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EN NYFØDT BABYS HUD ER FEM GANGER TYNNERE ENN DIN.
Huden er der for å beskytte oss. Men hos nyfødte er den ikke ferdig 
utviklet, og er opptil fem ganger tynnere enn hos voksne. Derfor er 

den mer følsom og blir lettere irritert. I Natusans sortiment finner du 
produkter som er garantert milde og spesielt utviklet for å pleie og 
beskytte ømtålig spedbarnshud – produkter laget på bakgrunn av 

60 års erfaring med hudpleie for de aller minste.
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Statsministeren har hatt en tung innledning på varslet diskusjon om sykelønnsord-
ningen. Mange husker tilsvarende tøff e tak den gangen den daværende mektige 
LO-lederen gruset forrige forsøk. Hun kunne argumentere sykelønn så regjeringen 
krøp til korset og fl ere runder rundt Sognsvann for å be om bedre vær. Den samme 
røff e tonen falt ikke i like god jord på hjemmebane, men det er en annen skål.

Kanskje er det slik at Norge ikke kan diskuterer denne ordningen uten at det utløser 
jordskjelvlignende reaksjoner. Fagbevegelsen, pasientorganisasjoner og mesteparten 
av opposisjonen melder seg til en runde eller fl ere i ringen. Og det blir heller ikke 
mye til diskusjon når alle har felles budskap – sykelønnsordningen skal ikke røres. Så 
legges debatten død på ny, mens fraværet og kostnadene fortsetter å stige. For de 
stiger jo – og det så kraftig at det truer med å velte dagens velferdsordning, slik vi har 
vennet oss til den. 

Det er risikosport å ta tak i disse problemstillingene for den sittende regjering. Selv 
Frp som ikke fremstår som utpregede forsvarere av velferdsgoder melder seg plutse-
lig på barrikadene. Omsorgen for de kronisk syke trekkes frem. Og selvsagt skal deres 
rettigheter vernes! Men å ta diskusjonene etter at økonomien i ordningen har spilt 
fallitt er kanskje ikke den beste måten å ivareta kronisk syke på. Og er det de kronisk 
syke som alene står for fraværet og den siste økningen i sykelønnsutgiftene på, hva 
da – 10 prosent? For hvis det ikke er det, men snarere betydelige innslag av skjult 
arbeidsledighet, manglende vilje til tilrettelegging fra arbeidsgiver, en andel juks og 
dårlige holdninger hos arbeidstakere, så må jo diskusjonen og tiltakene tilpasses en 
slik virkelighet. 

Bør man tåle å se på hele bildet, analysere årsaker og diskutere tiltakene som bør 
iverksettes, uten at det kun sees som et angrep på syke mennesker og deres ret-
tigheter. Må man ikke legge til grunn at de fl este ønsker å delta i arbeidslivet ut i fra 
egne forutsetninger? Men få kronisk syke opplever at arbeidslivet åpner dørene for 
en som trenger særlige vilkår. Kan man unnlate å legge til rette, skyve arbeidstakere 
ut døren og leverer regningen til fellesskapet så er det kanskje enklere for en arbeids-
giver. Men skal det være så enkelt? 

Og kanskje må kronisk syke tåle en diskusjon om hvilke typer arbeid og arbeids-
giver de kan og bør ha – av hensyn til egen helse og av hensyn til en bedrift som 
vanskelig kan klare for mye fravær? 

I frykten for at noen skal peke på en syk arbeidstaker og si: Juksemaker – så freder 
man alle. Men selvsagt fi nnes det noen som lurer seg unna. Også blant de kronisk 
syke vel? Hva skjer dersom vi krever at ordningen skal stå taus og lojalt bak alle, uan-
sett – også de som ikke er lojale mot ordningen. Ja da står den vel – helt til den faller?
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D ette er litt som å stikke hånda i et 
vepsebol, sier lungelege Cecilie 
Svanes når hun slipper resultatene fra 

undersøkelsen.
Og slår like godt fast først som sist;
– Røyking er en utrolig viktig faktor for å 

utvikle kols. Dette handler ikke om å bagatel-
lisere skadene ved røyking. Men det finnes 
altså andre faktorer som er like viktige, po-
engterer Svanes, som er ansatt ved seksjon 
for yrkesmedisin ved Haukeland universitets-
sykehus i Bergen.

Livslangt løp
Gjennom en større europeisk undersøkelse 
med 24 000 lungefunksjons-
målinger og 17 000 mennesker 
involvert, peker fem faktorer seg 
klart ut som risikofaktorer for å 
utvikle kols.

– Den sterkeste faktoren er 
om mor eller far har hatt astma 
– eller særlig om du selv har 
hatt astma før du var femten år, 
forklarer Svanes.

Mors og fars astma, egen astma og alvor-
lige luftveisinfeksjoner før femårsalderen, 
samt en mor som røyker, er alle faktorer som 
gir lavere lungefunksjon i voksen alder.

Selve definisjonen på kols er nettopp 
nedsatt lungefunksjon. Et mål på hvor mye 
luft du greier å puste ut det første sekundet, i 
forhold til ditt totale luftvolum.

– Kols er gradert, men i studien har vi valgt 
å regne inn de som har grad to og oppover. 

En barndom
til kolsbesvær
En større folkestudie viser at sykdommen kols også har en 
annen årsak enn mange års røyking. – Like viktig er faktorer 
som at mor, far eller du selv har hatt astma, forteller ansvar-
lig for Bergens-delen i Europaundersøkelsen, Cecilie Svanes.

n tekst og foto – THOR-WIGGO SKILLE Altså de med moderat og alvorlig kols. Når 
våre målinger viser kols, så er det altså folk 
som opplever lungefunksjonen sin besvær-
lig, påpeker Svanes.

I studien er det justert både for røking, so-
sial klasse, alder, høyde, allergier, for å unngå 
feilkilder.

– Vi har justert for alle mulige faktorer. Vi 
vet at vi har et helt klart og robust funn.

Syvdoblet risiko
For lungelege Svanes er det viktig å få fram 
det faktum at så mye som 40 prosent av 
befolkningen har minst én av de nevnte 
risikofaktorene. ”Childhood disadvantage”, 
som det heter i studien, gir altså en betydelig 
økt risiko for å utvikle kols når man kommer i 

aldersgruppen fra 50 og oppover.
– Har du hatt én av faktorene i barndom-

men, er risiko for kols doblet, sammenliknet 
med befolkning som ikke har en slik risiko-
faktor. For de som har flere enn tre av disse 
faktorene er risikoen for å utvikle kols, så mye 
som seks til syv ganger høyere.

Særlig har de som har hatt astma som 
barn, en overrisiko for å få kols i voksen alder. 

– Man kunne kanskje tro at de som har fått 
med seg en ulempe tidlig i livet, ville få for-

bedret lungefunksjon etter at barneastmaen 
var kurert, eller etter noen år uten å være 
eksponert for røyking. Men undersøkelsen 
viser helt klart at det heller er tvert om. Vi ser 
at dette slår ut mer for de som er femti enn 
de som er tjue. Man må altså anta at man vil 
se en forverring, når vi senere gjør oppføl-
gingsstudier, forklarer Svanes

Det er altså både barnemiljøforhold og 
arvelige faktorer som er medvirkende årsaker 
til utviklingen av lungesykdommen kols i 
voksen alder. Bergenserne som har medvir-
ket, har blitt undersøkt to ganger. Rundt 1 
000 mennesker deltok første gang tidlig på 
nittitallet, 600 i andre runde rundt år 2000.

– Vi jobber nå for å kalle inn til enda en 
lungefunksjonsmåling. Nå er pasientene 
også kommet i mer ”kols-riktig alder”. De 
eldste vi hadde fra målingen i 2000 var 56 
år. I neste runde regner vi dessverre med å 
finne at enda flere har utviklet kols.

Røyk ille – astma verre?
At funnene er urovekkende er det ingen tvil 
om. For storrøykere er det en firedoblet risiko 

for å utvikle kols. For enkelte 
grupper med barneulempe-
ne, finner man så mye som ti 
ganger økt risiko.

– Disse faktorene er 
altså kanskje like sterke som 
røykeeffekten. Både arvelige 
forhold og miljøforhold tidlig 
i livet påvirker risikoen.

Svanes tror også fars røyking har betyd-
ning. Men dette er ikke undersøkt i denne 
omgangen. Det er heller ikke skilt mellom 
mors røyking under svangerskapet og røy-
king etter fødselen.

– Et annet viktig perspektiv er at barne-
astma har økt i mange år. Vi tror dette nå har 
stabilisert seg. Spørsmålet blir likevel om vi 
på sikt vil se en økning av kols i befolkningen, 
selv om røykingen avtar.

Svanes påpeker at dette resonnementet 

Denne studien viser en veldig klar 
sammenheng mellom barneastma og kols. 
Det må jo bety at å forebygge barneastma 
også vil være en forebygging av kols.

Forsker Cecilie Svanes

«
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og funnene fra undersøkelsen er viktig for 
å forstå den videre utbredelsen av kols de 
kommende år. 

– Men ikke minst er det viktig for å iverk-
sette tiltak – der tiltakene har størst effekt. 
Ønsker man å minske kols i befolkningen, 
er selvfølgelig røykekuttkampanjer viktigst. 
Men man vil kanskje oppnå størst effekt om 
man retter denne mot kommende mødre. 
Og kanskje vi skal legge enda mer trykk på 
å diagnostisere barneastma, og å gi disse en 
optimal og effektiv behandling.

Tosidig sak
At astma og kols henger sammen, synes ikke 
Svanes er noe rasende nytt. Det er egentlig 
nokså logisk. Og man kan faktisk tenke seg 
at barneastma og kols er to sider av samme 
sak i et sykdomsbilde. Men det finnes veldig 
få studier som sier noe om barneastma og 
senere utvikling av kols.

– Om man utsettes for en faktor som ska-
der – i en fase der lungene er i utvikling, er 
det jo rimelig å anta at dette vil henge med 
videre i livet. Det jeg ville med undersøkelsen 
er å vise hvor enormt stor denne effekten er. 
Skal vi forhindre kols, er det viktig å få folk 
til å slutte å røyke. Men kanskje er det også 
viktig for eksempel å utvikle vaksiner mot 
luftveisinfeksjoner, for å unngå skader i de 
nedre luftveiene hos barn. På sikt vil kanskje 
slike virkemidler være effektive for å redusere 
utbredelsen av kols, avslutter forsker Cecilie 
Svanes ved yrkesmedisinsk klinikk på Hauke-
land sykehus. n

– Spisset formulert, så vinner jeg faktisk like mye 
på at min mor ikke røyker når jeg er liten, enn at 
jeg selv faktisk ikke røyker. Det å fokusere antirøy-
king på de som har barn, eller skal ha barn, gir 
helt klart en ekstra gevinst. Send dem på et fint 
kurbadopphold for å få dem til å slutte å røyke. 
Det tjener samfunnet mye på, argumenterer 
Cecilie Svanes.
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E n av studiene i Kvenshagens dok-
torgrad viste at 4,9 prosent av barna 
hadde kumelkallergi i første leveår og 

at symptomene viste seg i løpet av de første 
ukene etter fødselen. 

– Barna hadde ikke bare symptomer i 
mage og tarm, men også i luftveiene og 
huden, og så mange som halvparten hadde 
symptomer fra flere organer. 48 prosent av 
barna som hadde kumelkallergi, reagerte 
med magesmerter, 26 prosent med oppkast, 
diaré, forstoppelse eller blod i avføringen, 22 
prosent var plaget av hoste, hvesing, surkling 
og tetthet i pusten og 4 prosent utviklet  
atopisk eksem.  Barnet sier jo fra at det ikke 
har det godt, og den eneste måten er gjen-
nom gråt og uro. Man bør ikke slå seg til ro 
med et barn som klager, men spørre seg 

Gråt og uro kan skyldes kumelkallergi

n tekst og foto – MARIANNE MONSEN

– Det er ikke normalt at 
spedbarn gråter mye. Gråt 
og uro kan være uttrykk for 
at noe er galt, blant annet at 
barnet reagerer på kumelk 
sier barnelege Bente Krane 
Kvenshagen, som nylig har 
tatt doktorgraden i medisin 
på emnet matallergi.

hvorfor gråter dette barnet så mye. 
– Men er det ikke normalt at spedbarn gråter 

mye?
– Et lite barn som sover nok, får mat når 

det er sultent, nye bleier når det trengs og 
mye kontakt og kos, er i utgangspunktet 
fornøyd. Vedvarende gråt og uro over tid kan 
være uttrykk for at noe ikke er riktig. Det er 
viktig å være klar over at også barn som blir 
ammet, kan utvikle kumelkallergi gjennom 
mors kost.

– Mange spedbarn har kolikk de første 
månedene?

– Kolikk er uttrykk for smerter i magen 
generelt, årsakene kan være flere. En viktig 
grunn kan nettopp være reaksjoner på 
kumelk. Andre årsaker kan være magesyre-
problematikk.

Bente Kvenshagen har lang erfaring som 
barnelege. Siden midten av 90-tallet er hun 
overlege ved sykehuset Østfold ved barne-
avdelingen i Fredrikstad, og fra 2002 er hun 
i tillegg privatpraktiserende barnelege ved 
barneallergiklinikken på Smedstad i Oslo.

 – Noe av det som har frustrert meg mest 
opp gjennom årene er alle de barna jeg 
ikke har fått til utredning og behandling fra 
helsestasjonene. Mange der sier at det er 
normalt at et lite barn gråter mye, men det 
er det ikke.

Utfordrer gammel sannhet
Bente Krane Kvenshagen undersøkte også 
eksem og matallergi hos barn fram til toårsal-

deren og fant at 18,6 prosent hadde atopisk 
eksem. Av disse hadde 15,8 prosent også 
matallergi. Barna med matallergi hadde gjen-
nomsnittlig et mer alvorlig eksem enn de 
uten matallergi. 

– Også andre studier har vist at ca. 20 pro-
sent av små barn med eksem har matallergi i 
tillegg. Dette viser at det er viktig å behandle 
barnets eksem før man utreder eventuell 
matallergi. I dag blir 75 prosent av barn 
med eksem satt på eliminasjonskost. Uten 
forutgående utredning! Etter min mening 

J eg opplevde situasjonen som svært dra-
matisk, forteller Mona Heskestad. – Som 
mor for første gang var jeg smånervøs 

i utgangspunktet, nå ble jeg redd for at noe 
kunne være alvorlig galt. Flere ganger oppsøk-
te hun legen som ba henne se det an, det var 
normalt at små barn gulpet. Men lille Synne 
ble ikke bedre, tvert imot. Hun klarte ikke å 

Som å få en ny unge

n tekst og foto – MARIANNE MONSEN

Ut gjennom munn og nese kom all morsmelken som Synne på 
tre uker klarte å suge i seg. Den lille jenta raste ned i vekt og 
gråt og ynket seg både dag og natt. Hva kunne være galt?

holde på noe av maten, hun ble slappere og 
slappere, etter hvert også uttørket.

En uke gikk, da var Synnes tilstand så dårlig 
at hun ble lagt inn på inn på A-hus. 

– I fire dager bodde vi i isolat, fordi det var 
mistanke om virus.

På sykehuset ble det tatt blodprøver som 
ga utslag på allergi. Synne fikk melkeerstat-
ning – nutramigen som hun klarte å fordøye. 
Tilstanden snudde, formen kom tilbake. 

– Etterpå ble vi henvist til barnelege som 
tok prikktester. Testen slo kraftig ut på kumelk. 
Det var en stor lettelse å få vite hva som pla-
get Synne og at det gikk an å gjøre noe med 
det. Synne ble roligere, hun fortsatte med 
nutramigen og begynte å legge på seg.

– Ammet du henne hele tiden?
– Jeg ammet henne de første ukene, men 
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Gråt og uro kan skyldes kumelkallergi
bør de fleste barn med kløende eksem sees 
av barnelege. Allergiske sykdommer øker 
sterkt i vår del av verden, spesielt hos barn. 
Hvorfor vet man ikke sikkert. Én teori går ut 
på at vi i for stor grad unngår bakterier, virus 
og parasitter og at dette påvirker immun-
systemet i negativ retning. Tidligere studier 
har funnet at barn født ved keisersnitt hadde 
økt forekomst av matallergi i forhold til barn 
født på vanlig måte. Men Kvenshagens funn 
bekrefter ikke dette.

– Vår studie viser at 7,6 prosent av barna 

– Matallergi er heldigvis 
ikke så vanlig som 

man kan få inntrykk 
av. De aller fleste barn 
vokser det av seg, sier 

barnelege Bente Krane 
Kvenshagen.

da vanskelighetene startet, mistet jeg mye av 
melka, rett og slett på grunn av stress. Sann-
synligvis reagerte hun på de melkeproduktene 
jeg spiste.  Etter oppholdet på A-hus fortsatte 
vi med nutramigen fordi hun så tydelig hadde 
godt av det. Etter tre måneder sov hun hele 
natta og var fornøyd hele dagen. Det var som 
å få en ny unge!

Senere tester viste at Synne også hadde 
allergi mot egg, nøtter og katter.

– Heldigvis vokste hun dette av seg, men 
det var en slitsom tid så lenge som det sto på, 
det var mye å sette seg inn i. Mange matvarer 
inneholder jo egg og melk, vi måtte lese nøye 
alle ingredienser på matvarene når vi handlet. 
Og kaker, kjøttkaker og kjøttboller laget vi 

som ble forløst ved keisersnitt hadde matal-
lergi, mot 6,5 prosent av de normalt fødte, 
en så liten overhyppighet at det i praksis 
ikke har noen betydning. Funnet støttes av 
annen nyere forskning.

Diagnostikk
Å diagnostisere matallergi er vanskelig, det 
finnes ingen enkel test som kan påvise al-
lergi. Diagnose blir satt ved hjelp av blodprø-
ver, prikktester og matprovokasjoner. 

– Blodprøver og prikktest er usikre me-

toder, ettersom bare ca 50 prosent av dem 
viser ekte allergi. For å stille en sikker diag-
nose bør man foreta matprovokasjoner, noe 
som ikke alltid blir utført, både fordi man ikke 
anser det som nødvendig, men også fordi 
slike provokasjoner kan gi til dels kraftige 
allergiske reaksjoner. Under arbeidet med 
doktorgraden utviklet vi en metode for å 
påvise matallergi som både er sikrere, enklere 
og billigere enn dagens metoder. Vi kunne 
påvise at barn som har den vanligste formen 
for matallergi, der kroppens immunforsvar 
reagerer mot proteinene i maten, reagerte 
med kraftig rødt og kløende øye hvis små 
mengder av den aktuelle matvaren ble plas-
sert på øyelokkets slimhinne. Dersom barnet 
ikke hadde matallergi, ble det ingen reaksjon 
på slimhinnen. Denne metoden kan være 
til hjelp i diagnostiseringen av matallergi i 
fremtiden.

– Vokser spedbarn med kumelkallergi al-
lergien av seg?

– Ja, mellom 80 og 90 prosent blir heldig-
vis bra. Halvparten av spedbarna som rea-
gerte på kumelk tåler det godt etter fylte ett 
år, 80 prosent ved toårsalderen. Noen få blir 
aldri kvitt det. Matallergi er ikke så vanlig som 
man kan få inntrykk av. Av voksne personer 
tror ca 25 prosent at de har matallergi, mens 
undersøkelser viser at bare ca 2 prosent i 
virkeligheten har det. Magesmerter kan være 
symptomer på så mye. Det sies jo at tarmene 
er sjelens speil. n

alltid selv. Internett var en god hjelp forteller 
Mona Heskestad. 

– Jeg fant mange oppskrifter på middager, 
desserter og kaker på nettet. Etter hvert ble 
vi veldig gode på å lage middager som hele 
familien kunne spise sammen.

I dag er Synne snart to år. Fremdeles har 
hun kumelkallergi, men Mona håper  
datteren skal vokse det av seg, slik de aller 
fleste barn gjør. n

Kumelkallergi ga 
Synne Heskestad Wiik 

en dramatisk start på livet, 
men da diagnosen ble stilt og hun 

fikk kumelkerstatning, ble hun snart 
bra. – Det var som å få en ny unge, sier 

foreldrene  Mona Heskestad og Terje Wiik.
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Ultra har et bredt utvalg av produkter som er tilpasset allergikere og dere 
med matintoleranse. Vi ønsker at også dere skal få en jul med gode 
matopplevelser. Derfor kan du hos oss bestille gluten-, laktose- og eggefri 
pepperkakedeig, så duften av nystekte pepperkaker kan spre seg i huset og 
friste hele familien. Vi ønsker deg en riktig smakfull jul!

Matopplevelser for alle
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Ultra har et bredt utvalg av produkter som er tilpasset allergikere og dere 
med matintoleranse. Vi ønsker at også dere skal få en jul med gode 
matopplevelser. Derfor kan du hos oss bestille gluten-, laktose- og eggefri 
pepperkakedeig, så duften av nystekte pepperkaker kan spre seg i huset og 
friste hele familien. Vi ønsker deg en riktig smakfull jul!

Matopplevelser for alle H eldigvis er ikke matoverfølsomhet 
(matallergi og matintoleranse) så van-
lig som man kan få inntrykk av. 

– Vi regner med at fem til åtte prosent av 
barn under tre år har matallergi eller matinto-
leranse, sier overlege Helene Lindvik.  – Mat-
varene de hyppigst reagerer på er kumelk, 
hvete, egg, fisk og nøtter, spesielt peanøtter.

Symptomene kan gi seg utslag i kløe, 

Viktig med diagnose  
før kostholdet endres
– Ikke nøl med å kontakte fastlegen hvis du mistenker at 
barnet ditt har matoverfølsomhet, sier Helene Lindvik, over-
lege ved Voksentoppen senter for astma- og allergi.

n tekst og foto – MARIANNE MONSEN hevelse i munn og svelg, magesmerter, opp-
blåst mage, diaré eller forstoppelse, eksem 
og elveblest. I sjeldne tilfeller også pustebe-
svær og allergiske sjokkreaksjoner.

– I mange tilfeller kan det være vanskelig 
å si sikkert om matoverfølsomhet er årsak til 
symptomene. Noen symptomer kan komme 
straks etter at barnet har fått i seg matvaren, 
andre kan komme et døgn eller mer senere. 

– Hvilke symptomer bør foreldre være spesielt 
oppmerksomme på?

– Hvis barnet ditt får hevelse i ansiktet og 
pusteproblemer straks etter å ha spist en 
matvare for første gang, er det høyst sann-
synlig allergisk mot denne matvaren. For et 
barn som har kronisk eksem eller mye vondt 
i magen, kan symptomene ha andre årsaker 
enn maten. Da kreves det grundig utredning 
hos lege. Det er viktig å få en sikker diagnose 
før man gjør noen endring i kostholdet.

Møysommelig prosess
Første steg mot diagnose er å undersøke 
allergiantistoffene i kroppen ved å ta prikk-
tester og blodtester.

11-årige Anne Onstad er allergisk mot blant annet egg, nøtter og ulike frukt- og grønnsaksorter. Nå er hun på Voksentoppen astma- og allergisenter for å ta 
mattester. Overlege Helene Lindvik følger med.
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For mange er melkefritt livsviktig, mens andre velger det for å føle seg bedre.   
Stadig flere  velger det fordi de helt enkelt synes det er godt! Uansett av hvilken 
grunn du velger melkefritt så er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt,  
så bra og så godt sortiment som mulig.

I høst lanserte GoGreen en Soyadrikk Naturell som er helt usøtet, og en Soya drikk 
Original som er søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og Soyadrikk Vanilje,  
samt en Havre drikk. GoGreen tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på  
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, kremfløte og vaniljesaus. Drikke  
og matlagingsproduktene selges i de fleste dagligvarebutikker. GoGreen soygurtene 
er foreløpig kun i salg på Rema 1000.

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!

God naturlig  
smak av jordbær  

og blåbær

– Dessverre kan ikke alltid slike tester for-
telle om barnet har matoverfølsomhet eller 
ikke. For en del matvarer vil positive utslag 
vise at pasienten er allergisk mot den aktu-
elle matvaren. Dette gjelder for eksempel 
peanøtter. Positivt utslag på hvete, derimot, 
er mer usikkert, fl ere med høy allergiantistof-
fer mot hvete kan likevel tåle å spise det. 
Omvendt kan man også reagere på en mat-
vare uten at det gir utslag i testen. Derfor kan 
man ikke utelukke matallergi på bakgrunn av 
en negativ test.

Ofte er det nødvendig å prøve seg sys-
tematisk fram i samarbeid med legen for å 
fi nne ut om barnet reagerer på en matsort. 
I noen uker � erne en eller fl ere matvarer fra 
kosten for deretter gradvis å innføre dem 
igjen. 

– Et godt råd er å føre dagbok over 
matvarer og eventuelle symptomer, slik at 
kartleggingen blir så nøyaktig som mulig, 
sier Lindvik.

Dersom barnet viser seg å være allergisk 
mot mat som er viktig for ernæringen, anbe-
faler hun at foreldrene får kostveiledning av 
ernæringsfysiolog.

– Små barn som ikke får melk, bør få en 
fullverdig melkeerstatning, hvis ikke kan 
det ha konsekvenser for barnets utvikling. 
Melkeerstatning fås kjøpt på apoteket og 
inntil barnet er ti år får du den på blå resept 
etter søknad. Ris- og soyamelk og havredrikk 
er ikke fullverdige erstatninger for melk, men 
kan være nyttige supplement.

Å leve på diett kan være krevende. 
– En melkefri diett, for eksempel, betyr ikke 

bare å unngå melk, men å unngå alle melke-
produkter, også melk som tilsetning i mat. 

Forebygging ikke mulig
Mange foreldre prøver ut ulike dietter enten 
i samarbeid med fastlege eller på egenhånd, 
før de blir videresendt til Voksentoppen for 
utredning.

– Mange har et sterkt håp om at symp-
tomene skal forsvinne hvis man tar vekk en 
eller fl ere matvarer, sier Lindvik.

– Men så enkelt er det ikke alltid? 
– For noen kan det være det. Enkelte blir 

mye bedre så fort en matvare blir � ernet 
fra kosten, andre ganger har man for høy 
tro på at maten er årsaken til problemene. 
Dette gjelder ikke bare foreldrene, men også 
legene.

– Kan matallergi og matoverfølsomhet 
forebygges?

– Nei, dessverre. Diett under svangerskap 

eller amming reduserer ikke risikoen for at 
barnet skal utvikle matoverfølsomhet, men 
et barn som har påvist kumelkallergi, kan 
i enkelte tilfeller reagere på små mengder 
melkeproteiner i morsmelken. I slike tilfeller 
må mor holde seg unna alle melkeprodukter 
hvis hun vil fortsette å amme.

– De fl este vokser plagene av seg?

– Ja, heldigvis blir mange kvitt sin mato-
verfølsomhet før skolealderen. De fl este tåler 
kumelk ved treårsalderen og ca halvparten 
av dem som har vært allergiske mot egg, 
tåler det godt ved syvårsalderen. Allergi mot 
hvete er det også en god del som blir kvitt, 
mens reaksjoner på fi sk, skalldyr og nøtter 
ofte er varige. n

Matoverfølsomhet er en overordnet betegnelse som dekker både matallergi og matintole-
ranse. Vi regner at 5–8 % av alle barn reagerer med allergi eller intoleranse på mat, mens 1–2 
% av den voksne befolkningen gjør det.

Matallergi: Immunforsvaret reagerer på proteinet i matvaren. Selv svært små mengder kan 
gi reaksjoner, som kommer raskt. Matallergi starter ofte i spedbarnsalderen og er hyppigst 
fra barnet er omkring to måneder til tre år. Det er sjeldnere i voksen alder. De mest vanlige 
matallergiene er mot kumelk og hvete.
Matintoleranse: Immunforsvaret er ikke involvert. Som regel tåler du litt av matvaren, men 
ikke mye. Reaksjonene kommer gjerne etter en stund. Årsakene er mange og ikke så lett å 
påvise.
Kumelkallergi: Ca 3–5 % av barn under tre år har melkeallergi. Barna reagerer på melkepro-
teinet i kumelk, og også i geite- og hestemelk. Bare 1–2 % har kumelkallergi etter at de har 
fylt tre år. 
Laktoseintoleranse: De fl este voksne som ikke tåler kumelk, har laktoseintoleranse. De 
mangler et enzym som spalter melkesukkeret slik at kroppen ikke fordøyer det. 70–80 % av 
verdens befolkning, spesielt i Afrika og Asia kan ikke fordøye melkesukker fordi de mangler 
dette enzymet.
Hveteallergi: Hveteallergikere tåler ikke hveteprotein. Pollenallergikere kan reagere på å 
puste inn støv fra hvete (bakerastma), men likevel tåle godt å spise det.
Cøliaki: eller glutenintoleranse, er en kronisk betennelsessykdom som skyldes immunreak-
sjon i tarmen på gluten fra hvete. Ved strengt glutenfri kost fungerer tarmen normalt.
Tilsetningssto� er: Tilsetningsstoff er i maten fører sjelden til matintoleranse fordi de aldri 
inneholder melk, gluten, fi sk eller skalldyr. Men noen fargestoff er og konserveringsmidler 
i serien E 210 – 219 (benzosyreforbindelser) som ofte blir tilsatt i syltetøy, saft og fargerikt 
godteri, kan gi elveblest, økt irritasjon i eksem, hovne slimhinner og mage-/tarmbesvær. 
Svoveldioksid og sulfi tter, E220 – E227, kan utløse sterke astmaanfall hos astmatikere. Tradi-
sjonelt brukes sulfi tt i vin, tørket frukt (aprikos) og grønnsaker (tomat) samt potet.
Kryssreaksjoner: 40–50 % av alle pollenallergikere kan i perioder reagere på hasselnøt-
ter og noen typer rå frukt og grønnsaker. Bakerastma skyldes også kryssreaksjoner, mellom 
hvete og gress.

Matoverfølsomhet er et område med mange begreper, symptomer, reaksjoner og 
kryssreaksjoner. Rådgiver Helle Grøttum i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) 
hjelper deg å holde tunga rett i munnen og hodet godt på plass.

Det fi nnes grunnstønad og hjelpestønad. Grunnstønad kan søkes for å dekke faste, nødven-
dige ekstrautgifter på grunn av kronisk sykdom. Diagnosen cøliaki gir rett til grunnstønad 
uten nærmere dokumentasjon av utgiftene. For diagnoser som matoverfølsomhet vurderes 
ekstrautgiftene til fordyret kosthold. Utgiftene må dokumenteres. Søknader behandles in-
dividuelt. NAAF mener at man bør få grunnstønad hvis diagnosen er melkeallergi, ettersom 
dette i praksis fører til at hele familien for en stor del lever på melkefri mat, noe som koster 
mer. I 2009 er beløpet på grunnstønad kr 599 i måneden.
 
Hjelpestønad kan bare søkes av dem som har omsorg for andre, for eksempel omsorg for 
barn eller gamle. Stønaden skal dekke den ekstra tiden du bruker på å stelle en med kronisk 
sykdom. I søknaden er det viktig å forklare de daglige ekstra arbeidsoppgavene i detalj, både 
hva de faktisk går ut på og hvor lang tid det tar å utføre dem, for eksempel behandling av 
atopisk eksem. I 2009 er beløpet på hjelpestønad kr 1 075 i måneden. 

Se også www.nav.no

Syk av maten?

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

I høst lanserte GoGreen en Soyadrikk Naturell som er helt usøtet, og en Soya drikk 
Original som er søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og Soyadrikk Vanilje,  
samt en Havre drikk. GoGreen tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på  
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, kremfløte og vaniljesaus. Drikke  
og matlagingsproduktene selges i de fleste dagligvarebutikker. GoGreen soygurtene 
er foreløpig kun i salg på Rema 1000.

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!

God naturlig  
smak av jordbær  

og blåbær
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– Hva er det egentlig i denne 
sandwichen?
– Tunfi sk.
– Tunfi sk?
– Ja.
Carl Fredrik Tjeransen kjenner angsten bre seg, 
tar seg sammen og sier så rolig han kan: 
  – Nå kommer jeg til å bli 
veldig syk. 
Få tak i en lege. 

Umulig å trenge igjennom
Da vi forsøkte å komme i kontakt med Air France for en kommentar fi kk vi vite 
at de kun tar i mot skriftlige henvendelser. Kundekontakten vi snakka med ville 
verken gi oss telefonnummer eller e-post til mediekontakten han mente var 
adressaten for vår henvendelse. Derimot tok han i mot vår e-postadresse for å 
be denne ta kontakt med oss. Ved deadline for denne utgaven av AstmaAllergi 
hadde vi ennå ikke hørt noe fra dem.

Skrekkblandet fl ymat
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n tekst og foto – SIDSEL SKOTLAND

H an går tilbake til plassen sin i fl yet. Hen-
ter kortisontabletter og adrenalinsprøy-
te. Så går han tilbake til kabinpersona-

let. Ber dem fi nne et sted han kan legge seg, 
og om at de må åpne fl yets medisinkoff ert. Sjøl 
tar han tablettene og setter sprøyta.
   Carl Fredrik får anafylaktisk sjokk av kun den 
minste smule fi sk. Nå hadde han satt til livs 
en hel sandwich med tunfi sk. Han har hatt 
allergisk sjokk en gang før, og vet hva han har 
i vente.

Kalkunen som ble til tun� sk
Dette kunne vært begynnelsen på en 
skrekknovelle fra luftrommet. Men for Carl 
Fredrik Tjeransen ble det virkelighet.

På en nattfl ight fra Singapore til Paris i 
begynnelsen av november, vil vår mann spise 
en sandwich før han legger seg til rette i 
fl ysetet for å sove. Sandwichene ligger på et 
fat til sjølbetjening ved kjøkkenavdelinga. Carl 
Fredrik spør, sin vane tro, hva det er i dem. Det 
er kalkun. En time seinere er han mer sulten og 
går og henter to til. Kalkunen smaker plutselig 
veldig rart. Før han begynner på den neste 
åpner han den for å se. Der er det ikke kalkun. 
Derimot likner det til forveksling på tunfi sk. 

Det er det
Anafylaktiske sjokk er dødelige. Men etter å 
ha overlevd ett har Carl Fredrik lært å ta noen 
forholdsregler. Han går alltid med ei adrenalin-
sprøyte i lomma, og på lengre turer tar han 
med kortison. Ofte også antihistamin, men 

denne gangen hadde han ikke det. Det måtte 
han ha fra medisinkoff erten i fl yet. Problemet 
er bare at kun leger med lisens får åpne den. 
Kabinpersonalet etterlyser lege over høyta-

leren. Det er én om bord, men han har 
ikke papirene i orden.
De kaller opp fl yplassen i Paris og får 
åpninga klarert av en lege på bakken. 

Imens dukker det opp en farmasøyt som 
får administrerte medisineringa. 

Ikke pasient
Det hele tar sin tid, men Carl Fredrik får omsi-
der sin antihistamin og tilstanden blir stabil.
Han ligger på gulvet i kjøkkenavdelinga i fl yet.
   – Kabinpersonalet var dannede, rolige og 
hjelpsomme, men de kunne dårlig engelsk og 
visste ingenting om allergiske sjokk, forteller 
han, når vi møter han på Gardermoen, nær-
mest mulig åstedet.

Det begynte å nærme seg tida for frokost-
servering, og Carl Fredrik kan ikke lenger ligge 
på ”kjøkkengulvet”. Men på førsteklasse er det 
kun én passasjer, og pasienten blir hjulpet inn 
dit. Til en behagelig stol som kan gjøres om til 
seng – med dyne og det hele.
Der får han være resten av turen, og en kan 
tro marerittet er over. Men den gang ei.

Når fl yet lander på Charles De Gaulle i Paris, 
kommer to personer med medisinsk kompe-
tanse om bord og sjekker han, og han får en 
rullestol til terminalen. Så blir han overlatt til 
seg sjøl. Seks timer i transitt før fl yet til Oslo 
skal ta av, også det Air France, og ingen steder 
å legge seg ned.  
– Jeg måtte sitte i en stol alle disse timene. 
Fikk ikke adgang til verken Business- eller First 
Class fasilitetene eller til sykestue. De anså 
meg rett og slett ikke som pasient. 

– Ikke vårt ansvar
I midten av november skrev Carl Fredrik en 
e-post til Air France der han fortalte historia 
si og påpekte at det ikke var merkelapper på 
maten om hva den inneholdt, at det gikk for 
lang tid før medisinkoff erten ble åpna og at 
han ikke fi kk noe sted å ligge på fl yplassen.

– Jeg fi kk som svar at det var jeg som 
burde spurt hva som var i maten – også andre 
gangen jeg forsynte meg, og at når de hadde 
gitt meg en rullestol til terminalen hadde de 
oppfylt sine forpliktelser. De var lei for at jeg 

Fakta om anafylaktisk sjokk:
Anafylaktisk sjokk, eller allergisk sjokk, er den kraftigste, farligste og raskeste allergi-reaksjonen en kan oppleve etter å ha blitt 
utsatt for noe en er allergisk mot. Hevelse av slimhinner fører til at det blir trangt i luftveiene. Sviktende blodomløp og trange 
luftveier kan føre til blodtrykksfall, pustevansker og kvelningsfornemmelse. Anafylaktisk sjokk er en livstruende tilstand og krever 
akutt behandling. Svært få som reagerer allergisk på mat eller andre allergener reagerer så voldsomt at det er snakk om anafylaksi. 

Råd for fl yturen
Matallergikere bør være klar over at de 
kan få problemer med å få diettmat når 
de skal ut og reise, sier rådgiver i NAAF, 
Rose Lyngra. Særlig på fl y er mattilbudet 
begrensa og merkinga kan være dårlig på 
det som tilbys.
– Det kan være lurt å ta kontakt med 
fl yselskapet på forhånd for å opplyse om 
dietten, og høre om det er mulig å bestille 
mat på forhånd. Fortell om allergiene og 
konsekvensene av å spise feil.

Lyngra mener også det alltid er lurt å 
ta med en matpakke for sikkerhets skyld, 
spesielt på lange turer.

Det er også veldig viktig å ta med de 
medisinene en vet en vil trenge dersom 
ulykken er ute. Medisinen bør oppbeva-
res i originalemballasjen med apotekets 
etikett. Likevel kan det oppstå problemer 
eller spørsmål i sikkerhetskontrollen på 
grunn av for eksempel EpiPen sprøyter. 
Derfor er det viktig å ha med en attest på 
engelsk fra legen eller eventuelt apoteket, 
understreker Lyngra.

Skrekkblandet fl ymat
hadde opplevd det jeg hadde opplevd, men 
kunne ikke se at de hadde noe ansvar for det.

Det hører med til historia at da fi skeallergike-
ren endelig satt på fl yet fra Paris til Oslo, kunne 
ingen overhodet gjøre rede for hva det var i 
maten som ble servert.

– Merk maten!
– Hvorfor er det så vanskelig med varedeklara-
sjon på fl ymat? under Carl Fredrik.
– Det begynner etter hvert å bli en høy 
bevissthet rundt universell tilgjengelighet. 
Men det gjelder først og fremst funksjonshem-
mede og til en viss grad astmatikere. Alvorlig 
matvareallergi er det fortsatt stor uviten-
het om. Rådet hans til andre matallergiske 
reisende som har opplevd anafylaktisk sjokk er 
å alltid ha med seg adrenalinsprøyte. Dessuten 
må en heller spørre en gang for mye enn én 
for lite.
– Det får stå sin prøve at vi virker masete og 
irriterende på et allerede stressa personale, 
understreker han.  Hans høyeste ønske er en 
dag å kunne slippe å spørre. At informasjonen 
bare var der – uoppfordra. n
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T ilsetninger i mat som kan føre til aller-
giske reaksjoner, skal alltid merkes slik 
at forbrukere med matoverfølsomhet 

kan identifisere ingredienser de ikke tåler. 
Merkeforskriften, som trådte i kraft i 2005, 
inneholder 12 slike allergener.

Ingrediensfirmaet Arne B. Corneliussen AS 
som har en omfattende levering av krydder, 
krydderblandinger, hjelpe- og tilsetnings-
stoffer til kjøtt- og fiskeindustrien, var en av 
bedriftene som tidlig gikk gjennom sine 
produkter på jakt etter allergener. 

– Vi fant at mange av ingrediensene 
inneholdt gluten, melk, soya, selleri, sennep 
og sulfitt. Ved hjelp av gode leverandører fikk 
vi fjernet størsteparten, forteller kvalitetsan-
svarlig Anja Steinstø Heradstveit.

– Men noen er igjen?
– Tørrmelk benyttes mye av kjøtt- og 

fiskeindustrien, og inngår i mange blandin-
ger som blant annet går til ulike pølser og 
fiskeprodukter. I dag finnes det ingen god er-
statter for melkeproteinet, men i samarbeid 
med leverandørene har vi blant annet sett 
på potetprotein som en mulig erstatter, men 
dette er fortsatt bare i testfasen. Vi arbeider 
også med å fjerne allergener i krydderblan-

Færre allergener i maten
Forskrift om merking av 
allergener i mat og trykk 
fra forbrukere har ført til at 
mange produsenter fjerner 
allergener i maten.

n av Marianne Monsen

Ingrediensfirmaet Arne B. Corneliussen AS leverer krydder og tilsetningsstoffer til kjøtt- og 
fiskeindustrien og var tidlig ute med å fjerne allergener i egne produkter. – Ved hjelp av gode 
leverandører fikk vi fjernet størsteparten, forteller kvalitetsansvarlig Anja Steinstø Heradstveit.

– Det som har skjedd innen allergifri mat-
produksjon de siste fem–ti årene er både 
viktig og gledelig, mener Ragnhild Halvor-
sen, tidligere overlege ved Voksentoppen 
senter for astma og allergi og i dag leder for 
Rikshospitalets tverrfaglige prosjekt: ”Er det 
noe i maten”.

– Maten skal være trygg for alle. Vi opplever 
at produsentene har stadig større forståelse 
for problemene rundt allergener i mat. I dag 
er den største utfordringen å unngå kryss-

forurensing i produksjonen, spesielt av nøtter 
og melk. Men også her skjer det framskritt, 
sier hun. At matindustriens kompetanse 
og kunnskap om matallergi har økt de siste 
årene, bekrefter Hans Jakob Skarpeid som i 
mange år ledet Allergiforum, et nettverk om 
matoverfølsomhet, der også NAAF deltok.

– Norske bedrifter har gjort et bra arbeid 
for å kartlegge allergener og kvalitetssikre 
produksjonen etter at Merkeforskriften 
trådte i kraft. Men fremdeles står noe igjen. 

Formuleringen ”kan inneholde spor av ...” 
som blir brukt, er lite presis. Det betyr ikke at 
allergenet sannsynligvis finnes i matvaren, 
men at muligheten kan være til stede. Større 
medisinsk kunnskap om allergener, bedre 
påvisningsmetoder og mer kunnskap om 
sikker industriell produksjon, gjør at denne 
og lignende formuleringer nok vil forsvinne. 
Trygg mat betyr ikke at du skal kunne spise 
alt i butikken, men at du skal kan kunne stole 
100 prosent på varedeklarasjonen.

Maten skal være trygg for alle



17ASTMAALLERGI 6 2009

Færre allergener i maten
dinger og smaksgivere der det 
ikke har noe å si for sluttresulta-
tet.  For eksempel inngår selleri 
og sennep i krydderblandinger 
i mye mindre grad enn før, og 
hvete- og soyabaserte tilset-
ningsstoff er har vi redusert 
kraftig. I tillegg unngår vi helt å 
ta inn nye allergener. 

Arne B. Corneliussen AS har 
også egen produksjon av blant 
annet krydderblandinger, lake-
blandinger og spesielle blandin-
ger på oppdrag fra kunder.

– Produkter uten allergener 
blir produsert tidlig i uken 
på rent utstyr, på den måten 
unngår vi kryssforurensing av 
allergener. I tillegg tar vi stikk-
prøver for å forsikre oss om at 
forurensing mellom produktene 
ikke skjer.

Anja Steinstø Heradstveit får 
mange telefoner og henvendel-
ser fra kjøtt- og fi skeindustrien.

– Mange ønsker hjelp til å vite 
mer om allergi og intoleranse og 
hvilke symptomer forbrukerne 
kan få av allergener. Med større 
kunnskap er det lettere å forstå 
hvorfor det er viktig å håndtere 
matvarene på denne måten. 
Min erfaring er at forståelsen for 
allergiproblemer knyttet til mat 
vokser. Ikke minst er forbrukerne 
blitt mer bevisste de siste årene, 
de henvender seg til produsen-
tene og etterlyser matvarer uten 
allergifremkallende ingredienser. 
Å fremstille mat som de fl este 
tåler, er et gode for alle forbru-
kere, sier hun.

Nøye med merking
Også i Grilstadgruppen som pro-
duserer spekemat, kjøttpålegg 

og farseprodukter, er fokus på 
allergi stort, opplyser kvalitetssjef 
Janne Haugdal. 

– Vi gjør det vi kan for å unngå 
allergener i matproduksjonen, 
blant annet fremstiller vi speke-
mat uten melkesukker (laktose). 
Der vi ikke fi nner alternativer, er 
vi nøye med at dette kommer 
fram i merkingen. 

Kryssproduksjon av matva-
rer med og uten allergener, 
forekommer ikke, og operatø-
rene i bedriftens 11 fabrikker får 
opplæring i matoverfølsomhet 
for å gjøre produksjonen så sik-
ker som mulig.

– Vi ønsker ikke at kundene 
skal bli syke av våre produkter.

– Ved utvikling av nye produk-
ter tar vi hensyn til allergener, 
men det er ikke noe mål for oss 
å lage mat som absolutt ingen 
skal kunne reagere på, da ville 
maten bli nokså grå, smakløs og 
kjedelig, opplyser Nina Sund-
quist, konserndirektør for infor-
masjon og samfunnskontakt ved 
Nortura.

 – Så lenge vi merker pro-
duktene i henhold til gjeldende 
forskrifter, har forbrukerne mu-
lighet til å kjøpe det de vet de 
tåler. Derfor legger vi stor vekt 
på å tilrettelegge informasjon 
om produktene på hjemmesi-
den vår.

Hvilke av Gildes produkter 
som ikke inneholder allerge-
ner, fi nner man ved hjelp av 
allergisøk på gilde.no. På prior.
no fi nnes en egen tabell over 
produktene der det er krysset av 
for eventuelle allergener.  n

TORO har både glutenfrie spesialprodukter og 
mange produkter som er glutenfrie uten at de 
er spesielt merket. Se etter brosjyre i butik-
ken, eller besøk våre nettsider www.toro.no

Smakfulle 
måltider 

for store folk og småfolk

God mat er viktig. Uansett.

TORO har både glutenfrie spesialprodukter og 

Les mer: www.naaf.no/mat. Her � nner du også lenker til andre 
nyttige nettsteder relatert til matoverfølsomhet. 
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J ulio Perez ble kvitt eksemet 
han hadde på den ene hån-
den etter noen dager, men 

han undrer på om ikke Indias 
varmende solstråler skal ha like 
mye av æren for akkurat det. 

– Uansett er det fantastisk å 
være her, synes kona Frederica 
Miller. De driver arkitektkontoret 
Gaia – Oslo AS, og hadde veldig 
behov for et avbrekk da invita-
sjonen til konferansen om Public 
Art & Ecology kom seilende inn i 
e-postboksen.

– Det er rett og slett et sted 
man blir glad av å være på, smiler 
de. Etter to-tre dager merket de 
hvordan smil og latter satt stadig 
løsere, og skuldrene har sunket 
mange hakk fra sitt sedvanlige 
stressnivå et sted oppunder 
ørene. 

Eksotisk
behandlingsparadis

Arkitektparet ble invitert til 
en konferanse i India. De 
utvidet reisen til fi re uker, og 
la inn et opphold på et ekso-
tisk behandlingssted. Eksem 
forsvant som dugg for sol 
– kanskje grunnet nettopp 
den?

n tekst og foto – JARTRUD HØSTMÆLINGEN

Julio nyter en avslappende stund 
på massasjebenken.

Solen synker raskt i det 
Arabiske hav.

Latteren sitter løst hos Frederica 
og Julio etter hvert som hverda-
gens stress og mas kommer på 

behørig avstand og massasjebe-
handlingene gir økt velvære for 

kropp og sinn.



Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Fakta om Ayurveda:
Ayurveda er sanskrit og betyr ”læren om livet”. Ayurveda stammer fra India, der det ble grunnlagt som et 
helhetlig medisinsk system for ca. 7 000 år siden. Ayurveda består blant annet av kostholdslære, rense-
teknikker (tungeskrape, neseskylling, yoga, pusteteknikk) I ayurveda fokuseres det, i likhet med i kinesisk 
medisin, på å bevare den vitale energien i mennesket. I India er ayurveda en av fi re parallelle, likeverdige 
medisinsystemer, ett av disse er vestlig medisin, som alle er anerkjent av og del-fi nansiert av staten. De øv-
rige er blant andre vestlig medisin. Det er etablert off entlig godkjenning for leger innen alle fi re systemene 
og de ulike typer leger utdannes ved forskjellige skoler.                                                                     (Kilde: Wikipedia)

Eksotisk
behandlingsparadis

De befi nner seg på et av de 
rundt 50 ayurvediske behand-
lingsstedene som delstaten Ke-
rala på sørvestkysten er spesielt 
kjent for. Folk fra hele verden val-
farter til disse sentrene, der man 
nyter godt av ulike massasjebe-
handlinger, urtemedisiner og en 
spesiell vegetarisk diett. Leger 
med videreutdanning innen det 
5 000 år gamle helsekonseptet 
baserer sin diagnose på blant 
annet en grundig samtale og 
ved å undersøke tunge, øyne og 
måle tre ulike pulser. Deretter gir 
de individuelle instruksjoner til 
terapeutene om massasjeform 
og urtebruk.

– En merker hvordan krop-
pen blir bedre dag for dag, men 
med mer kroniske tilstander 
holder det nok ikke med 8 

dager, slik vi har lagt opp til, sier 
Frederica. Både hun og Julio har 
prøvd ulike former for massasje 
tidligere, men dette er de mest 
profesjonelle behandlerne de 
har opplevd. – Det føles som 
en slags superluksus, det å 
motta massasje i timevis hver 
eneste dag, til en utrolig lav pris 
sammenlignet med våre norske 
forhold, sier de. 

Urter fra hagen
Behandlingsstedet har en rekke 
ulike urter i potter og bed rundt 
bungalowene der gjestene bor, 
og Frederica har fl ere ganger 
opplevd at det høstes inn plan-
tedeler som senere blir brukt 
under behandlingen, enten til 
dampbadstue eller i oppvar-
mede knytter som masseres på 
kroppen. 

Helsesenteret, som er plassert 
på en klippe et stykke over havet 
og fi skelandsbyen rett nedfor, 
minner på mange måter om et 
gammeldags sanatorium, synes 
paret. Mellom behandlingene 
rusler man rundt i langsomt 
tempo, bestiller et vegetarisk 
måltid eller friskpresset juice ut 
fra diettplanen, kikker ut over 
havet og hører bølgene slå, 
fi nner en bok og slapper av på 
terrassen. 

Yoga i soloppgang
I tillegg til diett og behandling 
tilbys også yoga hver morgen 
ved soloppgang.

– Yogalæreren er dyktig, og 
jeg anser dette som en viktig 
del av behandlingen, fordi man 
selv bidrar aktivt i helbredelses-
prosessen, sier Julio, som selv 
tidligere har undervist i yoga. Fra 
plattingen der yogaen foregår, 
kan han følge med på lysene 

fra fi skebåtene når de kommer 
inn med fangsten, mens dagen 
langsomt gryr. Etterpå pleier han 
å ta en tur ned til vannet for en 
lunken dukkert i det Arabiske 
hav, og for å komme litt utenfor 
luksusøya innenfor de høye 
gjerdene som omgir senteret. 

– I motsetning til i Norge så 
ser man fattigdommen straks 
man beveger seg utenfor 
porten, og kontrasten er stor. En 
trøst er i alle fall at dette senteret 
gir arbeid til 52 personer, sier 
han. 

– Selv om vi føler oss som 
noen luksusdyr, så er det sunt 
for oss nordmenn å oppleve 
hvordan mesteparten av verden 
har det, sier Frederica. Opphodet 
blir avsluttet med en rundreise 
i India. Taj Mahal og Den Røde 
By, elefantridning og kunst- og 
håndverksmarkeder står på 
listen over opplevelser til ekte-
paret som helst ikke vil skryte 
mer av Shin Shiva, som senteret 
heter. – Det var vanskelig nok å 
få plass denne gangen, så da kan 
vi jo risikere at det blir enda mer 
populært til neste år, spøker de. 
For de skal tilbake om et års tid, 
det er de overbevist om. n

Behandlingsstedet har en anselig mengde urter som benyttes i terapeutisk øyemed.

 

Mer info:
På Nasjonalt informasjonssen-
ter for alternativ behandling, 
NIFAB kan du søke informasjon 
om alternative behandlingstil-
bud:  www.nifab.no
www.shinshivaresort.com 
Helsereiseoperatøren Golden 
Mango Travel.

Allerfri tablett
inneholder bl.a. indisk basilikum 
og gurkemeie som motvirker 
lette allergiplager i tillegg til at 
de virker lett slimløsende. 

Allerfri neseolje
 inneholder sesamolje blandet  
med bl.a gurkemeie og 
eukalyptus  og løser opp tette 
 neseganger, er god for bihulene 
og motvirker  lette allergiske 
plager. Oljen  legger seg som 
en beskyttende hinne i nesens 
 slimhinner og beskytter mot 
 pollen, støv, dyrehår og lignende.

p
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no

Bliss Ayurveda AS 
Postboks 320 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 31 30

Produktene kan kjøpes 
i helsekostbutikker eller på 

www.bliss-info.com
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Vårmykeste New Baby noensinne

Inspirert av barn. 
Følesansen er din nyfødtes viktigste sans. Derfor har 
Pampers New Baby og Sensitive vaskeservietter nå 
Comfort Soft som kjærtegner og innsvøper barnet 

ditt i mykhet som aldri før. 

Den eneste bleie til nyfødte som er blitt vurdert og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

NB annons 210x297 No.indd   1 2009-05-27   10.55
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Leder i kvinnegruppa, Nargis Jan og datteren Nazish Mahmood er aktive i moskeen.
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S elv om de fleste av kvinnene kan eller 
forstår norsk, kan det oppstå språklige 
misforståelser. For å unngå dette, ble 

Tanveer Nabi kontaktet. Hun er statsautori-
sert tolk og oversetter blant annet til punjabi 
og urdu. Norges Astma og Allergiforbund 
(NAAF) møtte med Grethe Amdal og Rose 
Lyngra, begge sykepleiere og rådgivere i 
NAAF.

Aktiv kvinnegruppe
Nargis Jan, og hennes datter, Nazish Mah-
mood, fortalte at kvinnegruppa, er svært 
aktiv. De arrangerer blant annet seminarer, 
fester, har morsmålsundervisning og sang. 
Muslimene på Nordstrand er godt integrert, 
men selvfølgelig kan man støte på proble-
mer når man skal innordne seg en ny kultur, 
nye regler og lover, kanskje snakker man 
heller ikke språket i det nye landet. Kvinne-
gruppa forsøker å fange opp saker som kan 
skape misnøye og uro og gi god informasjon 
der det virker nødvendig.  

Det var hektisk aktivitet i paviljongen da vi 
kom. Unge jenter i flotte drakter, med florlett 
hijab rundt ansikter med glade, mørke øyne, 

Astma på  
punjabi og urdu
Det er ikke alltid lett å få 
nødvendig informasjon når 
man ikke snakker språket i 
det landet man bor. Nargis 
Jan, ved Søndre Nordstrands 
Muslimske Senter grep an-
ledningen da NAAF bød på 
sine tjenester og inviterte 
til informasjonsmøte i mos-
keen.

n tekst og foto – UNNI HELLESØE KITTELSEN

kledde gulvet med hvitt stoff i lange rekker, 
bar fram stoler og satte flaske på flaske med 
mineralvann på bordet. 50 gjester var ventet.

Grethe Amdal satte frem hjelpemidler og 
ulike medisiner som gjestene skulle få kikke 
på og få informasjon om. Rose Lyngra gjorde 
seg klar med fremviser og bildeskjerm. 
Sokkekledde jenter og kvinner i alle aldre 
strømmet inn. De eldste satte seg på stoler, 
de andre spredte seg på gulvet. Det hvite 
stoffet ble dekket av jenter i drakter i vakre 

farger og det lynte i perlebroderier og paljet-
ter. Nargis Jan ønsket velkommen, ei lita jente 
sang solo og den unge flokken på gulvet falt 
etter hvert inn. 

Illustrerte faktaark
Rose Lyngra fortalte de fremmøtte om ast-
ma. Lydhøre og interesserte kvinner fikk høre 
om forekomsttall som er nesten like blant 

Vårmykeste New Baby noensinne

Inspirert av barn. 
Følesansen er din nyfødtes viktigste sans. Derfor har 
Pampers New Baby og Sensitive vaskeservietter nå 
Comfort Soft som kjærtegner og innsvøper barnet 

ditt i mykhet som aldri før. 

Den eneste bleie til nyfødte som er blitt vurdert og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

NB annons 210x297 No.indd   1 2009-05-27   10.55



Astma på punjabi og urdu
fra side 21

Besøk i somalisk kvinnegruppe

Trenger du tolk?

Samme helg var Rose Lyngra også på informasjonsmøte hos Somalisk kvinnegruppe 
på Lambertseter. Det er en mindre gruppe kvinner og de kom med sine små barn. 
Dermed ble det noen flere avbrudd og en ledigere tone, men kvinnene var sultne på 
kunnskap, pizza og cola også her. Lokal arrangør var helsesøster Veslemøy Rud som 
har bred erfaring fra arbeidet med fremmedkulturelle brukere. Hun benytter NAAFs 
faktaark flittig i sitt daglige arbeid på helsestasjonen. 

Tolketjenesten i Oslo, TIO, telefon 22 99 58 80, 
tolketjenesten@sby.oslo.kommune.no
Noricom er privat og dekker Oslo, Akershus,
Østfold og Buskerud, tlf. 815 35 500, oslo@
noricom.no
Ved legebesøk, meld fra om behov og legen vil 
skaffe tolk gjennom kommunen.
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Fakta om NAAFs tilbud til fremmedspråklige:
l På  www.naaf.no finner du 22 faktaark om en rekke emner oversatt til 9 ulike språk
l Faktaarkene brukes av pasienter, helsepersonell, media m.fl. 
l	 Illustrerte faktaark er primært beregnet for helsepersonell i møtet med lesesvake grupper   
 som støtte til forståelsen av informasjonen som formidles
l	Faktaarkene er utiklet med støtte fra Helse og Rehabilitering
l	Noen brosjyrer og opplæringsmateriell finnes oversatt til ulike språk,  
 se www.naaf.no/bestill.

voksne norske og innvandrere. Om at astma 
en kronisk irritasjonstilstand i lungene og hva 
som skjer i kroppen i dårlige perioder. Om 
at astma kan være arvelig og forekommer 
ofte sammen med eksem og allergi. Eller 
ikke-arvelig astma som kan skyldes at man 
har hatt en infeksjon i luftveiene, luftforuren-
sing eller tobakksrøyk. Informasjonen ble led-
saget av bilder på skjerm fra NAAFs illustrerte 
faktaark. Tegninger med fokus på mennesker 
med innvandrerbakgrunn letter informasjo-
nen og skaper gjenkjennelse. Illustrasjoner av 
luftveier, lunger og muskler gjorde undervis-
ningen lett forståelig og morsom, alt mens 
tolken oversatte flytende.

For NAAF var dette en glimrende anled-
ning til å prøve ut sitt eget verktøy, som er 
utviklet til bruk for helsevesenet i møte med 
lesesvake og mennesker med innvandrer-
bakgrunn hvor det er språkbarrierer. 

Spisset ører
Kvinnene spisset ørene når de ble forklart at 
alt fra pollen, midd i senga og dyrehår til par-
fyme, kulde, gasser, matvarer med sterk lukt 
og blomster inne kan fremkalle astma. Det 
var sikkert også ny opplysning for mange at 
man skal være forsiktig med å tørke tøy inne, 
fordi vannet avgir mye fuktighet som kan ir-
ritere og at man skal tørke støv med forsiktig-
het så det ikke virvler rundt i rommet. 

Mange ting å passe på! Men det ble nikket 
i krokene da det ble nevnt at overvekt og 
liten aktivitet ble nevnt som en grunn til 
astma. Kanskje noe å ta fatt på her også? 
Det skal ikke så mye til, en liten tur daglig er 
bedre enn ingen. 

Faglig og sosialt
Det ble fokusert på viktigheten av å ta 
medisinen riktig. De som er ustø i norsk ble 
rådet til å ha med seg en som snakker norsk 
til legen for å unngå misforståelser. 

Etter møtet strømmet kvinnene til bordet 
med medisiner og hjelpemidler og Grethe 

Amdal viste ulike medisiner og demonstrerte 
bruk. Hun informerte utfyllende om hvordan 
de forskjellige hjelpemidlene skal brukes.

Etter foredraget var det pizza og brus 
og enklere å stille spørsmål mer usjenert. 
Kvinnene ville slippe fotografering på møtet, 
men var begeistret for besøket. NAAFs repre-
sentanter ble også invitert inn på moskeens 

herreside hvor nestlederen takket for inn-
satsen. Han sa det var et stort informasjons-
behov innenfor en rekke emner og håpet 
NAAF kunne komme tilbake ved en annen 
anledning og gripe fatt i noen av disse.  n

9 av 10 norske sykehus bruker Sterisol,
nå er Sensitive serien tilgjengelig for alle

Produktene kan kjøpes hos:
• Alle Alliance apotek og Boots apotek - www.bootsapotek.no
• Banda Bandagistbutikker
• Vitusapotek med utvidet hudpleiesortiment - www.vitusapotek.no

uten parfyme

uten konserveringsmiddel

for tørr og sensitiv hud 

testet mot hudirritasjon

Anbefalt av 

Mer enn hver femte person i Norge har tørr eller sensitiv hud. 
Blant de vanligste årsakene til allergier er kontakt med 
konserveringsmiddel og parfyme.

Sterisol har utviklet en komplett hår- og hudpleieserie uten
konserveringsmiddel og parfyme. Tørr eller sensitiv hud
trenger milde og pleiende produkter. Daglig bruk av Sterisol
Sensitiv System styrker hudens naturlige egenskaper og
reduserer risikoen for hudirritasjoner og kontaktallergi.
Serien er bra for alle, men spesielt tilpasset svært sensitiv hud.

- alltid en mildere løsning
Markedsføres av: 

Puls as, Tel: +47 23323000 
www.puls-norge.no
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• Vitusapotek med utvidet hudpleiesortiment - www.vitusapotek.no

uten parfyme

uten konserveringsmiddel

for tørr og sensitiv hud 

testet mot hudirritasjon

Anbefalt av 

Mer enn hver femte person i Norge har tørr eller sensitiv hud. 
Blant de vanligste årsakene til allergier er kontakt med 
konserveringsmiddel og parfyme.

Sterisol har utviklet en komplett hår- og hudpleieserie uten
konserveringsmiddel og parfyme. Tørr eller sensitiv hud
trenger milde og pleiende produkter. Daglig bruk av Sterisol
Sensitiv System styrker hudens naturlige egenskaper og
reduserer risikoen for hudirritasjoner og kontaktallergi.
Serien er bra for alle, men spesielt tilpasset svært sensitiv hud.

- alltid en mildere løsning
Markedsføres av: 

Puls as, Tel: +47 23323000 
www.puls-norge.no
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Vi vet at mye kan gå galt, derfor dekker våre boligforsikringer usedvanlig mye. Velger du Superforsikring 
på bolig er du sikret bred dekning. Skulle det skje noe med boligen din som ditt forrige forsikringsselskap 
dekket, kan du være trygg på at du får dekket det samme hos oss. Garantien gjelder i 2 år. 

Som medlem av NAAF får du 8 % rabatt på denne forsikringen. Medlemskapet gir deg også 8 % rabatt 
på forsikring av innbo, privatbil, fritidsbåt, hytte og feriebolig i utlandet. Husk å oppgi avtalenr. 639.

Les mer på www.if.no eller ring oss på 02400

K
ITC

H
EN

  Foto: Petrus O
lsson 7840_0

Endelig
en Gó  og Mager Julepølse
Nye Go’ og Mager Julepølse inneholder kun 9% fett. Prøv en skikkelig 
god julepølse med mer kjøtt og godt krydder, men med mindre fett. 
Aldri har det vært lettere å nyte smaken av jul. Laget uten melk og 
passer også for dem som ikke tåler melk*. 

*) Produktet kan inneholde spor av melk, les innholdsdeklarasjonen.
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V i ble svært overraska du hun testa ne-
gativt på prikktesten for vaksinen. Da 
tok vi sjansen og lot henne vaksinere. 

Vi følte vel egentlig ikke at vi hadde noe 
valg. Vi kunne ikke holde henne hjemme i 
månedsvis, sier Anders Moberg.

Fikk vaksinetest
Vilma ble kjendis da Aftenposten helt i 
begynnelsen av november skrev om henne. 
Om at hun måtte være hjemme fra barne-
hagen fordi hun er i risikogruppa, men ikke 
kunne ta vaksine. Vilma har nemlig kraftig 
eggallergi i tillegg til astmaen. Siden den 
eneste typen vaksine som fi nnes i Norge, 
Pandemrix, er dyrka fram på eggproteiner, 
trodde foreldrene hennes at vaksinasjon var 
umulig inntil en alternativ vaksine ble impor-
tert til landet.

Men så ga Barneklinikken ved Ullevål uni-
versitetssykehus barna med eggallergi tilbud 
om å teste seg for vaksinen. Familien Moberg 
tok sjansen. Vilma hadde et lite utslag, men 
så lite at de lot det stå til. Pappa Anders sov 
dårlig både natta før og natta etter.

Egg eller ikke egg – det er spørsmålet
Lille eggallergiske Vilma (3) har tatt svineinfl u-
ensavaksine. Pappa Anders Moberg var kjem-
penervøs, men lot det stå til. Det gikk bra. Nå er 
hun på plass i barnehagen igjen. Fire kjedelige 
uker hjemme er over.

n tekst – SIDSEL SKOTLAND   foto – JON HAUGE

– Vi har opplevd henne 
med anafylaktisk anfall 
(allergisk sjokk) og det er 
ille. Da hun fi kk det hadde 
hun fått i seg bare ett frø 
av en matvare som inne-
holdt egg. Vi var sjølsagt 
redde for et tilsvarende 
anfall nå. 

Informasjonssvikt
Men noe anfall fi kk hun 
ikke – bare de normale 
ettervirkningene med litt 
feber og vond skulder 
som gikk over etter et par 
døgn.
På Barneklinikken var 
beredskapen god under 
vaksineseansen. Vilma var 
på klinikken i til sammen 
en og en halv time. Først 
en halv time inne hos lege og sykepleier som 
hadde satt sprøyta, deretter en halvtime på 
venterommet. Så var det tid for blodprøve 

for å se om stoff et oppførte seg normalt i 
den lille kroppen. Ingenting unormalt ble 
observert, og de ble sendt hjem. Letta, men 

Den første tiden etter påbegynt vaksinering 
hersket det stor forvirring om hvordan man 
skulle forholde seg overfor eggallergikere i 
risikogruppen. Folkehelsa og pandemi.no fast-
holdt at kun de med svært alvorlig eggallergi 
var unntatt. Men hvem skulle avgjøre hva som 
var alvorlig, og hvordan skulle man gå frem 
for å kartlegge dette. Her ble det mange ulike 
fortolkninger av samme budskap.

Vaksinering av risikogruppen var viktig, men 
mange var engstelige for allergiske reaksjoner. 
Og ikke bare brukerne viste det seg. Vel så 

engstelige var mange fastleger og på enkelte 
sykehus også legespesialistene. Brukere opp-
levde at sykehuset toet sine hender og enten 
ga beskjed om at vaksinering ikke kunne fi nne 
sted eller ville ha fritak for ansvar ved å skyve 
ansvaret over på pasientene. 

En sentral kilde til informasjon om hvordan 
man skulle gå frem manglet åpenbart. Enkle 
kontrollspørsmål kan avklare mye:

– Spiser du pannekake med egg, men styrer 
unna speilegg til søndagsfrokosten? Hvis ja, så 
kan du vaksineres. 

Fremgangsmåten med å benytte selve 
vaksinen til å prikkteste med ble gradvis kjent. 

Deretter blir dosen gitt i porsjoner og med 
akuttberedskap i tilfelle reaksjoner. Men denne 
informasjonen kom ikke sentralt fra. Dels kom 
dette fra sykehus som Ullevål, Tromsø og 
andre – og ved NAAFs informasjonsinnsats. 

NAAF besvarte spørsmål non stop fra bru-
kere og helsepersonell som ikke fi kk svar på 
sine spørsmål. En mor til barn med eggallergi 
og kraftig astma var fortvilet. Veslejenta hadde 
spist vafl er i barnehagen ved en glipp, og det 
var gått bra. Da kunne hun vel vaksineres? 
Men nei, mor ble avvist på tre ulike sykehus i 
sitt distrikt før hun fant en løsning – ingen ville 
vaksinere den lille. 

Informasjonseggedosis
av Tonje Waaktaar Gamst
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Egg eller ikke egg – det er spørsmålet
Mye frem og tilbake for 
pappa Anders og Vilma, 
som alle viderverdigheter 
til tross beholder humø-
ret. Informasjonssvikt og 
sprikende informasjon har 
vært et stort problem for 
familien.

Vi tenker at dette måtte være en sak for Helsetilsynet. 
Det burde vel ha en tilsynsrolle også i dette? Tilsyn med 
at de ulike kommunene følger anbefalingene og gir 
noen lunde like tilbud til befolkninga? Og hva mener 
Helsetilsynet om at ingen visste noe om eller ikke ga 
informasjon om at eggallergikerbarn kunne bli testa og 
høyst sannsynlig kunne ta vaksinen?

Det ville slett ikke tilsynet svare på. Vi fi kk ikke engang 
lov å stille spørsmålene våre til direktør Lars E. Hansen. Vi 
ble stoppet av mediekontakten, som ba oss sitere henne 
på at ”dette er for tidlig å kommentere”. Så da så… 

Ingen kommentar

Ingen av barna med eggallergi 
har så langt reagert på svinein-
� uensavaksinen, forteller lege 
Geir Håland ved Barneklinikken, 
Ullevål universitetssykehus.

30 barn med dette problemet har blitt vak-
sinert ved klinikken de siste ukene. Ullevål 
har også tatt initiativ til et nettverk blant 
barneavdelingene i landet for å utveksle er-
faringer med vaksinering av eggallergikere. 
Ingen har rapportert om allergireaksjoner 
så langt.

Håland er ikke veldig overraska over dette.
– Også MMR-vaksinen er dyrka på eggpro-
tein. Den har aldri skapt noe problem. Men 
vi kunne ikke være sikre på hvor sammen-
liknbare disse vaksinene er. Vi visst ikke 
hvor mye eggproteinrester som var igjen i 
den nye svineinfl uensavaksinen. Det var en 
reell risiko. Nå har det altså vist seg at det 
er svært lite, og kanskje ingen, rest av egg-

proteiner i Pandemrix. Den eneste måten å 
fi nne ut av det på var å skaff e et erfarings-
grunnlag. Det har de nå. Likevel vil alle barn 
med eggallergi fortsatt bli prikktesta før 
vaksinering.

Alle barn under 10 år skal vaksineres med 
Pandemrix to ganger, blant annet fordi de 
bare får en halv dose av gangen. Ved andre 
gangs vaksinering blir ikke eggallergibarna 
prikktesta. Håland regner det som trygt 
dersom de ikke har reagert første gang.

Hvor lang tid tar det før vaksinen beskyt-
ter?
– Eff ekten kommer gradvis og etter tre 
uker har de fl este så høye antistoff  nivåer at 
en regner med at de har god beskyttelse.  
Dette er imidlertid individuelt og på noen 
virker ikke vaksinen i det hele tatt, svarer 
Håland
Foreløpig er det ikke mulig å ta en blod-
prøve for å se om vaksinen har hatt eff ekt, 
men det vil sannsynligvis komme. 

Ingen barn har reagert

fortsatt ikke helt trygge – og ganske forvirra.
– Vi har opplevd total informasjonssvikt 

under denne prosessen, og vi sitter igjen 
som spørsmålstegn. Hvorfor alt dette styret 
dersom eggallergikerne likevel ikke reagerer 
på vaksinen? Visste myndighetene det – 
siden de tok sjansen og lot barna teste? Mo-
berg tror det er tvilsomt. For hvorfor fi kk ikke 
de vite det dersom myndighetene visste? 

Vaksine nr 2
Moberg er også oppgitt over den sprikende 
informasjonen etter vaksinasjonen. Poenget 
med det hele var jo at familien skulle få be-
gynne et normalt liv igjen – med barnehage 
og jobb. Men ingen kunne fortelle hvor 
lenge de måtte vente til vaksinen hadde 
eff ekt. 
– Noen fortalte at det tok tre til fi re uker, an-
dre sa ei uke. På Ullevål sykehus sa sykeplei-
eren vår at de rett og slett ikke visste det!

De tok sjansen og sendte Vilma fra seg et-
ter en og en halv uke. Da hadde hun vært 
hjemme i nesten fi re uker. Det var nok. Det 
ser ut til å gå bra.

Om noen dager skal Vilma få dose num-
mer to. Moberg er litt nervøs nå også, men 
ikke på langt nær som sist. 
– Nå har vi erfaringen fra første omgang, 
og vi velger å tro at det ikke blir annerledes 
andre gang. Men vi dealer med egg her…

Anders Moberg er glad deres familie har 

fått være et ansikt utad i denne saken, særlig 
fordi det synes å ha hatt eff ekt.
– Bare et par dager etter Aftenpostenopp-
slaget kom Nav opp med en ordning med 
omsorgspenger for foreldre som så seg nødt 
til å ta barna sine ut av skole eller barnehage 
på grunn av for stor risiko, forteller Anders 
Moberg, og tror at han og Vilma kan innkas-
sere litt av æren for det. n
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HUDENS NATURLIGA VAL
Lactacyd innehåller mjölksyra som hjälper till att bevara din huds naturliga pH-värde. 
Därför är Lactacyd ett milt och naturligt val om du vill hålla din hud i perfekt balans, 
även om du tvättar dig varje dag. Lactacyd tar hand om din kropp. Det är egentligen 
inte alls svårt, vi har bara gjort detsamma som naturen.

Hudvård på kroppens egna villkor

Lactacyd Flytande Tvål utan 
parfym – rekommenderad av 
Astma- och Allergiförbundet

Lactacyd tyntfl ytende såpe uten parfyme fi nnes kun på ICA! HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som  
hjelper deg å bevare hudens og under- 
livets naturlige pH-verdi, som igjen  
opprettholder den naturlige bakterie- 
floraen.

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.

Hudvask på kroppens egne vilkår

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

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som  
hjelper deg å bevare hudens og under- 
livets naturlige pH-verdi, som igjen  
opprettholder den naturlige bakterie- 
floraen.

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.

Hudvask på kroppens egne vilkår

Lactacyd flytende såpe uten  
parfyme – anbefales av  
Astma- og Allergiforbundet
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4934-Lactacyd annonce tilretning Norge.indd   1 17/08/09   15.01
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Tilbakeblikk på svinein� uensaen
Da ny infl uensa A ble erklært en pandemi i sommer, ble personer med lungesykdommer 
defi nert som en viktig risikogruppe.  Derfor har NAAF hatt særlig fokus på sykdommen. 

n av BO GLEDITSCH

Vanligvis vil et infl uensavirus gi den smittede et nedsatt immunforsvar 
og man vil lettere kunne pådra seg f. eks lungebetennelse. Svineinfl u-
ensa er et virus som i seg selv skader celler i lungene, forårsaker hevel-
ser i lungeveggen og påvirker overgangen av surstoff  til blodet. I snart 
et halvt år har forbundet hatt mange oppgaver, samarbeidet, spilt inn 
forslag og krav til ansvarshavende i forbindelse med pandemien.  

l Helsedirektoratet kaller inn pasientorganisasjoner for utsatte 
 grupper for å informere om den forestående pandemien. 
 Risikogruppene defi neres og myndighetene informerer om 
 beredskapsnettstedet pandemi.no. NAAF spiller inn sine gruppers  
 hensyn og vilkår.
l NAAF oppretter egne temasider om svineinfl uensa på sine 
 hjemmesider. Sidene holdes løpende oppdatert.
l Snart ser NAAF at enkelte av myndighetenes offi  sielle formuleringer  
 dessverre er vage og lite spesifi kke. Det skaper problemer blant 
 annet for foreldre til risikobarn som ønsker å avlyse reiser til områder  
 med høy infl uensaaktivitet. NAAF legger press på 
 forsikringsselskapene og går i dialog med helsemyndighetene for å  
 klargjøre detaljer omkring dette.

l Den forventede førstebølgen er ennå ikke kommet. Hyppigheten i   
 møter med helsemyndighetene avtar.
l Man fastslår at en vaksine er på trappene og at den ventes til landet i  
 slutten av oktober. Risikogruppene vil stå først i køen.
l NAAF foreslår muligheter for forhåndsregistrering av 
 risikogruppene slik at de er sikret vaksine. Myndighetene avslår   
 denne formen for registrering.
l NAAF foreslår å utarbeide en fornuftlig prioritering innad i 
 risikogruppene dersom man skulle være så uheldig å havne i en   
 situasjon der det blir nødvendig. Myndighetene avslår at dette blir   
 nødvendig.

l Vaksinasjon av risikogrupper er i gang.
l Det registreres ulik praksis ved forskjellige kommuner. 
 Risikogruppene tolkes forskjellig, og enkelte kommuner vaksinerer   
 friske med overskuddet av vaksiner. 
l NAAF krever tydelig informasjon til kommuner og leger: 
 Risikogruppene skal ha først. Man krever at myndighetene offi  sielt   
 oppfordrer til å dele/låne mellom kommuner/bydeler.
l Vaksinasjon av risikogruppene går mot slutten, vaksinasjon av friske   
 barn begynner.
l Norske helsemyndigheter mottar 1 000 doser vaksine fra Østerrike   
 som kan tas av eggallergikere. NAAF spiller inn vedrørende fornuftig   
 fordeling av disse.

l Vaksine nærmer seg og man hører fl ere kritiske røster mot vaksinen.
 I tråd med helsemyndighetenes syn, anbefaler NAAF at man 
 vaksinerer seg dersom man er i risikogruppene, men man 
 understreker at all vaksinasjon i Norge er frivillig.
l Registrerte tilfeller av smitte går opp. De første dødsfallene her til   
 lands registreres.
l De første doser med vaksinen Pandemrix ankommer. 
l Pandemrix er dyrket på egg og myndighetene fraråder personer   
 med ekstrem eggallergi å ta den. Det viser seg at man ikke har noe   
 alternativ til denne gruppen.
l NAAF sender brev til Helseministeren og krever at det skaff es til 
 veie et alternativ for eggallergikere. Man foreslår å bytte med land   
 som har kjøpt f. eks Celvapan. 
l Myndighetene ser alvoret for dem i risikogrupper som ikke kan   
 få vaksinen grunnet allergi. Retten til å være hjemme med sykt barn   
 utvides til også å gjelde fravær for å forebygge smitte. 
l NAAF skriver til Helseministeren på ny og krever at også antallet   
 dager utvides, da mange med kronisk syke barn har, eller er nær ved  
 å ha brukt opp sine tilmålte dager så sent på året.
l NAAF utvider bemanningen på sin opplysningstelefon for å kunne   
 imøtekomme alle henvendelser.

l NAAF og andre berørte pasientorganisasjoner er i møter med 
 Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jevnlig. Man diskuterer  
 skolestart for risikogruppene og samkjører informasjonsutspill. Det  
 avklares at folk i risikogruppene, som viser symptomer på smitte,  
 skal få tilgang til Tamifl u gjennom sin fastlege/legevakt.
l NAAF får gjennomslag for at myndighetenes defi nisjon ”inkludert  
 personer med kraftig astma” ikke er dekkende. En person med  
 dårlig kontrollert moderat astma er like mye i risikosonen som en  
 med velkontrollert kraftig astma. Defi nisjonen rettes til ”inkludert  
 astma med behov for stadig legemiddelbehandling 
 eller innleggelser”. 
l NAAF påpeker potensielle økonomiske belastninger for foreldre  
 som må være hjemme med barn ved kraftige utbrudd i skole eller  
 barnehage fordi vaksinene ikke er kommet ennå. Myndighetenes  
 råd og defi nisjoner må være så entydige at de berørte parter forstår  
 hvilke rettigheter de har, mener NAAF.
l NAAF foreslår at infl uensamedisinen Tamifl u gjøres lettere 
 tilgjengelig, f.eks reseptfritt, for risikogruppene. Myndighetene 
 avventer.
l NAAF lager et eget faktaark om svineinfl uensa. Det blir distribuert  
 via Astmakontrollstafetten som skal på rundreise i Norge.
l Helsemyndighetene anbefaler at risikogrupper ikke møtes i store  
 forsamlinger. NAAF avlyser mange av sine arrangementer 
 og gruppereiser.

September

Juli

August

Oktober

November
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Effektiv og mild for allergikere med tørr hud!
Decubal er helt fri for parfyme og fargestoffer og og kan brukes av hele 
familien. De milde produktene inneholder kun rene, enkle ingredienser som 
pleier og gjenoppbygger huden fra topp til tå. Decubal brukes også fore-
byggende eller som supplerende pleie i forbindelse med lett eksem eller 
psoriasis.

Gå inn på www.decubalpluss.no

BLI
MEDLEM

NÅ!

• Gratis vareprøver
• Gratis eksperthjelp

DECUBAL 
PLUSS
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Slik gir du noen en NAAF-honnør:
l Du må være betalende medlem av NAAF og ha ditt medlemsnummer for hånden (du   
 finner i adressefeltet bak på bladet sammen med ditt navn og adresse) 
l Du kan gi din NAAF-honnør til et annet medlem, en tillitsvalgt eller en støttespiller   
 utenfor forbundet. (ansatte i NAAF, sentralt, regionalt eller våre institusjoner kan ikke  
 motta NAAF-honnøren.)
l Du betaler ingenting, NAAF dekker kostnaden.
l Vi trenger navn og adresse på den du vil gi en honnør og en kort begrunnelse for  
 hvorfor du mener vedkommende skal få den. (2–3 linjer er nok. Eks. ”Hun har gjennom  
 30 år gjort en utrettelig innsats for NAAF gjennom ulike styreverv og pengeinnsamlinger  
 til lokalforeningen”. ”Han har vært badevakt hver torsdag i hele år på bassengtrening for   
 astmatikere i lokalforeningens regi.”)
l Innsendte honnør-oppfordring gås igjennom og videreformidles fra NAAF sentralt.
l Du står som avsender av NAAF-honnøren..
l Du kan gjøre dette på flere måter: På NAAFs hjemmesider  www.naaf.nose banner på   
 forsiden, eller via e-post: naaf@naaf.no merk den NAAF-hønnøren eller brev Norges Astma-  
 og Allergiforbund, Postboks 2603 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Merk konvolutten:  
 NAAF-honnøren   

Effektiv og mild for allergikere med tørr hud!
Decubal er helt fri for parfyme og fargestoffer og og kan brukes av hele 
familien. De milde produktene inneholder kun rene, enkle ingredienser som 
pleier og gjenoppbygger huden fra topp til tå. Decubal brukes også fore-
byggende eller som supplerende pleie i forbindelse med lett eksem eller 
psoriasis.
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V edkommende får da en NAAF-honnør 
i form av et hyggelig hilsen og CDen 
Visesang i 50 år tilsendt. 

I forbindelse med NAAFs 50-årsjubileum 
ønsker forbundet å gi medlemmene mulig-
heten til å gi andre medlemmer eller en god 
støttespiller for NAAF, en honnør for den 
innsatsen de har gjort. Det kan være du vil 
hedre en som har gjort en fantastisk innsats 
gjennom mange tiår eller noen som har 
gjort en mindre omfattende men like fullt 
viktig innsats for saken. NAAF bærer kostna-
den for NAAF-honnørene.

Fikk honnør 
NAAF-medlem Beate Isaksen er en av mange 
som liker å nyte en kopp god kaffe på kaf-
febar og slå av en prat med kjente. Men hun 
liker kaffe med melk og det er ikke upro-
blematisk når man ikke tåler vanlig kumelk. 
Men på serveringsstedet Parila i Alta tilbyr 
de nå kaffe med soyamelk og soyafløte for 
å tilpasse seg også denne gruppen gjesters 
behov. Beate gir dem en honnør for tilret-
telegging og takker på vegne av NAAF.  

Påskjønnelsen er CDen ”Norsk visesang 
i 50 år”. Den inneholder tre CD-plater med 
en reise gjennom norsk visemusikk fra 50 
år tilbake og frem til i dag. Bonussporet er 
sangen ”En liten gutt” med artisten Reidar 
Brendeland alias Vestlandsfanden. Sangen 
handler om en svært astmasyk gutt og en 
lang natt hvor både lege og foreldre frykter 
han ikke skal stå krisen over. Brendeland sier 
selv at oppholdet på NAAF-eide Geilomo 

Gi en
NAAF-honnør!
I anledning NAAFs 50-års ju-
bileum kan du som medlem 
gi påskjønnelse til en person, 
i eller utenfor forbundet, som 
har gjort en innsats for NAAF. 

n av TONJE WAAKTAAR GAMST

Beate Isaksen overrekker en NAAF-honnør i form av CDen ”visesang i 50 år” til Stein Iversen.  

barnesykehus reddet livet hans. 
NAAF-honnøren skal gå gjennom hele 

jubileumsåret 2010. Du finner ordningen på 
forsiden av forbundets hjemmeside www.

naaf.no  fra nyttår – og kanskje allerede mot 
slutten av desember dersom julestemnin-
gen får helt overtak. n
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Hvis du vil vitemer omAirWellness™Power5Pro™ eller ønsker å finne enuavhengigNikken-konsulent, kan du ringe 800 62015 eller sende en
e-post til norsupport@nikken.co.uk.

Lesmer omNikkens velværeprodukter påwww.nikkenwellbeing.no

NikkensAirWellness™Power5Pro™ fyller husetmed frisk
"fjelluft" og fjerner plagsomme forurensningspartikler.

De fleste av oss tilbringer 90 prosent av tiden innendørs,
i luft somofte er verre enndenute.MedNikkens patenterte
luftfiltersystemkandunå imidlertid få både renere og friskere
luft hjemme.

• Filtrerer luften i flere omganger ved hjelp av sammeavanserte
teknologi sombenyttes i laboratorier.

• Negativ ionegenerator produserer frisk "fjelluft" somvirker
beroligendeog avslappende.

• Luftkvalitetsmonitor og automatisk innstilling hjelper til å
holde luften ren.

• Patentert ozonfri drift uten giftige avgasser.

• Unik luftfiltrering i fem trinn gjennomblant annet HEPA-filter fjerner
99,97 prosent av svevestøv somkan være plagsomt for allergikere.

• Anbefalt av EuropeanCentre forAllergyResearch Foundation,
BritishAllergy Foundation ogNorgesAstma- ogAllergiforbund.

• Tildelt EnergyStar fraUnitedStatesEnviromental Protection
Agency (EPA), en utmerkelse somkungis til luftrensere som
erminst 35 prosentmer effektive enn en standardmodell. 1.5 MILLIONER MIDD LEVER I SENGEN DIN!

Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig, varmt og mørkt.
Middens avføring er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan
utvikle seg til astma. Ved å trekke madrass og sengetøy med MiteBlockTM hindrer du at 
midd kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert middallergi får
MiteBlock madrass – og putetrekk refundert av NAV (jfr.Folketrygdloven § 5-22).
Anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund. 

MiteBlockTM produkter kan bestilles i Alliance Apotek og i Bandagistkjedens butikker.
Se butikkoversikt på miteblock.no eller bestill hos oss direkte på tlf. 67 11 03 17

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD
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– Dette var en skikkelig god nyhet å bringe 
videre til alle som har vært i kontakt med oss 
i sakens anledning, fastslår Geir Endregard, 
generalsekretær i Norges Astma- og Allergi-
forbund. – Vi har hatt svært mange telefoner 
fra bekymrede mennesker, særlig foreldre til 
barn i risikogruppen. Nå er det viktig at dette 
tilbudet kommer dem til gode som virkelig 
trenger det.

NAAF-jubel over alternativ vaksine for allergikere
NAAF krevde tidlig at hel-
seministeren måtte skaff e 
en alternativ vaksine mot 
svineinfl uensa til mennesker 
i risikogruppen med svært 
alvorlig allergi. Forbundet 
fremmet forslag som ble 
fulgt og det ble løsningen 
på problemet.

n av Bo Gleditsch

Folkehelseinstituttet har, som NAAF foreslo 
allerede i oktober, vært i kontakt med off ent-
lige myndigheter i fl ere land og med aktuelle 
vaksineprodusenter, for å sikre Norge en 
pandemivaksine også for mennesker med 
alvorlig allergi. Instituttet fi kk i slutten av no-
vember i stand en avtale med Østerrike om 
kjøp av 1 000 doser av vaksinen Celvapan 

som vil fungere som et alternativ for de med 
ekstrem allergi mot egg. Celvapan er en 
inaktivert helvirusvaksine som ikke er dyrket 
på egg. 

Folkehelseinstituttet planlegger i skri-
vende stund hvordan man skal sikre at det 
er de som virkelig trenger dette alternativet 
som får det og hvordan vaksineringen skal 
skje i praksis.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 
uttalte at: 

– Det har vært viktig raskt å skaff e en 
infl uensavaksine til dem som av medisinske 
årsaker ikke kan få vaksinen Pandemrix som 
er kjøpt inn til hele den norske befolknin-
gen. Strøm Erichsen hadde stor forståelse 
for at de berørte og deres pårørende har 
vært bekymret og engstelige i mangel av et 
godt vaksinealternativ ved alvorlig eggal-
lergi. NAAF ser at dette har vært en vanskelig 
prosess og gir honnør til dem som har fått i 
stand ordningen med et alternativ. n

En alternativ vaksine til mennesker med alvorlig 
eggallergi lot seg skaff e på mye kortere tid enn 
først antydet. NAAF tar sin del av æren for dette. 
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B arn i Bergen – studien”, kartlegger 
barn og unges psykiske helse i vest-
landshovedstaden. Som en del av den 

overordnede kartleggingen ønsket stipendi-
at Mari Hysing å sjekke ut søvnproblematikk 
hos barn med kroniske lidelser

– Resultatet var overraskende. Vi fant en 
markant større søvnproblematikk hos denne 
gruppen barn, påpeker psykolog Hysing.

Hver femte er trøtt
500 barn mellom syv og ni år med kronisk 
sykdom deltok i en større undersøkelse i 
2002. Denne ble fulgt opp i fi re år senere, og 
den samme gruppen, nå i alderen 11 til 13 år, 
kunne dermed gi undersøkelsen en kontinui-
tetsoppfølging.

– Helt opp i 19 prosent – altså én av fem 
– fra gruppen mellom 11 og 13 år sliter med 
søvnproblematikk, forklarer Hysing.

I den grad søvnvansker ikke fanges opp, 
mener Hysing dette har fl ere årsaker.

– Dels er det sånn at dette kan falle mel-
lom somatisk helse og psykisk helse. Dels er 
det at de kroniske symptomene og søvnpro-
blematikken sammenblandes og forveksles 
med hverandre.

Søvnvansker hos barn med kronisk 
sykdom er ofte komplekst. Når man i tillegg 

Kronisk mangel på søvn
Barn med kroniske lidelser 
og funksjonshemminger 
sliter dobbelt så ofte med 
søvnvansker som den øvrige 
befolkning. Det fi nnes imid-
lertid håp. Det viktigste er å 
kartlegge problemet.

n tekst og foto – THOR-WIGGO SKILLE

trekker inn faktorer av somatisk karakter, som 
problemer knyttet til astmaanfall, etterlyser 
Hysing en større bevissthet fra det medisin-
ske helsepersonellet.

– Søvnproblematikk og utfordringer knyt-
tet til den kroniske diagnosen må bli sett i 
sammenheng. Dette krever kunnskap om 
begge deler, når man skal behandle disse 
barna.

Og her kommer et av hovedbudskapene 
fra Mari Hysing.

– For veldig mange av disse barna, vil det 
fi nnes enkle og gode behandlingsregimer. 
En vanlig, standard søvnbehandling begyn-
ner gjerne med at man ser på søvnrutiner. 
Man lager ofte en leggerutine som har en 
roligere fase før man går til sengs. Men regel-
messighet kan selvsagt være en utfordring 
når man har lyst å sove lenge i helgene, 
innrømmer Hysing.

Det fi nnes også andre, enkle tiltak, som 
bør tenkes gjennom. Som det å skape et 
godt søvnmiljø, temperatur, at senga er til-
passet for å sove i. At man unngår tv og data.

– Hvert barn må vurderes individuelt for 
å fi nne den best egnede behandlingen, 
både med hensyn til typen søvnvansker, den 
kroniske sykdommen og med henblikk på 
psykisk helse, poengterer stipendiat Hysing. 

Søvnspiral
Søvnvansker har ofte en negativ påvirkning 
på både barnas og foreldrenes hverdagsliv. 
Faktisk en av de faktorene som påvirker 
livene mest. Skoleprestasjon er bare ett 
eksempel.

– I den grad et barn har søvnvansker knyt-
tet til bekymringer på kveldstid, må dette 
være fokus for behandlingen. Mange barn 
med astma får en økning av symptomer om 

natten. Både astmasymptomene og redselen 
for disse kan påvirke nattesøvnen. Man må 
altså fi nne ut hvordan man kan snakke om 
dette, slik at barnet ikke havner i en ond 
spiral. Om det utarter seg sterkt, må man 
kanskje behandle de emosjonelle vansker.

Hysing påpeker at om man gjennom en 
periode med dårlig søvn på nettene, faller 
for fristelsen og sover på dagtid. Da er det 
kanskje en idé å søke hjelp, for å komme 
tilbake i normale, gode søvnrytmer.

En problemstilling som Hysing ønsker 
mer forsking på, er at kronisk syke barn også 
viser seg å ha et større innslag av psykiske 
vansker. Både spørreskjemaet og intervjuene 
bekrefter dette.

– Denne gruppen har større grad av 
innsovningsvansker og oppvåkninger. Når 
vi vet at disse i tillegg har en større grad av 
psykiske vansker lurte vi naturlig på om dette 
henger sammen. Det fi kk vi bekreftet. Søvn-
problematikken slo klarest ut i de periodene 
barna også slet psykisk.

Emosjonelle problemer og hyperaktivitet/
uoppmerksomhet henger altså tett sammen 
med søvnproblematikken.

– Men hva kommer først og sist. Er det 
sånn at psykiske vansker fører til søvnvansker 
over tid? Eller er det tvert om? spør Hysing 
forskerfi losofi sk.  

Krever behandling
Oppfølgingsstudiene viser at om du sliter 
med søvnproblematikk når du er mellom 
9 og 11 år, så har du i stor grad også disse 
vanskene fi re år senere.

– Og andelen har i tillegg økt. Dette er 
altså ikke noe man vokser seg ut av.

Sliter du med nattesøvnen ved syv års alder, så sliter du med det 
også som tenåring viser ny undersøkelse. Psykolog Mari Hysing 
vet at det er fristende å skjøte på manglende nattesøvn med en 
lur på dagtid. Da er det kanskje på tide å søke litt hjelp.  
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Kronisk mangel på søvn
Vi ser også at de psykiske faktorene bidrar 

til utvikling av søvnvansker over tid. De barna 
som hadde konsentrasjonsvansker og emo-
sjonelle problemer ved 7 til 9-årsalderen, 
hadde større sjanse for å sove dårligere når 
de var mellom 11 og 13 år.

– Dette forteller oss at man må sette 
psykisk helse og søvnproblematikk i sam-
menheng. Når barna er i kontakt med helse-
vesenet for sin kroniske lidelse, bør behand-
lingspersonalet også ha oppmerksomhet på 
både søvn og emosjonelle utfordringer som 
denne gruppen står overfor.

I familier hvor barna sliter med søvnpro-
blematikk, påvirker det hverdagen mye for 
både foreldre og barn. Å ha et barn som 
er kronisk syk krever i seg selv mye og tett 
oppfølging. Har man søvnvansker i tillegg, 
blir dette en ekstrabelastning.

– For de aller fl este fi nnes det som 
nevnt gode behandlinger. For de av 
barna der psykiske lidelser er årsaken, 
kan man absolutt se dette i sam-
menhang og avhjelpe begge 
deler. Når man er trøtt oppfattes 
det meste mye vanskeligere 
– også den kroniske sykdom-
men, fastslår Hysing.

Når man bestemmer 
seg for å gjennomføre et 
leggeregime kan man un-
derveis bli usikker på om 
man gjør ting riktig. Da 
kan det være en idé å 
diskutere utfordringene 

med fagfolk – som kan bekrefte at 
man er på riktig spor.

– Det er vankelig å legge inn 
veldig klare rutiner når et barn 
er sykt. Da kan det være godt 
at noen kommer inn og vei-
leder i en periode, avrunder 
psykolog og doktorstipen-
diat Mari Hysing. n

Kommunehelsetjenesten vil gjennom psykolog-
tjenester ofte kunne hjelpe ved søvnproblematikk. 
Men det kommer litt an på alvorlighetsgraden, om 
man trenger hjelp fra en søvnklinikk.

Doktorstipendiat Mari Hysing

«
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Verdens kols-dag

Fokus på frisører

NY marathon for andre gang

Herlig asiatisk - også  
for mennesker med cøliaki

Pollenfrie dager på Beitostølen

Matlagingskurs i Alta

NAAF Region Nord arrangerte 
i samarbeid med LMS Helse 
Finnmark et kurs for de med 
matallergi/-intoleranse på Alta 
videregående skole siste helga i 
oktober. Ernæringsfysiolog Åsa 
Wikman fra Kirkenes var kurs-
leder. Deltakere var ungdom, 
voksne, pårørende og kokker. 

Fredag startet kurset kl. 17 
med teori om matlaging og 
matallergi/-intoleranse før så 
deltakerne bakte brød, kaker og 
lagde pausemat. Alt uten egg, 
melk, nøtter og gluten. Dagen 
ble avsluttet med prøvesmaking 
og erfaringsutveksling. 

Lørdag møttes deltakerne 
kl. 8.30 og lagde felles frokost. 
Denne dagen ble det også noe 
teori om ulike matallergier/-
intoleranser. Nettsteder med 
oppskrifter og produkter ble 

presentert. Til slutt var AMK sen-
tralen til stede og informerte om 
hvordan opptre når du eller din 
venn får reaksjoner. Meldinga var 
helt klar; har noen med alvorlig 
allergi fått i seg noe de ikke tåler, 
ring 113.  Deltakerne ga uttrykk 
for at kurset var lærerikt og nyt-
tig, gjennom praktisk matlaging 
fikk man erfare at det var mulig 
å lage en type mat som alle tålte 
og likte. Det var første gang de 
hadde fått tilbud om denne 
type opplæring, og sa at hver-
dagen ville bli lettere for dem 
heretter – i hvert fall med tanke 
på matlaging. De oppga at det 
var nyttig for dem å delta fordi 
de fikk teori, praktiske øvelser og 
nyttige tips om allergimat.

Anne-Kari Isaksen,  
regionssekretær

Region Hedmark samarbeidet 
med legesenter Medi3 Innlan-
det og et legemiddelfirma og 
arrangerte åpen dag på kols-
dagen 18. november. Her var det 
mulighet for å måle lungefunk-
sjon, få informasjon om kols og 
riktig bruk av medisin, man fikk 
demonstrasjon av brukerutstyr 
og vi serverte kaffe og kaker.

Tilbudet var til de som alle-
rede har diagnosen kols, de som 
synes at de har dårlig kondis, 
som røyker eller har røkt eller har 
et arbeidsmiljø med mye støv, 
røyk og/eller gass. 

I forkant av arrangementet fikk 
dagen god dekning i avisen og 

det var utrolig mange men-
nesker som fant veien. Ikke bare 
fra nærområdet, mange hadde 
hatt lang reisevei. Det meste 
av dagen fungerte to personer 
ved lungemålingen, men selv 
det klarte ikke å få køen unna. 
Ventetiden ble derfor noe lang 
og noen personer får tilbudet i 
etterkant. Vi hadde ikke drømt 
om så mange besøkende og 
det betyr at behovet er stort for 
opplysning om kols og for å ta 
en lungemåling. Vi er stolte av 
hvor stor suksess dagen ble!

Gunn Rauken, regionssekretær

I disse dager vil lærere over hele 
landet som utdanner frisører 
motta et lærehefte om allergi-
forebygging i faget. I tillegg til 
lærerheftet, sendes det også 
ut et lite hefte til frisørelevene. 
Dette inneholder kort informa-
sjon om forebygging av hudpla-
ger, astma og luftveisallergi og 
litt om valg og bruk av hansker i 
arbeidet.

Bakgrunn for utarbeidelsen 
av heftene var at Universitetet 
i Bergen i 2006–2008 arbeidet 
med et prosjekt støttet av 
Helse og Rehabilitering (HR) 
som omhandlet forebygging 
av allergi blant frisørelever. 
I løpet av dette prosjektet 
ble det utviklet en idé om å 
arbeide videre med temaet 
ved å lage materiell til bruk 
for veiledere, instruktører og 
elever på frisørskolene, for å 
stimulere det forebyggende 
arbeidet. Både offentlige 
videregående skoler og private 
frisørskoler vil motta materiel-
let.

Lærerheftet er utarbeidet 
av Kristin Bondevik og Bente E. 
Moen fra Forskningsgruppe for 
arbeids- og miljømedisin ved 
Universitetet i Bergen og UNIFOB 

AS med støtte fra HR, gjennom 
NAAF. Elevheftet er utarbeidet i 
samarbeid med representanter 
for veiledere og instruktører i 
videregående skoler, Frisørfagets 
Opplæringskontor i Hordaland 
og NAAF. Frisører og kunder ved 
E.T. Hårstudio i Åsane har bistått i 
arbeidet med å lage bildene.

I tillegg til å bli sendt ut til 
skolene, blir heftene tilgjenge-
lige på internett, både på sidene 
til NAAF, samt Universitetet i 
Bergen.

For tredje år på rad arrangerer 
NAAF, i samarbeid med Beito-
stølen Resort Hotell, pollenfrie 
dager på Beitostølen. Prosjektet 
startet i det små, men ble raskt 
populært og utvides nå fra 
fem til sju uker. Pollenfrie dager 
avholdes mellom 14. april og 30. 
mai.  
   Nytt i år blir en spesiell pol-
lenuke, 23. april til 2. mai, med 
skiavslutning og en mengde til-
leggsaktiviteter som barnekino, 
bollebakingskurs, undervisning 
om matallergi og materstat-
ningsprodukter. Det blir også 
pollenforedrag, trylleshow, aking 
og tegnekonkurranse. Fullsten-
dig program legges ut på www.

naaf.no i løpet av januar. 
Det tilbys rimelig overnatting i 

leiligheter med 4, 6 og 8 senger 
med selvhushold, eller overnat-
ting på Bergo/Radisson med 
frokost, halv- eller helpensjon.

– Dette er et flott tiltak 
for alle dem som trenger å 
komme seg unna plagene i 
lavlandet på denne tiden av 
året, sier Grethe Amdal, rådgi-
ver i NAAF.

Booking skjer til hotellet 
direkte, oppgi at du er NAAF-
medlem. Det kan være verd 
å merke seg at man etter 20. 
mai dessverre ikke kan ga-
rantere at det er bjørkepol-
lenfritt selv så høyt oppe.

Stadig flere nordmenn får sma-
ken på asiatisk mat. Nå har TORO 
med sitt nye produkt Chicken 

Tandoori Masala også tatt 
høyde for glutenallergikere. 

– Vi vet at både fami-
lier, yngre og godt voksne 
koser seg med asiatisk mat i 
helgene eller når de skal nyte 
litt ekstra i hverdagen. Denne 
retten er derfor beregnet 
for både barn og voksne, og 
kan trygt serveres til fest med 
venner. Også til de som ikke 
tåler gluten, da vi kun har brukt 
glutenfrie ingredienser, sier pro-
duktsjef Marte Bjerke Olsen.    

Man trenger bare å tilsette 
kylling, annet kjøtt, fisk eller 
grønnsaker. Tomat, agurk og 
matyoghurt tilsettes Indisk Raita 
Miks, mens risen koker. Så er den 
nordindiske delikatessen klar til 
å serveres.

Søndag 1. november løp 
Elisabeth Bjørheim Salte New 
York Marathon igjen, to år etter 
at hun deltok for første gang. 
Venner og bekjente i Norge fikk 
følgende SMS: Hei mine gode 
venner, nå er jeg i mål. Hilsen en 
glad jærbu. 

   For to år siden ble 
Salte pukket ut som 
en av seks deltakere 
til å delta i prosjektet 
Astmamaraton 2007, 
et samarbeidsprosjekt 
mellom NAAF, Norges 
Fri-idrettsforbund og 
AstraZeneca AS. Pro-
sjektet skulle vise hva 
fysisk aktivitet og 
målrettet trening 
kan gi av positive 
resultater. Alle de 
seks deltakerne 
gjennomførte. NRK 
laget film om to av 
dem som ble vist 
på programmet 
Schrödingers Katt. 
Astmamaraton-

prosjektet viste at man kan sette 
seg høye mål som lar seg gjen-
nomføre hvis man er godt trent 
og godt motivert og at astma 
ikke er til hinder for å oppnå 
gode resultater. Fysisk aktivitet 
bidrar til en bedre hverdag og 
økt livskvalitet også for personer 
med astma.

Salte har siden den gang 
utdannet seg til treningskontakt 
og tatt med seg all erfaringen 
inn i ny jobb for Time kommune. 
Og helsegevinsten er tydelig; 
hun har ikke har hatt en eneste 
sykehusinnleggelse etter at 
hun startet med treningen den 
gangen for over to år siden. At 
hun nå løp for andre gang er en 
inspirasjon for alle med astma.

For NAAF Region Vest mar-
kerte New York Marathon 2009 
starten på et prosjekt for lun-
gesyke for 2010, der man setter 
tydelig fokus på fysisk aktivitet, 
riktig medisinering og kosthold.



 

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Hos Ultra kan du bestille pepperkakedeig og 
pepperkaker fri for egg, gluten og laktose. Så nå 
kan alle i familien kose seg med pepperkaker i 

desember. Kontakt en av våre allergiansvarlige i 
butikken dersom du har spørsmål. God jul!

Pepperkaker for 
allergikere

Verdens kols-dag

Matlagingskurs i Alta

NAAF Region Nord arrangerte 
i samarbeid med LMS Helse 
Finnmark et kurs for de med 
matallergi/-intoleranse på Alta 
videregående skole siste helga i 
oktober. Ernæringsfysiolog Åsa 
Wikman fra Kirkenes var kurs-
leder. Deltakere var ungdom, 
voksne, pårørende og kokker. 

Fredag startet kurset kl. 17 
med teori om matlaging og 
matallergi/-intoleranse før så 
deltakerne bakte brød, kaker og 
lagde pausemat. Alt uten egg, 
melk, nøtter og gluten. Dagen 
ble avsluttet med prøvesmaking 
og erfaringsutveksling. 

Lørdag møttes deltakerne 
kl. 8.30 og lagde felles frokost. 
Denne dagen ble det også noe 
teori om ulike matallergier/-
intoleranser. Nettsteder med 
oppskrifter og produkter ble 

presentert. Til slutt var AMK sen-
tralen til stede og informerte om 
hvordan opptre når du eller din 
venn får reaksjoner. Meldinga var 
helt klar; har noen med alvorlig 
allergi fått i seg noe de ikke tåler, 
ring 113.  Deltakerne ga uttrykk 
for at kurset var lærerikt og nyt-
tig, gjennom praktisk matlaging 
fikk man erfare at det var mulig 
å lage en type mat som alle tålte 
og likte. Det var første gang de 
hadde fått tilbud om denne 
type opplæring, og sa at hver-
dagen ville bli lettere for dem 
heretter – i hvert fall med tanke 
på matlaging. De oppga at det 
var nyttig for dem å delta fordi 
de fikk teori, praktiske øvelser og 
nyttige tips om allergimat.

Anne-Kari Isaksen,  
regionssekretær

Region Hedmark samarbeidet 
med legesenter Medi3 Innlan-
det og et legemiddelfirma og 
arrangerte åpen dag på kols-
dagen 18. november. Her var det 
mulighet for å måle lungefunk-
sjon, få informasjon om kols og 
riktig bruk av medisin, man fikk 
demonstrasjon av brukerutstyr 
og vi serverte kaffe og kaker.

Tilbudet var til de som alle-
rede har diagnosen kols, de som 
synes at de har dårlig kondis, 
som røyker eller har røkt eller har 
et arbeidsmiljø med mye støv, 
røyk og/eller gass. 

I forkant av arrangementet fikk 
dagen god dekning i avisen og 

det var utrolig mange men-
nesker som fant veien. Ikke bare 
fra nærområdet, mange hadde 
hatt lang reisevei. Det meste 
av dagen fungerte to personer 
ved lungemålingen, men selv 
det klarte ikke å få køen unna. 
Ventetiden ble derfor noe lang 
og noen personer får tilbudet i 
etterkant. Vi hadde ikke drømt 
om så mange besøkende og 
det betyr at behovet er stort for 
opplysning om kols og for å ta 
en lungemåling. Vi er stolte av 
hvor stor suksess dagen ble!

Gunn Rauken, regionssekretær
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Vi sliter med å fi nne noen av våre medlemmer som har fl yttet 
men glemt å sende oss sin nye adresse. Hjelp oss med å opp-
datere vårt medlemsregister så får vi sendt deg medlemsbla-
det. Du kan gi oss beskjed på medlem@naaf.no 
faks 23 35 35 30 eller tlf. 23 35 35 35. Eller du kan logge deg 
inn på www.naaf.no/minside og endre adressen din selv der.
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Så er det tid for Valgkomiteen 
å starte sitt arbeid framfor 
valget på Landsmøtet 2010. På 
landsmøtet i Sande� ord 2005, 
ble det vedtatt en ny styreform 
med et styre bestående av 9 
medlemmer og 3 varamedlem-
mer. Vi har en krevende jobb 
foran oss og trenger deres hjelp 
til å fi nne dyktige og kvalifi serte 
styremedlemmer. 

NAAFs styre:
Forbundsleder 
1. nestleder
2. nestleder
En – 1 – representant for NAAFU 
i alderen f.o.m.15 år t.o.m 35 år
Fem -5 – styremedlemmer
En – 1 – representant for de 
ansatte
Fem – 5 - valgte varamedlem-
mer, derav en – 1 – personlig 
vararepresentant for NAAFU og 
en – 1 – personlig vararepresen-

tant for de ansatte. De øvrige tre 
– 3 – varamedlemmene velges i 
nummerisk rekkefølge.
 
NAAFU foreslår selv sitt styre-
medlem med personlig vara-
medlem. Dette foregår uavhen-
gig av valgkomiteens arbeid.

Kontroll- og 
klageutvalget:
En – 1 – person med lang orga-
nisatorisk fartstid
En – 1 – person med fortrinnsvis 
formell juridisk bakgrunn.
En – 1 – person med fortrinnsvis 
formell økonomisk bakgrunn.
Tre - 3 - varamedlemmer som 
oppfyller kravene til kompe-
tanse for plass i utvalget
Personen med lang organisato-
risk fartstid er utvalgets leder.

I tillegg skal det velges en valg-
komité. Valgkomiteens sammen-

setting foreslås av NAAFs styre. 

Hvem har forslagsrett?
Samtlige betalende medlem-
mer. 
Lokal-og storlagenes styrer
Regionslagenes styrer
NAAF-styrets medlemmer og 
varamedlemmer
Valgkomiteen

Frist for innsending av forslag
24. mars 2010.

Hva er viktig å huske 
på når forslag sendes?
Alle forslag må underskrives

Hvem kan foreslås som 
kandidater?
Alle personlig betalende med-
lemmer. 

Skjema til bruk for å sende inn 
forslag får du fra NAAF, 

tlf. 23 35 35 35 eller 
naaf@naaf.no
Husk adresse, telefonnummer 
og gjerne e-postadresse til 
foreslåtte kandidater.

Vi ber alle lokalforeninger/stor-
lag og regionslag om å sette 
”Valg av kandidater til Lands-
møtet 2010” på dagsorden på 
første styremøte og å sende inn 
begrunnet forslag på kandidater 
til valgkomiteen innen 24.mars 
2010. 

Forslag sendes Valgkomiteen 
innen 24. mars 2010
v/ Karl Erik Bevolden
Morterudv. 10
2609 Lillehammer

Lykke til!
Vennlig hilsen Valgkomiteen

Til NAAFs medlemmer, lokallag/storlagenes styrer, 
regionslagenes styrer, NAAFs styre, KKU,  NAAFU og Valgkomiteen.
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NAAFU minner om
Husk påmelding til Landskonferansen og 
Aktivitetskurs. Se mer på www.naaf.no/NAAFU

HR-suksess for NAAF

Har du fl yttet på deg?

Valg på NAAFs landsmøte i 2010

Fersking
NAAF arbeider med å 
opprette en nettbasert 
informasjonstjeneste for 
foreldre og vordende for-
eldre. Med økende astma- 
og allergiforekomst blant 
befolkningen og ca. 60 000 
nyfødte i Norge per år er det 
klart det blir mange spørsmål. 

NAAF ønsker å gratulere med 
ferskingen og besvare spørsmå-
lene på en faglig kompetent og 
kvalitetssikret måte. Som en gave, 
og for å markedsføre det nye tilbudet, ønsker vi å dele ut smekker til 
landets nyfødte/småbarn med nettadressen påtrykket.

Nettstedet vil være operativt i løpet av januar 2010, og det blir en 
landsomfattende kampanje gjennom hele året.

I år ble 21 prosjekter i regi av 
Norges Astma- og Allergifor-
bund tildelt totalt 6,6 millioner 
kroner fra Extra-spillet. NAAF 
havnet dermed blant topp ti 
av de frivillige organisasjonene 
under årets HR-tildeling.

Helse og Rehabilitering er 
en stiftelse bestående av 27 
helse- og rehabiliteringsorgani-
sasjoner, som står bak TV-spillet 
Extra. Overskuddet fra spillet blir 
fordelt ut til frivillige organisasjo-
ners prosjekter innen forebyg-

ging, rehabilitering og forsking. 
Årets tildeling ble off entliggjort 
tirsdag 24. november.

Prosjektene spenner vidt. Alt 
fra store forskningsprosjekter 
på astma og allergi i konge-
krabbeindustrien som får fast 
stipendiatsum på kr. 575 000, via 
e-verktøy for inneklimakartleg-
ging kr. 169 000, til småprosjek-
ter som Kristiansand AAFs ”Til 
hverdag og fest – gøy for alle!” 
som fi kk kr. 12 000. 
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www.matskolen.no
tlf. 72 83 10 04 - 92 08 90 29

post@matskolen.no

Trenger du hjelp  
til matkurs

 matlaging   råvarer
 teori

Gjør hverdagen enklere!
Vi hjelper dere over hele landet!

i regi av

Melkefri sjokolade

Fra Australia kommer en serie med melke-
fri sjokolade, sjokoladen blir produsert i en 
nøttefri fabrikk slik at det ikke finnes spor 
av nøtter i sjokoladen. Utvalget består av 
Lys sjokolade, Lys sjokolade med puffet 
ris, lys sjokolade med ristede soyabønner 
og lys sjokolade som også er uten sukker. 
Det finnes også en hvit melkefri 
sjokolade samt sjokoladeknapper som 
kan has i bakverk som boller, cookies osv. 
Smaken på sjokoladen er utrolig 
god til å være uten melk. 

Prøv en da vel...

sjokolade

Fra Australia kommer en serie med melke-

sjokoladesjokolade

Støttet av Stavanger Astma og Allergiforening

allergikokken.no

gjør hverdagen litt enklere...

kokken

Tjenesten er HELT GRATIS!

Les mer om Go’ og Mager på gilde.no

Gilde Go’ og Mager  
Servelat 

Med servelat på matpakken blir 
kroppen blid og fornøyd. Gilde Go’ 
og Mager servelat finnes i to pak-
ningsstørrelser, en familiepakning 
og en litt mindre 100 g pakning.  
Go’ og Mager servelat smaker 
like godt som vanlig servelat men  
inneholder mindre fett og mer kjøtt.  
Og så er den laget helt uten melk.

Med servelat på matpakken blir 
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Høie Naturkrepp
• Sengesett og laken i 100% ren bomull
• Kreppeffekten er vevet inn i varen, 
   og ikke kjemisk fremstilt 
• Høie krepp i ensfarget hvit og ubleket 
   er anbefalt av NAAF. 
• Kjennes sval om sommeren og 
   varm om vinteren.
Høie Krepp for sunn søvn i et friskt 
sovemiljø!

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!

Cutrin Sensitive
Hårpleieserie for følsom og allergisk hud

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

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

Godt inneklima  
håndboken for hjemmet 

En praktisk oppslagsbok som 
oversiktlig og enkelt oppsummerer 

alt du bør vite om inneklima.  
Hva påvirker inneklimaet?  

Hvordan forbedre det? Skrevet  
av prof. Kjell Aas, en pioner  

innen sammenhenger mellom 
innemiljø og helse.

Kan bestilles fra NAAF. Pris kr. 299 
medlemmer betaler kr. 225 

tlf. 23 35 35 35
e-post: naaf@naaf.no

www.dermoapo.no

Trygge hudprodukter for hud som er 
tørr, irritert og med lett eksem
     Kløestillende
     Gjenoppbyggende 
     Irritasjonsdempende
      Fuktighetsgivende 
      Mykgjørende

A-Derma hudpleieserie har produkter uten 
parfyme og parabener 

 TILBUD!
Exomega krem 
i ekstra stor 
flaske 400 ml. 

Spør etter gode A-Derma tilbud 
på apoteket nå i høst.

Trygge dunprodukter 
til barnet ditt!

Som foreldre er vi opptatt at av barnet 
vårt sovet trygt og godt. Princess har 

tatt dette på alvor, og våre dunprodukter 
til barn er vurdert og anbefalt av Norges 
Astma og Allergiforbund. Hos oss kan du 

trygt velge Andungen 
dunprodukter til 

barnet ditt!

Princess har et stort og flott sortiment  
til barn, se www.princessbutikken.no

for din nærmeste butikk og nettbutikk.

Princess har et stort og flott sortiment til barn, se www.princessbutikken.no 
for din nærmeste butikk og nettbutikk.

Andungen gåsedundyne og dunpute  
– kun hos Princess!

Våre dunprodukter til barn er laget av en 
fantastisk dunkvalitet, og har et mykt og godt 
bomullstrekk. 
Dun er et naturprodukt som har den egenskapen 
at den puster godt, slik at dynen føles behagelig 
for barnet.
Andungen dundyne er en lett og lun dyne som 
egner seg godt hele året. 
Barn skal ikke ligge høyt med hodet, derfor har 
vi utviklet en lett og myk hodepute til barnet ditt.

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 298,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 349,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 569,-

DUNPUTE Andungen 
Dunpute 35 x 40 cm   129,- 
Dunpute 40 x 60 cm   169,-

Som foreldre er vi opptatt at av barnet vårt sovet trygt og godt. 
Princess har tatt dette på alvor, og våre dunprodukter til barn er 
vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Hos oss 
kan du trygt velge Andungen dunprodukter til barnet ditt!

Trygge dunprodukter 
til barnet ditt!

Princess har et stort og flott sortiment til barn, se www.princessbutikken.no 
for din nærmeste butikk og nettbutikk.

Andungen gåsedundyne og dunpute  
– kun hos Princess!

Våre dunprodukter til barn er laget av en 
fantastisk dunkvalitet, og har et mykt og godt 
bomullstrekk. 
Dun er et naturprodukt som har den egenskapen 
at den puster godt, slik at dynen føles behagelig 
for barnet.
Andungen dundyne er en lett og lun dyne som 
egner seg godt hele året. 
Barn skal ikke ligge høyt med hodet, derfor har 
vi utviklet en lett og myk hodepute til barnet ditt.

GÅSEDUNDYNE Andungen 
Gåsedundyne 65 x 80  cm 298,-      
Gåsedundyne 80 x 100 cm 349,-
Gåsedundyne 100 x140 cm 569,-

DUNPUTE Andungen 
Dunpute 35 x 40 cm   129,- 
Dunpute 40 x 60 cm   169,-

Som foreldre er vi opptatt at av barnet vårt sovet trygt og godt. 
Princess har tatt dette på alvor, og våre dunprodukter til barn er 
vurdert og anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. Hos oss 
kan du trygt velge Andungen dunprodukter til barnet ditt!

Trygge dunprodukter 
til barnet ditt!

www.dermoapo.no

En trygg hudpleieserie for sensitiv hud

Reagerer huden din lett? 
Avène hudpleieserie har produkter 
uten parfyme, parabener og 
fargestoffer

Løsning for sensitiv hud, spør etter 
Avène hudpleie på apoteket. 

Anbefales av hudleger verden over.

s e n s i t i v  s i d e

Nikkens Air Wellness ”Power5 Pro” fyller 
huset med frisk ”fjelluft” og fjerner 
plagsomme forurensningspartikler.

Les mere på www.nikkenwellbeing.no
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Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om
matallergi og bedre situasjonen for mennesker

som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle
tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.
Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

Leif Gromstads
Auto A/S

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Brødr.
Haugen ANS
1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

Hordaland fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

 5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Apotek 1
Sogndal

6852 SOGNDAL
Tlf. 57 67 90 70

Glassmester
Hans Torgersen  A/S

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

Vikersund
3370 VIKERSUND

Tlf. 995 42 803

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Finn Løken AS
1431 ÅS

Tlf. 64 94 29 65

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
Jensvollv. 44, 3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 46 99

Vitus Apotek
Stavern

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

Bransjerådet for
Naturmidler

0663 OSLO
Tlf. 23 37 64 50

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

4664 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 11 30 00

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Getek AS
Sveberg Gård

7550 HOMMELVIK
Tlf. 73 98 02 00

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Tømrerfirma
Magne H. Karlsen

1782 HALDEN
Tlf. 959 03 649

TrønderBilene as
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Hønefoss Glass-
service A/S

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Glåmdal Sjukepleie & Bandage AS
Spesialforretning helseutstyr

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 97 90

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

0514 OSLO
Tlf. 22 89 40 00

North Cape Minerals AS
6146 ÅHEIM  -  Tlf. 70 02 49 00

www.ncm.no

Ferguson Norge AS has supplied a range of high-quality
offshore containers to the oil and gas industry around the

world since 1998. The company has more than 4,200
containers at its three operational bases in Norway. Its
range of equipment includes containers, tanks, baskets,
mud skips, tubular transportation frames and many others.
The fleet is designed and manufactured in accordance

with the DNV 2.7-1/EN 12079 standars.

Ferguson Norge AS
4056 TANANGER
Tlf. 51 64 79 00
www.fergusonnorge.no

Inter Revisjon Moss AS
Hovedkontor i Moss: Halløkka 4, Pb 5, 1501 Moss.

Tlf.:6920 4500  Fax:6920 4501
E-mail:moss@interrevisjon.no

Foruten ordinær revisjon tilbyr vi bl.a. følgende tjenester:
Generell økonomistyring

- Vurdering av finansiering
- Generasjonsskifte - Konkursboer

- Verdivurderinger
- Skatt- og avgiftsplanlegging

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

Reime Agri AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Salong
Evy Frantzen

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

ANONYM
STØTTE

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Fron Bygg AS
2640 VINSTRA
Tlf. 991 08 500

Åndheim
Kulde AS
2670 OTTA

Tlf. 61 23 59 00

Ingeniør
Ole Gullichsen

7580 SELBU
Tlf. 73 81 71 85

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Solør
Videregående Skole

2271 FLISA
Tlf. 62 95 53 10

Rema 1000
Hunndalen

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Kjøttforretning
Thv. Holtlien

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

Siso Vekst AS
8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 80 90

Nordenfjeldske
Børstefabrikk AS

 6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Reklameservice AS
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 14 04 60

Finn og Albert Egeland A/S
4688 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 09 79 79

Lyderhorn
Barnevern AS

5015 BERGEN
Tlf. 55 32 38 00

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

... for et bedre inneklima

Østre Toten
kommune

www.ostre-toten.kommune.no

Ål
kommune

www.aal.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Nittedal
kommune

Enhet for helse avd. psykisk helse
www.nittedal.kommune.no

Smøla
kommune

www.smola.kommune.no

Krisesenteret i Follo IKS

Incestsenteret i Follo IKS

Åpent hele døgnet hele året
Langbakken 9, 1430 ÅS  -  Tlf. 64 97 23 00

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

www.jevnaker.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no

Klæbu
kommune

www.klabu.kommune.no

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Sund
kommune

www.sund.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2050 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

Kong Ringsg 16, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

 Spesielt egnet for deg med astma, lunge- eller 
 hjertesykdommer. 

 Beskytter åndedrett og blodomløp mot kulde. 
 Ideell for friluftsliv, idrett og arbeid utendørs 

 ved lave temperaturer. 
 Finnes i flere modeller og med to filtertyper 
 Barne- og voksenstørrelse 
 Godkjent som behandlingshjelpemiddel og 

 kan gi rett til stønad fra folketrygden 

Jonas varmemaske
- hjelper deg i kulden

For informasjon og bestilling kontakt: Norges Astma og Allergiforbund
tlf. 23 35 35 35 (faks 30) naaf@naaf.no  Les mer og se bilder av modellene: www.naaf.no/jonasmasken

Norges Astma- og Allergiforbund
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Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om
matallergi og bedre situasjonen for mennesker

som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle
tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.
Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

Leif Gromstads
Auto A/S

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Brødr.
Haugen ANS
1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

Hordaland fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

 5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Apotek 1
Sogndal

6852 SOGNDAL
Tlf. 57 67 90 70

Glassmester
Hans Torgersen  A/S

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

Vikersund
3370 VIKERSUND

Tlf. 995 42 803

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Finn Løken AS
1431 ÅS

Tlf. 64 94 29 65

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
Jensvollv. 44, 3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 46 99

Vitus Apotek
Stavern

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

Bransjerådet for
Naturmidler

0663 OSLO
Tlf. 23 37 64 50

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

4664 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 11 30 00

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Getek AS
Sveberg Gård

7550 HOMMELVIK
Tlf. 73 98 02 00

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Tømrerfirma
Magne H. Karlsen

1782 HALDEN
Tlf. 959 03 649

TrønderBilene as
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Hønefoss Glass-
service A/S

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Glåmdal Sjukepleie & Bandage AS
Spesialforretning helseutstyr

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 97 90

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

0514 OSLO
Tlf. 22 89 40 00

North Cape Minerals AS
6146 ÅHEIM  -  Tlf. 70 02 49 00

www.ncm.no

Ferguson Norge AS has supplied a range of high-quality
offshore containers to the oil and gas industry around the

world since 1998. The company has more than 4,200
containers at its three operational bases in Norway. Its
range of equipment includes containers, tanks, baskets,
mud skips, tubular transportation frames and many others.
The fleet is designed and manufactured in accordance

with the DNV 2.7-1/EN 12079 standars.

Ferguson Norge AS
4056 TANANGER
Tlf. 51 64 79 00
www.fergusonnorge.no

Inter Revisjon Moss AS
Hovedkontor i Moss: Halløkka 4, Pb 5, 1501 Moss.

Tlf.:6920 4500  Fax:6920 4501
E-mail:moss@interrevisjon.no

Foruten ordinær revisjon tilbyr vi bl.a. følgende tjenester:
Generell økonomistyring

- Vurdering av finansiering
- Generasjonsskifte - Konkursboer

- Verdivurderinger
- Skatt- og avgiftsplanlegging

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

Reime Agri AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Salong
Evy Frantzen

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

H. Lunde
Autoverksted
2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

ANONYM
STØTTE

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Fron Bygg AS
2640 VINSTRA
Tlf. 991 08 500

Åndheim
Kulde AS
2670 OTTA

Tlf. 61 23 59 00

Ingeniør
Ole Gullichsen

7580 SELBU
Tlf. 73 81 71 85

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Solør
Videregående Skole

2271 FLISA
Tlf. 62 95 53 10

Rema 1000
Hunndalen

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Kjøttforretning
Thv. Holtlien

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

Siso Vekst AS
8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 80 90

Nordenfjeldske
Børstefabrikk AS

 6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Reklameservice AS
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 14 04 60

Finn og Albert Egeland A/S
4688 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 09 79 79

Lyderhorn
Barnevern AS

5015 BERGEN
Tlf. 55 32 38 00

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

... for et bedre inneklima

Østre Toten
kommune

www.ostre-toten.kommune.no

Ål
kommune

www.aal.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Nittedal
kommune

Enhet for helse avd. psykisk helse
www.nittedal.kommune.no

Smøla
kommune

www.smola.kommune.no

Krisesenteret i Follo IKS

Incestsenteret i Follo IKS

Åpent hele døgnet hele året
Langbakken 9, 1430 ÅS  -  Tlf. 64 97 23 00

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

www.jevnaker.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no

Klæbu
kommune

www.klabu.kommune.no

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Sund
kommune

www.sund.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2050 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

Kong Ringsg 16, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

 Spesielt egnet for deg med astma, lunge- eller 
 hjertesykdommer. 

 Beskytter åndedrett og blodomløp mot kulde. 
 Ideell for friluftsliv, idrett og arbeid utendørs 

 ved lave temperaturer. 
 Finnes i flere modeller og med to filtertyper 
 Barne- og voksenstørrelse 
 Godkjent som behandlingshjelpemiddel og 

 kan gi rett til stønad fra folketrygden 

Jonas varmemaske
- hjelper deg i kulden

For informasjon og bestilling kontakt: Norges Astma og Allergiforbund
tlf. 23 35 35 35 (faks 30) naaf@naaf.no  Les mer og se bilder av modellene: www.naaf.no/jonasmasken

Norges Astma- og Allergiforbund



Jeg har en god adventsfølelse. 
Ved inngangen til desember 
råder en positiv stemning i Nor-
ges Astma- og Allergiforbund. 
Styret, tillitsmannsapparatet og 
sekretariatet drar alle i samme 
retning. Vi arbeider for felles sak 
og for felles mål. Jeg opplever at 
lagspillet når nye høyder.

Selv om svineinfl uensaen 
rir oss som en mare, har vel de 
fl este av oss i risikogruppene 
endelig fått vaksine. Nå står 
resten av befolkningen for tur. 
Takk til alle dere som har vært 
pådrivere mot helsemyndighe-
tene slik at vår gruppe er blitt 
prioritert.

Men det er ikke bare tillits-
valgte og ansatte som står på. 
Vi har mange frivillige der ute 
som i det stille jobber minst like 
hardt for at NAAF skal synes og 

høres i samfunnet. Jo fl ere som 
bidrar, jo mer får vi til. Støtt opp 
om vårt arbeid, gjør en innsats 
for forbundet i 2010!

Frivillig organisasjonsarbeid 
er både oppmuntrende og 
givende. Det er nettopp denne 
begeistringen jeg føler strøm-
me gjennom organisasjonen i 
disse førjulsukene. Takk for den 
positivitet dere alle viser! Den 
gir oss energi. Vi får arbeidslyst 
og kjenner livsglede.

Adventstid og juleforbere-
delser står for døra og i den 
anledning vil jeg gjerne dele 
noen nyttige tips. Gjennom små 
og enkle endringer i vanene 
våre, kan også astmatikere og 
allergikere unngå sykdom. Om 
alle oppfordrer butikker, hoteller, 
restauranter og andre steder 
hvor folk møtes til å unngå bruk 

av røkelse vil mange være spart 
for pusteproblemer. 

Hva gjelder planter, anbefaler 
jeg å bruke juleglede i stedet for 
julestjerne, da sistnevnte avgir 
pollen (selv om man kniper av 
det gule i midten). Svibler og 
tulipaner plager også mange. 
Vis omtanke. På våre hjemmesi-
der www.naaf.no fi nner du alltid 
gode råd.

Med ønske om en fredfull 
og allergisikker jul og et riktig 
godt nytt år til deg og dine 
nærmeste!
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Hei alle sammen!

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no
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GENERALSEKRETÆRENS

HJØRNE

BroncAir 
- for lunger og bronkier
BroncAir tabletter hjelper mot 
lette astmatiske plager, er god 
ved forkjølelsessymptomer og er 
lindrende ved hoste. God for hele 
luftveissystemet. Anbefales for 
røykere.

RespiClear 
- lindrer hoste og sår hals
RespiClear lindrer både tørr- og 
slimhoste. Den lindrer sår hals og 
er lett slimløsende ved forkjølelse. 
Trenger du noe for stemmen er 
RespiClear suveren. Både barn 
og voksne elsker den gode friske 
smaken.

Spør etter gratis RespiClear prøve 
hos din helsekostforretning. 

RespiClear og BroncAir kan tas 
 sammen for max effekt. p

ic
ap

o
in
t.
no

Maharishi Ayur-Ved Produkter AS 
Postboks 200 Rådal, 5858 Bergen

Forbrukertelefon: 55 13 69 00

Kan fås i helsekostforretninger 
eller på www.ayurved.no

Forbundsleder, tlf. 930 07 150
pal.johansen@naaf.no

I disse dager har de siste i risikogruppene fått sin 
vaksine mot svineinfl uensa. Sågar får de med 
ekstrem eggallergi også et tilbud nå. Og så blir det 
snart min tur. Jeg tilhører ikke risikogruppen og har 
selvsagt solidarisk ventet. Men realiteten er at jeg, 
på link linje med mange andre utenfor risikogrup-
pen i Norge, hadde kunnet få vaksinen for lenge 
siden dersom jeg hadde ønsket det. Og slik burde 
det selvsagt ikke ha vært.

Helsemyndighetene har signalisert at arbeidet 
med pandemien, inkludert vaksinasjonsprosessen, 
vil bli evaluert utpå nyåret en gang, når alle som 
ønsket det har fått vaksine og man kan se tilbake 
med objektive øyne. Det blir nok ikke bare en hyg-
gelig aff ære. Norges Astma- og Allergiforbund vil 
på lik linje med fl ere andre organisasjoner komme 
med ganske solid kritikk. Noe vi allerede delvis har 
gjort.

Vi har hatt en rekke møter med helsemyndig-
hetene i denne saken siden juli måned. På et av 
de siste møtene ble det fremmet, fra en sentralt 
plassert person, at det vi nå har fått demonstrert er 
hvordan kommuneinndelingen gjør slike oppga-
ver håpløse å få til. Hver kommune gjør hva de vil 
og ofte med dårlig kompetanse og gjennomfø-
ringsevne. Det er nok mye sant i det.

NAAF er dog ikke like klare som de sentrale 
myndighetene til utelukkende å legge skylda på 
kommunene. Det er for oss helt tydelig at sentrale 
helsemyndigheter blant annet skulle vært mye 
tydeligere i sine føringer i at risikogruppene, og 
kun de, skulle vaksineres først. Vi advarte også mot 
at mangel på prioritering innenfor risikogruppene 
kunne bli et problem, noe som ble avvist, men 
som mange steder viste seg i praksis gjennom 
uakseptable avvisninger av f.eks enkelte astmapa-
sienter.

At en dessuten nektet å lage et system for 
forhåndsmelding av personer i risikogruppene 
er også en stor svakhet. Når vi ikke har nasjonale 
entydige registre over kroniske syke må pasientene 
og pårørende selv kunne få melde sitt krav om pri-
oritering. Det er middels talt ulogisk å la personer 
i risikogruppene stå sammen med mange hundre 
andre i trange lokaler for å slåss om vaksine, noe 
som dessverre skjedde fl ere steder. Snakk om å 
optimalisere smittespredning.

Fastlegenes rolle vil også måtte granskes. Deres 
uvilje mot å følge sentrale føringer har blitt avdek-
ket i sin fulle bredde. Det er skremmende hvordan 
klare og tunge faglige føringer fra Folkehelseinsti-
tuttet overprøves av fastleger fordi de personlig 
mener noe annet. Når enkelte av dem eksempelvis 
ikke aksepterer hvem som faller inn under defi ni-
sjonen av risikogruppene, og får lov til det (!), er 
noe åpenbart helt galt.

Svineinfl uensapandemien har krevd mange fl ere 
liv i Norge enn i vårt naboland Sverige. Kunne liv 
vært spart med bedre opplegg for vaksinering og 
klarere sentral ledelse? Kunne liv vært spart ved 
å sikre at alle i risikogruppene fi kk vaksine først, 
og ved at sentrale føringer på hvem som faktisk 
var i disse gruppene ble fulgt? Dette vil være våre 
spørsmål til den kommende evalueringen. Tenk 
hvis dette hadde handlet om et enda farligere 
virus. 

At vi har vært tydelige i våre krav har imidlertid 
hjulpet. Vi tror f.eks ikke tilbudet til eggallergikere 
(svenskene har ikke klart det) hadde løst seg 
om ikke vi allerede på et tidlig tidspunkt hadde 
markert oss som en konstruktiv samarbeidspartner 
samtidig som vi sto på kravene for våre grupper.

Vi kan vel ikke si at vaksinasjonsprosessen har 
avdekket inkompetanse satt i system, men det er 
påfallende mye som har sviktet til tross for gode 
intensjoner fra våre sentrale helsemyndigheter. 
Beviset på suksess ligger ikke i gode planer, men i 
praktisk gjennomføring. Og denne gjennomførin-
gen får ikke spesielt høy karakter av oss, selv om 
mange kommuner har klart seg relativt godt, til 
det var det for mye som sviktet. 

Det mest problematiske er dog at vi allerede i 
august, både muntlig og skriftlig, meldte bekym-
ringer vedrørende mange av disse aspektene til 
myndighetene, uten at det så ut til å trenge helt 
inn.  

Dessverre er det ikke alltid gøy å ha så rett. Sam-
tidig har vi fått bevist at vi trengs. Et sterkt NAAF 
er viktig, både for våre medlemmer og alle andre 
som burde bli det.

Når det å ha rett ikke gleder

Geir Endregard
Generalsekretær i NAAF



1-06



REGION AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: agder.naaf@hotmail.com

REGION MØRE OG ROMSDAL
Tlf: 70 15 47 01
Kontortid: Man kl. 09-15 ons-tors kl. 09-12  

   fre kl. 12-15  
Regionssekretær: Monica Dalseth

    E-post: region.moreogromsdal@naaf.no

NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26, 
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

Oversikt over forbundsstyret og ansatte fi nner du under 
www.naaf.no/ om NAAF. For mer informasjon om forbundets 
regionskontorer og lokalforeninger, regionssekretærer og 
tillitsvalgte, se under og på www.naaf.no/ lokale sider. 
Eller kontakt NAAF sentralt så hjelper vi deg, tlf. 23 35 35 35. 

REGION AKERSHUS

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 83 45 10
Kontortid: Ingen 
Regionssekretær: Ingen ansatte for tiden

 E-post: Drammaaf@start.no

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 09-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man, tirs. kl. 08-15.30. 

    Annenhver ons. 08-12/15.30
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: anne-kari@naaf.no

REGION NORDLAND
Tlf: 75 58 25 50
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: nordnaaf@online.no

Drammen og omegn AAF
Omfatter Kommunene Hurum- Røyken- 
Lier- Nedre Eiker- deler av Øvre Eiker og 
Modum.

Kjære medlem, vi ønsker å høre fra deg. 
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 17 / 
92 25 59 28, khalv2@online.no, nestleder 
Grete W. Vines, tlf: 32 83 60 53 / 91 58 69 
26, eller felles e-post: drammaaf@start.
no. Vi holder til i Tollbugt. 29 A. 3044 
Drammen. Du fi nner oppdatert informa-
sjon på våre lokale sider på www.naaf.no 

Vi prøver dessuten å starte en ungdoms-
gruppe, og oppfordrer alle interesserte å 

ta kontakt med Tommy Skavhaug, tlf: 31 
90 64 01 / 99 41 37 96, tommy.skavhag@
getmail.no, eller Martine Teigen, tlf: 95 
78 70 59, tine_teig@hotmail.com.

Husk kafétreff  på Ypsilon Bar første 
lørdag hver måned kl.12. Også har vi en 
koselig og allergivennlig hytte til leie på 
Ble� ell Hyttegrend.

Årsmøte 2010 avholdes 25. februar. Inn-
komne forslag må være styret i hende 
innen 20. januar.

Kontakt våre likemenn for samtale:
Astma, Grete Wang Vines, 
tlf: 32 83 60 53 / 91 58 69 26
Kols, Robert Ryghseter,
 tlf: 32 80 09 01 / 90 13 29 39 
Astma, Wenche Stustad, 
tlf: 32 85 65 92 / 90 53 64 68
Yrkessykdom, Svein-Erik Viken, 
tlf: 90 91 26 28

Glåmdal AAF
Kontortid på Brukerkontoret 
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, utgår 
resten av 2009. 

Hobbykvelder i november, ta kontakt for 
nærmere informasjon. Kontakt vårt Re-
gionskontor for å samtale med likemenn 
innen eksem, allergi, astma og kols.

Hva med å velge Region Hedmark eller 
et av lokallagene til grasrotandel i Norsk 
Tipping? Det går ikke utover innsatsen 
eller premien. Org.nr må oppgis hos 
kommisjonær.

Region Hedmark org.nr: 984 040 490.
Ringsaker AAF org.nr: 993 851 914. 
Hamar og omegn AAF org.nr: 
885 585 132.
Elverum og omegn org.nr: 993 851 965.
Glåmdal AAF org.nr: 984 114 559.

Takk og god jul!

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk 
Tipping. Bruk org.nr: 975 471 675.

2. juni 2009 fylte NAAF Region Møre 
og Romsdal 25 år. Dette skal feires på 
Håholmen Havstuer 18.–20. desember. 
Det vil også bli julebord og spennende 
kurs denne helgen. Påmelding til regi-
onskontoret.
Kontakt våre likemenn for samtale:

Voksne med astma / allergi:
Inger Ludviksen, Sykkylven, tlf: 70 25 12 
49. Solveig Giske, Ålesund, tlf: 70 13 17 
19 / 45 03 56 17. Karen Præsttun Helg-
heim, Sykkylven, tlf: 70 25 16 77

Voksne og barn med astma / allergi: 
Gunn Torill Vollset, Auste� orden, 
tlf: 70 05 00 86. Tove Lyngen, Halsa, 
tlf: 90 12 05 63. Audhild Taftø, Stranda, 
tlf: 91 82 38 77 (foreldrekontakt). 
Voksne og barn med allergi, 
matvareallergi / intoleranse: 
Oddrun Dale, Volda, tlf: 70 07 66 16.

Vi ønsker å motta våre medlemmers 
e-postadresser slik at det blir enklere og 
billigere å holde dere oppdatert på hva 
som skjer i regionen. Send din e-post 
adresse til 
region.moreogromsdal@naaf.no

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Karoline Sunde Storfl or 

    E-post:region.nord.trondelag@naaf.no
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Se Region Oslo og Akershus

Familieweekend i Langesund 12.–14. 
februar. Målet for helgen er å gi med-
lemmene en helg fylt med sosiale og 
hyggelige aktiviteter. 
Foreløpig program:
- Hvordan lage allergivennlige drops
- Underholdning for barna
- Faglig input fra lege
Utfyllende invitasjon og program kom-
mer senere til de som melder seg på. 
Påmelding til regionsekretær innen 7. 
desember. NB, vi kan ikke passe barna 
i bassenget, foreldre må selv ta det 
ansvaret og følge de ordinære reglene i 
badeparken.

Arendal/ Risør lokallag
Varmtvannsbassenget på Bjorbekktunet 
kl.17–18 fredag i partallsuker. Påmelding 
til Tone Karlsen, tlf: 37 06 02 40, 
kun lov med 15 stk. i bassenget.

Via brukerkontoret i Risør kan vi nå tilby 
våre medlemmer gratis svømming. 
Vannet er oppvarmet til varmtvanns-
basseng på onsdagene. Vi er tildelt 
timen fra kl.18–19. Vanngymnastikk med 
fysioterapeut.

Kristiansand lokallag
Har tid i svømmehallen i byen, hver 
torsdag kl.19–20. Medlemmer kan møte 
opp og støtte tiltaket. Fysisk aktivitet gir 
mestring og er 
forebyggende. 

Flekke� ord og Kvinesdal AAF 
har bading i oppvarmet basseng i hel-
sehuset i Kvinesdal og alle medlemmer 
er hjertelig velkomne tirsdager kl. 18–20. 
Den første timen er for de minste.

Vi planlegger familiesamlinger og kurs 
for de med astma, eksem og matallergi 
/ -intoleranse fl ere steder i Troms og 
Finnmark i 2010. Følg med på hjem-
mesidene www.naaf.no/nord. Til dette 
arbeidet trenger vi din støtte. Gi Gras-
rotandelen fra Norsk Tipping, registrer 
org.nr: 974527987 på ditt spillekort eller 
send sms: grasrotandelen 974527987 
til 2020 (tjenesten er gratis). Alle bidrag 
hjelper oss til å hjelpe deg og alle som 
er berørt av astma, allergi, overfølsom-
het, eksem og kols.

Alta AAF 
Grasrotandelen, org.nr: 994301039 eller 
sms: grasrotandelen 994301039 til 2020.
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag kl. 19–20. Det planlegges 
dessuten en aktivitetsdag i Alta Ski- og 
Alpinsenter i februar. 

Harstad og omegn storlag
29. desember blir det romjulsbowling 
i Bowlinghallen, Harstad, kl. 17–20. 
Informasjon / påmelding til leder Eirin 
M. Wallervand, 
tlf: 97606153.

Nord-Troms Storlag 
Bassengtrening for barn og ungdom i 
Birtavarre Røde Kors nye badeanlegg 
hver onsdag kl. 17–19. 
  
Porsanger AAF
Time i varmebassenget i Lakselv sønda-
ger kl. 19–20. Siste time 28. mars 2010. 
20. og 27. desember utgår. Egenandel kr 
20 pr. person, familie kr. 50,-.

Savner du aktivitet / tilbud? Kom gjerne 
med innspill om hva NAAF Region Nord 
kan gjøre for medlemmene i Troms og 
Finnmark. Flere opplysninger på www.
naaf.no/nord.

Vi har ikke bestilt noen faste tider på 
Valle Marina i 2009. Ta kontakt med vårt 
kontor, tlf: 75 58 25 50 eller Torhild Ul-
lestad, tlf: 56 51 48 25 / 90 62 85 88. 

Kontakt våre likemenn for samtale.
Astma, kols og eksem, Kari Berg, 
tlf: 75 52 08 96.
Astma og allergi, Inger Åndebakk, 
tlf: 75 64 33 36. 
og Bente Johansen, tlf: 95 97 63 11.
Eksem for voksne, Aase Lill Waage, 
tlf: 97 79 07 99.
Atopisk eksem, matvareallergi, 
May V. Johansen, tlf: 99 58 94 95.
Fruktosemalabsorpsjon, Mariann 
Karoliussen, 
tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83.
Fruktosemalabsorpsjon / Fruktoseintole-
ranse, Liv Marit Schjem, 
tlf: 92 08 82 79.

Det er hyggelig om du ønsker å støtte 
oss via grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Oppgi org.nr: 971 57 6634 der du tipper. 
Les mer om ordningen på vår hjem-
meside.

Takk til dere som allerede støtter oss via 
Grasrotandelen. Hvert bidrag hjelper 
oss å hjelpe deg og andre som har 
astma, allergi, eksem og kols. Oppgi org.
nr: 983 146 678 neste gang du tipper. 
Det koster ingenting. Les mer på www.
grasrotandelen.no.

Familieseminaret på Dovre� ell måtte 
utsettes på grunn av svineinfl uensa. Ny 
dato er 19.–21. mars. Meld dere på!
 
Vi ønsker fortsatt å motta deres e-
postadresser, slik at det blir enklere å 
holde dere oppdatert på hva som skjer 
i regionen. Send din adresse til: region.
nord.trondelag@naaf.no.

Også oppfordrer vi medlemmene våre 
til å komme med innspill til lagets ar-
rangementer for 2010. Hva ønsker du 
som medlem? Hvilke behov har du/
dere? Ta kontakt med kontoret, tlf: 74 
16 99 86 / 99 73 16 75, eller region.nord.
trondelag@naaf.no.

Riktig god jul, så sees vi på nyåret!
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REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken

    E-post: region.oppland@naaf.no

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: Ane Margrete Heiberg

    E-post: oslo@naaf.no 

REGION SØR-TRØNDELAG
Tlf: 72 83 10 04
Kontortid: (Fra 15. sept.) kl. 10-14 
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
E-post: region.sor.trondelag@naaf.no 

 

Takk til dere som ønsker og støtte oss 
via grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Oppgi org.nr: 984 133 863 der du tipper. 
Les mer på våre lokale sider på www.
naaf.no. 

Lillehammer AAF
ønsker velkommen til juletrefest søndag 
3. januar kl. 15 i storsalen på Jorekstad i 
Fåberg. Påmelding til Karianne Sviggum, 
tlf: 901 60 095, kariannesviggum@yahoo.
no, eller ta kontakt med regionssekretæ-
ren, innen 22. desember. Arrangementet 
er åpent for alle, her blir det moro både 
for små og store. 

På vegne av regionslaget og lokallagene 
i Oppland takker vi alle som har bidratt 
til arbeidet som er gjort i fylket. Har 
du spørsmål eller ønsker og komme i 
kontakt med en likemann ber vi deg om 
og ta kontakt med regionskontoret som 
hjelper deg videre. 
Vi ønsker dere alle en riktig god jul. 

I 2009 har vi besøkt åpne barnehager 
og ønsker å gjøre mer av det. Vet du om 
treff punkter / møteplasser som kunne 
være interesserte i å få en informatør 
på besøk? Det kan være trilletreff , åpne 
barnehager, foreldremøter i barnehager, 
skoler, idrettsforeninger eller kulturar-
rangementer. Kanskje vil du bidra med 
tilrettelegging og PR for arrangementet. 
Vi ønsker å nå fl ere, vil du hjelpe oss 
med det?

Matkurskveld onsdag 13. januar skole-
kjøkkenet på Høgskolen i Oslo. Faglig 
fokus er matallergi og matintoleranse, 
med litt teori og deretter matlaging 
i praksis. Kurskvelden er for alle som 
vil være aktive i NAAF (likemenn, 
tillitsvalgte, frivillige). Ta gjerne med 
en venn, dette blir både lærerikt og 
hyggelig! NAAF-medlemmer får dekket 
kursingen, ikke-medlemmer betaler 
kostpris. Kursleder er tidligere kokk ved 
Voksentoppen og ”Allergikokeboka”-
forfatter Tommy Dypvik. Påmelding til 
regionssekretæren innen 7. januar. 

Kursrekke om matallergi og matintole-
ranse for alle interesserte (mars / april). 
Kursene er for alle som vil lage mat 
tilpasset personer med allergi eller into-
leranse. Nedre aldersgrense 12 år. Dato-
ene er (med forbehold om endring): 
3. mars: Teorikveld – Matallergi og ma-
tintoleranse v/ ernæringsfysiolog 
17. mars: Praktisk matlaging – minus melk 
14. april: Praktisk matlaging – minus egg
21 april: Praktisk matlaging – baking og 
middagsmat, med kokk som instruktør
Menyene vil ta hensyn til deltakernes 
allergier /intoleranse. 

På tå hev, ballettkurs for 4–6 og 7–10 
år fortsetter i Trikkehallen på Kjelsås. 
Oppstart på 15-ukers kurs er 11. januar. 

Påmelding skjer til Den Norske Bal-
lettskolen på deres hjemmeside www.
dnbs.no. Kurset er fortsatt tilrettelagt 
på samme måte som tidligere og 
instruktøren er den samme. Alle NAAFs 
barnemedlemmer får 40 % redusert pris. 
Dette gjelder også om de ønsker å gå på 
noen av DNBS andre kurs. 

Nå har vi inngått nye avtaler med Friskis 
og Svettis i Oslo og Vestby om redusert 
pris på trening for alle våre medlemmer 
og deres familie. Se både www.naaf.no 
og www.friskissvettis.no.

Øvre Romerike Storlag
Årsmøte tirsdag 9. februar kl. 19 på 
Gladbakk Aktivitetssenter, Råholt. Alle 
medlemmer er velkomne. 
Bading på Gjestad, Jessheim. Lørdager 
kl. 12–14. Ikke i skolens ferier. Tilbudet er 
for barn og barnefamilier. Kun for med-
lemmer, kr 10 / 20. Husk medlemskort. 
Kontakt Espen Mørk, tlf: 988 18 892.
Aksjon mot burot planlegges å gå av 
stabelen i juni.

Nedre Romerike Storlag
Årsmøte torsdag 11. februar kl. 18.30 
på Sørum Sykehjem, Hyggelia 3. Alle 
medlemmer er velkomne. 
Rimelig svømmetilbud på Sørum 
Sykehjem hver fredag. For påmelding 
kontakt Mette Bergman, tlf: 21 68 18 45 
eller mette@bergmanfam.net.

Asker/Bærum storlag
Årsmøte torsdag 18. februar kl. 18 
på Lærings og mestringssenteret på 
Bærum sykehus. Alle medlemmer er 
velkomne.

Follo Storlag
Årsmøte onsdag 3. februar kl. 19 i Wal-
dermarhøy, Waldermarhøyveien 13, Ski. 
Alle medlemmer er velkomne.
NAAF ønsker aksjon mot burot i Follo. 
Regionssekretæren bistår med koordine-
ring og hjelp. Bor du i Follo og vil være 
med? Kontakt i så fall regionssekretæren 
eller Jan Pretorius, regionsstyremedlem 
fra Follo, og meld deg til tjeneste.
Medlemsrabatt i Vestby Friskis & Svettis. 

Groruddalen AAF
Årsmøte mandag 15. februar kl. 18. 
Brobekkveien eldresenter, Brobekkveien 
53. Alle medlemmer er velkomne. 

Oslo AAF
Årsmøte onsdag 17. februar kl. 18 i 
NAAFs lokaler i Akersveien 26, 4. etg. Alle 
medlemmer er velkomne. 

Medlemsrabatt hos Skullerud Sport 
Senter, tlf: 23 03 11 50 og hos Friskis og 
Svettis Oslo.

Vil du gi din grasrotandel til oss? Hvert 
bidrag hjelper oss til å hjelpe deg og alle 
som er berørt av astma, allergi, eksem 
og kols. Oppgi org.nr: 983 355 765 der 
du spiller. Du fi nner mer om dette på 
www.grasrotandelen.no.

Medlemshefte for 2009/10 med mange 

REGION TELEMARK
Tlf: 35 52 15 00 / 40 29 62 24
Kontortid: Man, tors. kl. 9–15 
Regionssekretær: Mona H. Larsen

    E-post:  region.telemark@naaf.no

Det er ennå ledige plasser på helse-
reisen til Valle Marina i uke 7 og 8. Ta 
kontakt med kontoret, eller Mona, tlf: 
92 08 08 63 for mer informasjon og 
påmelding.

Årsmøte i Region Telemark blir avholdt 
på kontoret i Blekebakkvn.1, Skien 
mandag 22. mars kl.18.30 

Medlemmer i NAAF region Telemark er 
invitert til kurs og alpinweekend 12.–14.
mars på Straand Hotel for voksne og 
barn i regi av NAAF Region Vestfold. 
Påmelding til NAAF region Telemark i 
slutten av januar. 

NAAF Telemark storlag 
Årsmøte blir avholdt på kontoret i 

REGION VEST
Tlf: 55 59 68 03
Kontortid: Man-tors. kl. 10-14
Regionssekretær: Linda Ophaug/
                                     Tove Nymoen

    E-post: region.vest@naaf.no

Region Vest vil ha fokus på fysisk aktivi-
tet, medisinbruk og kosthold i 2010.
For nærmere informasjon om likemenn 
og informatører i ditt nærmiljø, kontakt 
regionskontoret eller se liste over like-
menn / informatører på vår lokale side 
på www.naaf.no.

For personer med kronisk sjukdom 
er god opplæring og mestring av 
sykdommen like viktig som medisinsk 
behandling. De fl este LMS i regionen 
arrangerer diverse kurs for astmatikere 
og kols-pasienter.
Oversikt over LMS i Region Vest: 
Stavanger, tlf: 51 51 30 82. Haugesund, 
tlf: 52 73 28 80. Odda, tlf: 53 65 11 37. 
Bergen, tlf: 55 97 47 80. Voss, 
tlf: 56 53 38 42. Førde, 
tlf: 57 83 98 70. Florø, tlf: 57 75 11 32. 

NAAF Region Vests legat: Inntil kr.2.500 
deles ut til kurs og informasjon rettet 
mot medlemmer, eller til rekreasjons- / 
behandlingsopphold i inn og utland. 
Søknadsskjema fås ved henvendelse til 
Regionskontoret NAAF Region Vest. Søk-
nadsfrist 15. februar. Søknaden sendes 
NAAF Region Vest, Vestre Strømkaien 9, 
5008 Bergen eller region.vest@naaf.no

Voss og Omland AAL
I anledning 40-årsjubileet til Voss og 
Omland AAL blir det festmiddag, fore-
drag og underholdning på Kafé 2. etasje 
lørdag 30. januar kl. 17. Alle medlemmer 
er velkomne til fest og vil få tilsendt 
invitasjon.

Voss og Omland AAL 
Treningsgruppe for astma- og lungesju-
ke, med fysioterapeut Ingvild Teigen på 
Gjernes skule hver tirsdag kl. 17–18. Det 
er god plass til nye også, bli med på ei 
positiv treningsøkt! 

Nord� ord AAF
Har årsmøte 26. januar kl. 20 på Elve-
bøen på Nord� ordeid.

Sandnes AAF
Har årsmøte 9. februar kl. 19 hos Sægrov, 
Glassperleveien 1. Forslag til styret må 
være oss i hende innen 22. januar.

Bergen og omegn AAF 
har 50-års jubileum i 2010. Dette marke-
res med forskjellige aktiviteter for våre 
medlemmer.

Blekebakkvn.1, Skien, onsdag 10. mars 
kl.18.30. Forslag til årsmøtet må være 
sendt til styret innen 24. februar. 

Det planlegges en familietur til Kiel i 
april. Interesserte bes henvende seg til 
regionskontoret. 

Likemenn søkes. Vi trenger fl ere frivil-
lige likemenn. Kursing vil bli gitt. For 
nærmere informasjon om likemenn og 
informatører i ditt nærmiljø, kontakt 
regionskontoret eller se liste over 
likemenn / informatører under Region 
Telemarks lokale side på www.naaf.no.

nyttige tips og spennende aktiviteter er 
å fi nne på www.naafstrl.no.

Lungerehabilitering på Selli Rehabi-
literingssenter i Klæbu fortsetter. Det 
gjelder både nye grupper og oppfrisk-
ningsgrupper. Pasienter fra andre fylker 
kan også delta her.

Matskole for SFO og barnehage ar-
rangeres med jevne mellomrom. Har du 
et barn med matallergi / intoleranse i 
skole eller barnehage, kan dette kurset 
være noe for de ansatte. Ta kontakt med 
Matskolen eller regionkontoret.

Samtalekvelder for foreldre med barn 
som har astma, allergi og / eller eksem. 
Foreldregruppe både i Klæbu og Meldal. 
Ta kontakt med regionkontoret for 
nærmere informasjon.

Den store badedagen, lørdag 16. januar. 
Egenandel kr 150 innbetales til konto: 
4358 50 11615. Påmeldingen gjelder 
når betaling er registrert. Husk å merke 
med tydelig navn og alder på dem du 
har med deg.

Fagdag for helsesøstre i Statens hus i 
Trondheim torsdag 21. januar.
Astmaskole på Selli i Klæbu fredag 
29. januar. Her får du informasjon om 
astma og medisinering, fysisk aktivitet 
med mer. I tillegg vil foreldre treff e 
andre i samme situasjon. Påmelding til 
regionkontoret.

Eksemskole for foreldre fredag 12. fe-
bruar ved St. Olavs hospital. Dersom du 
er interessert i å delta, ta kontakt med 
regionkontoret for nærmere informa-
sjon.

Familieseminaret på Dovre� ell 19.–21. 
mars. Familiehelg med allergivennlig 
mat, mange interessante foredrag for de 
voksne og aktiviteter for barn i alle aldre. 
Fortsatt ledige plasser.
Andre arrangementer blir publisert på 
www.naafstrl.no.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et 
godt nytt år! Kanskje møtes vi på noen 
av våre aktiviteter i 2010?
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Møretrimmen 2009

En søndag i høst møtte 133 
glade turgåere opp på Tueneset 
i Ålesund for å trimme med 
NAAF, LHL og NRF. Møretrimmen 
er et samarbeidsprosjekt mel-
lom disse tre organisasjonene 
lokalt og på fylkesplan med 
hjelp fra folkehelsekoordinato-
ren i Ålesund kommune. Det er 
åttende gang organisasjonene 
går sammen og arrangerer en 
mosjonsdag der absolutt alle 
interesserte kan delta. 

Her kan en gå i sitt eget 
tempo akkurat så langt som man 
orker. Vi har løyper som er tilret-
telagt for alle. Deltakerne var 
barn og voksne i alle aldere. Alle 
som kjøpte startnummer fi kk 
delta i trekning av fl otte premier. 
Det var 34 premier i alt, alle inn-
samlet av organisasjonene som 
stod for arrangementet. 

Røde Kors var til stede, men 
heldigvis var det ikke bruk for 
dem denne gangen heller. Det 

var også salg av kaff e, brus, vafl er 
og pølse med brød, noe de 
fl este oppmøtte benyttet seg 
av. Været viste seg dessverre fra 
sin våteste side så det ble trangt 
om plassen inne på ”kafeen” da 
premiene skulle trekkes.

Arrangementet er etter hvert 
blitt godt etablert som en fast 
aktivitet som vi ser frem til å 
arrangere. Ca. 25 frivillige hjalp 
til denne gangen både med 
forarbeid, gjennomføring og 
evaluering.

Også i år går overskuddet av 
arrangementet til nytt basseng, 
Stiftelsen Sunnmøre Varmt-
vannsbasseng ved Ålesund 
Sykehus.

Monica Dalseth, regionssekretær

Inntil kr. 2500 deles ut til kurs og 
informasjon rettet mot med-
lemmer, eller til rekreasjons-/
behandlingsopphold i inn- og 
utland. Søknadsskjema fås ved 
henvendelse til Regionskontoret 
til NAAF Region Vest. Søk-

nadsfrist 15. februar. Søknaden 
sendes NAAF Region Vest, Vestre 
Strømkaien 9, 5008 Bergen eller 
region.vest@naaf.no

Linda Ophaug, regionssekretær
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Møretrimmen 2009

En søndag i høst møtte 133 
glade turgåere opp på Tueneset 
i Ålesund for å trimme med 
NAAF, LHL og NRF. Møretrimmen 
er et samarbeidsprosjekt mel-
lom disse tre organisasjonene 
lokalt og på fylkesplan med 
hjelp fra folkehelsekoordinato-
ren i Ålesund kommune. Det er 
åttende gang organisasjonene 
går sammen og arrangerer en 
mosjonsdag der absolutt alle 
interesserte kan delta. 

Her kan en gå i sitt eget 
tempo akkurat så langt som man 
orker. Vi har løyper som er tilret-
telagt for alle. Deltakerne var 
barn og voksne i alle aldere. Alle 
som kjøpte startnummer fikk 
delta i trekning av flotte premier. 
Det var 34 premier i alt, alle inn-
samlet av organisasjonene som 
stod for arrangementet. 

Røde Kors var til stede, men 
heldigvis var det ikke bruk for 
dem denne gangen heller. Det 

var også salg av kaffe, brus, vafler 
og pølse med brød, noe de 
fleste oppmøtte benyttet seg 
av. Været viste seg dessverre fra 
sin våteste side så det ble trangt 
om plassen inne på ”kafeen” da 
premiene skulle trekkes.

Arrangementet er etter hvert 
blitt godt etablert som en fast 
aktivitet som vi ser frem til å 
arrangere. Ca. 25 frivillige hjalp 
til denne gangen både med 
forarbeid, gjennomføring og 
evaluering.

Også i år går overskuddet av 
arrangementet til nytt basseng, 
Stiftelsen Sunnmøre Varmt-
vannsbasseng ved Ålesund 
Sykehus.

Monica Dalseth, regionssekretær

Inntil kr. 2500 deles ut til kurs og 
informasjon rettet mot med-
lemmer, eller til rekreasjons-/
behandlingsopphold i inn- og 
utland. Søknadsskjema fås ved 
henvendelse til Regionskontoret 
til NAAF Region Vest. Søk-

nadsfrist 15. februar. Søknaden 
sendes NAAF Region Vest, Vestre 
Strømkaien 9, 5008 Bergen eller 
region.vest@naaf.no

Linda Ophaug, regionssekretær
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Utetemperatur

Fabrikkgarantert drift ned til -25 grader!

Anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund

FD-Heat Kirigamine er den nye modellen til
Mitsubishi Electric. Den er garantert drift til -25°,
og har en teknologi som gjør at den leverer like mye
nominell varmeeffekt ved -15 grader som ved +7 grader. 
Dette er en patentert teknologi hos Mitsubishi Electric,
og du får den kun hos oss.

Styr varmepumpen via SMS med
ME Control. Passer til FD-Heat
Kirigamine.

FD-Heat Kirigamine

www.miba.no

Markedets mest stillegående: Kun 20 desibel!

Utrolig effektiv: Du får igjen 5,33 ganger tilført effekt!

FD-Heat Kirigamine er den
eneste varmepumpen på
markedet som garanterer drift
i denne temperatursonen!

Gå inn på våre nye hjemmesider:

Miba 101x278 aug 09:Layout 1  24-08-09  14:01  Side 1



REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

    E-post: monam@naaf.no

REGION VESTFOLD
Tlf: 33 06 39 50
Kontortid: Tirs, ons, tors. kl. 08-15.30 
Regionssekretær: Ellen Sørby

    E-post: naafvest@online.no 

Familiekurs på Geilo 5.–7. februar. Vi bor 
på Bardøla høy� ellshotell og reiser opp 
til Geilo fredag ettermiddag. Pris hele 
helgen, inkl. alle måltider: Voksne kr 
1 000, barn 3–15 år kr. 250, barn 0–2 år 
er gratis. Reisen må bestilles og betales 
selv, men vi vil reservere plasser på de 
mest aktuelle togene fredag og søndag. 
Det vil bli lagt ut mer informasjon på vår 
hjemmeside. Faglig program alle dager. 
Påmelding senest onsdag 16. desember 
til Elin Brodahl på e-post: e.brodahl@
hjemme.no, eller tlf: 926 13 889 etter 
kl. 17.

Vi vil også invitere alle medlemmer til 
den årlige juletrefesten lørdag 9. januar 
kl. 16–18 på Norsk Lærerakademi, Ama-
lie Skramsvei 3. Barn kr. 50, voksne kr. 25. 
Vi håper at mange har lyst og mulighet 
til å være med. Påmelding til Anne Elise 
Olsen, tlf. 55 95 25 67 eller ae.olsen@
online.no innen mandag 5. januar. Tele-
fon kun kl.18–20, legg eventuelt igjen 
beskjed på telefonsvarer.

Årsmøte avholdes tirsdag 16. februar kl. 
19–21 i FFOs lokaler, Vestre Strømskaien 
9. Saker til årsmøtet må være styret i 
hende senest 16. januar. Kan sendes pr. 
post til leder Elin Brodahl, Markaneset 
84, 5251 Søreidgrend eller på e-post: 
e.brodahl@hjemme.no.

Se vår hjemmeside www.baaf.no for 
mer informasjon. 

Grasrotandel fra Norsk Tipping til 
org.nr: 971 321 725

Informasjons- og skiweekend, 12.–14. 
mars på Quality Straand Hotell, Vrådal 
i Telemark for voksne med ektefelle /
samboer /barn og foreldre /barn /
besteforeldre fra Vestfold, Telemark, 
Buskerud og Østfold. Ungdommen kan 
kjøre i Vrådal Panorama Alpinsenter 
med skiutleie, 3 km fra hotellet. For barn 
er det egen akebakke utenfor hotellet 
eller Vrådal Panorama Alpinsenter med 
akebakker og mindre slalåmbakker. Barn 
under 10 år må ha med foresatte i bak-
kene. Aktivitører leker med barna som er 
inne når kurs pågår. Det vil også bli holdt 
legeforedrag om astma, allergi, eksem, 
KOLS og inneklima.

Medlemstilbudspris for kurs m/ overnat-
ting og full pensjon fredag–søndag. 
Påmelding innen 28. januar til NAAF 
Region Vestfold, tlf: 33 06 39 50, region.
vestfold@naaf.no eller Mette, 
tlf: 92 43 34 67, mette@rtp.no

Larvik AAF 
Grasrotandel fra Norsk Tipping til 
org.nr: 993 190 160.

Bading på Kysthospitalet i varmt vann 
for voksne og barn hver torsdag kl. 
18–20. Det er bare å møte opp, medlem-
mer betaler halv pris. Gratis for barn.  
Finn Halvorsen reiser rundt og infor-

merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler. Ta kontakt, 
tlf: 33 18 42 08.

Sande� ord AAF
Grasrotandel fra Norsk Tipping til 
org.nr: 984 012 314.

Thorøya Helsepark har nytt treningstilbud 
for våre medlemmer. Alle dager kl. 06–24. 
Kr. 540 for tre måneder, kr 1 080 for seks 
måneder, tlf: 33 44 82 05. 

Bading for voksne i varmtvannsbasseng 
og anledning til bruk av vanlig basseng i 
Svømmehallen i Bugården hver tirsdag kl. 
14.45–16. Påmelding, tlf: 33 47 29 29.
Treningsgruppe for lungesyke på Hvidtgår-
den v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. Tors-
dager kl. 10–11, og neste gruppe kl. 11–12. 
Henvendelser til Stig, tlf: 97 08 03 91

Tønsberg og omegn AAF
Grasrotandel fra Norsk Tipping til org.nr: 
879 559 022. Treningsgruppe for voksne 
med lungelidelser på Activ Fysioterapi, 
tlf: 33 32 36 70. 

Julemiddag 8. desember kl. 19 på Midt-
løkken. Egenandel kr 75. Påmelding, tlf: 
33 32 50 59 / 928 30 224.
Juletrefest 30. desember kl. 17 på Midt-
løkken. Trollebollene underholder.
12. februar avholdes årsmøte og jubile-
umsfest. Foreningen er 50 år og vi feirer 
med middag på Odd Fellow.

Horten og omegn AAF
Grasrotandel fra Norsk Tipping til org.nr: 
980 663 728.

Nordre Vestfold AAF
Grasrotandel fra Norsk Tipping til org.nr: 

994 545 590. Ta kontakt med leder Anita 
Kolseth Olsen, tlf: 99 04 38 32 dersom 
det er behov for informasjon i skoler og 
barnehager. Vi har informatører som kan 
stille opp på foreldre- og ansattemøter.
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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.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års 
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

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

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?

Støtt oss gjennom grasrotandelen i 
Norsk Tipping, org.nr: 971 248 025

Art Norge Klinikken, Helsehuset i Moss, 
har gruppetrening for lungesyke. 
Kondisjons- og styrketrening i tillegg 
til undervisning i ulike pusteteknikker. 
Kontakt fysioterapeut Heidi Granøe 
Abantao, tlf: 69 25 00 35 / 92 88 24 15, 
heidi@artklinikken.no. 

Videre oppfordrer vi alle medlemmer 
til å lese om allergivennlig jul på www.
naaf.no/Fakta/Mat/Matoppskrifter/
Allergivennlig-julemat

Det vil bli avholdt et sex- og samlivs kurs 
i april for foreldre med kronisk syke barn. 
Foredragsholder er sexolog og familiete-
rapeut Thomas Johannessen.

Se NAAF Region Østfold sine hjem-
mesider for øvrig informasjon. Alle som 
ønsker å gjøre en viktig og frivillig jobb 
for regionen bør ta kontakt med oss.
Ellers håper vi alle har fått vaksinert seg 
og at alle aktiviteter kan forløpe normalt 
i 2010.

God jul og godt nytt år! 

REGION ØSTFOLD
Tlf: 69 31 83 62 / 90 11 58 91 
Kontortid: Man, fre. kl. 08-15.45 
Regionssekretær: Mona Louise Marthinussen

     Kontortid: man-fre kl. 08.00 15.45
    E-post: monam@naaf.no



Tester gjort av Statens Institutt for Forbruksforskning viser at Blenda Sensitive Hvitt er Norges 
mest effektive vaskepulver uten parfyme for hvitt tøy. Se blenda.no for mer informasjon 
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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.

527 040

ALLERGI… NEI TAKK

DERFOR INNEHOLDER NEUTRALS NYE 
BABYSERIE VERKEN PARFYME ELLER 

UNØDVENDIGE TILSETNINGSSTOFFER
1/3 av alle barn risikerer å utvikle allergi. Bruken av par-
fyme og unødvendige tilsetningsstoffer kan øke risikoen. 
Det vil ikke Neutral være med på. Derfor inneholder vår 
nye Babyserie ingen av delene. Hele serien er Svanemerket 
og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Det er 
Neutrals holdning til følsom hud. Vil du vite mer om barn 
og allergi kan du besøke www.neutral.no.
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