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Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?
INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Sens er den mest helsevennlige malingen på markedet og den 

eneste malingsserien som er anbefalt og godkjent av Norges 

Astma- og Allergiforbund. Med Sens kan du trygt male rommet 

uten å tenke på malingslukt eller skadelig avdamping.

Sens – den helsevennlige malingen

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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En reddende engel...
Vi unner deg koselige stunder med levende lys i adventstiden, men oppfordrer deg til å 
være forsiktig. Det er en god regel å unngå brennbare materialer rundt lysene, og husk 
at du aldri bør gå fra et rom med levende lys. Vår erfaring er at mange røykvarslere 
ikke fungerer ved brann. Test derfor røykvarsleren jevnlig og bytt batteri ved behov. 
Da fungerer røykvarsleren som den reddende engelen  den skal være.

Vi ønsker alle medlemmer av NAAF og lesere av bladet  
en fredfylt adventstid og en riktig god jul!

82
44

_0
 In

ho
us

e 
N

O

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på  
telefon 02400 eller besøk www.if.no Rolig, vi hjelper deg.
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Høie Allergo er en serie dyner og puter som er fylt med en antibakteriell fi ber, som hindrer støvmidd, muggsopp og bakterier 
i å formere seg. Putene er fylt med spenstig Comforel® Allerban® kulefi ber og dynene med Quallofi l® Air Allerban® hulfi ber, 
og begge har de trekk i myk 100% bomullscambric. Produktene har gjennomgått en streng kvalitetskontroll, er testet mot 
helseskadelige stoffer, og Øko-Tex sertifi sert. De anbefales derfor til alle som setter pris på en sunn søvn i et frisk sovemiljø.

Høie Allergo dyner og puter får du til både voksen og barn, og forhandlere fi nner du på våre nettsider: www.hoie.no

Høie Allergo - antimidd og antibakteriell dyne og pute

Du kjenner det med en gang. Dyner, puter, pledd og sengetøy. Fra Høie.                                  
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Det var julekveld i skogen. Fjernt fra verdens ståk og larm,  
lå en diger rødmalt stue, langt fra fattigslig og arm!  
Der i stuen ble det fyret, favnevis med halvtørr ved,
Nøtteknekk og klementiner, marsipanen den gikk ned. 
 
Og bak tykke, tette ruter og ventiler som var stengt,
satt de arme små og hostet, der med julehark og kremt
Gavehaugen var så diger, røkels’ brant i alle kar,
Temp’raturen rundet kritisk – far tok julekveldssigar
 
Bare armod var å spore, spaltelangs i medlemsbla’
NOx og skumle ftalater, PGE i sprayflas-ka…?!
svevestøv og go’ parfyme, allergener og tobakk
det var rene julefarsen, dog med julestønn og akk

 
Er det slik vi fremstår? I så fall må vi gå i oss selv. Men det er fort gjort å få et negativt 
stempel, og kanskje fokus også, når det finnes mange ting som skaper begrensninger 
i hverdagen. NAAF vil ikke fremstå som et lyseslukkerforbund men må samtidig si fra 
dersom innekosen begynner å gjøre det vrient å være tilstede. Mange vil vel, men det 
mangler kunnskap om hva som er problematisk – og om gode alternativer…

Og der den enkelte ikke kan skjerme seg og velge sine egne løsninger, som ved  
forurensning ute og inne – må forbundet opp på barrikadene og snakke høyt og  
tydelig på vegne av svært mange. Det gjør man allerede – og det blir det mer av i  
året som kommer! 

Og mens du finner gode løsninger med glimt i øyet for forestående høytid på våre nye 
nettsider www.naaf.no/friskjul eller be om å få tilsendt brosjyren – så byr vi på siste  
verset av den ordentlige ”Julekveld i skogen”:

Dog mens julenatten senker seg med trollskap og mystikk  
over juleglede, julestas og juleromantikk  
lar vi julesangen slutte, for de gamles julekveld  
ble jo nettopp slik vi ventet: Det ble jul allikevel!

Alt godt!
tonje@naaf.no

Svært fritt etter...
Redaktør
Tonje Waaktaar Gamst
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S tudien er utført av forskere ved Har-
vard School of Public Health, Karlstads 
universitet og Norsk Institutt for 

Luftforskning (NILU) og har pågått i nesten ti 
år. Den er basert på en undersøkelse av 400 
barn og deres bosteder i Värmland i Sverige. 
Konklusjonen er at tilsetningsstoffene PGE 
(propylenglykol og propylenglykol-etere) 
som er vanlige i rengjøringsmidler, maling, 
polish, kosmetikk og en rekke andre produk-
ter, selv i beskjedne mengder settes i klar 
statistisk sammenheng med forekomst av 
astma og allergi.

– Flyktige substanser i inneluft har vært 
undersøkt mange ganger tidligere uten at 
man har funnet en slik sammenheng. Men 
problemet har vært at man enten ikke har 

Skadelig  
inneluft
Avdampning fra en rekke 
kjemikalier i rengjøringsmid-
ler og maling øker risikoen 
for astma og allergi hos barn, 
konkluderer en ny studie.

n tekst og foto – SISSEL FANTOFT

brukt de beste kjemiske analysesystemer og/
eller har konsentrert seg om for få stoffer, sier 
seniorforsker Norbert Schmidbauer ved NILU, 
hvor de kjemiske analysene er foretatt.

– Vi har hatt en annen tilnærming. Tid-
ligere har man bestemt seg for å se på for 
eksempel 20 stoffer som regel stoffer man på 
forhånd visste er målbare i alle boliger. Vi har 
derimot analysert de 50 stoffene med høyest 
konsentrasjon som er tatt fra hvert av de 
400 soverommene. Det har vært en gedigen 
jobb, forteller Schmidbauer.

NILU deltok i studien på frivillig basis.
– Vår avdelingsleder mente at dette var 

en så unik mulighet til å se på det nordiske 
inneklimaet at vi valgte å delta uten støtte, 
sier Schmidbauer. NILU fikk senere støtte fra 
Norsk Forskningsråd for å se på dataene og 
for å få publisert dem.

Lave konsentrasjoner
Studien konkluderer med at barn som lever i 
hus med de høyeste PGE-konsentrasjonene 
har doblet sin sannsynlighet for astma, har 
150 prosent høyere sannsynlighet for å ha 
eksem og har 320 prosent høyere sannsyn-
lighet for å ha høysnue. Studien går ikke inn 
på biologiske og medisinske årsakssammen-
henger.

– Den statistiske studien må følges opp av 
kliniske studier, slik at vi finner en medisinsk 

forklaring, sier Schmidbauer.
Det er første gang at det dokumenteres 

en klar sammenheng mellom kjemikalier i 
inneluft og forekomst av astma og aller-

gier. Det oppsiktsvekkende er at sam-
menhengen dokumenteres ved svært 
lave konsentrasjoner, mange hundre 
ganger lavere enn de som er rappor-

tert som skadelige hos for eksempel 
yrkesmalere. Det kan tyde på at 
små barn kanskje er enda mer 
sårbare enn tidligere antatt.

– Vi lever i et kjemikaliesam-
funn og selv om det ikke nødven-

digvis er bevist om glykol-etere i for 

eksempel maling er farlig så vet vi i hvert fall 
nok til å si at det ikke er helsefremmende. Og 
vi trenger ikke slike tilsetningsstoffer i maling 
innendørs, sier Schmidbauer.

Det samme gjelder forskjellige typer gulv-
belegg og andre bygningsprodukter.

– Folk bør ha bedre tilgang til informasjon 
når de skal velge mellom ulike produkter. På 
matvarer og kosmetikk står det ganske mye 
på pakken, om enn med liten skrift, men til 
og med jeg har problemer med å vite hvilke 
substanser som er brukt. Men de som produ-
serer rengjøringsmidler trenger ikke engang 
opplyse på produktet hva de inneholder. 
Mange rengjøringsmidler selges også på 

Det virker  
nesten som vi 
lever i et eksperi-
ment ingen aner 
utfallet av.

Norbert  Schmidbauer

«
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sprayflasker, slik at stoffene blir luftbårne, 
noe som er uheldig.

Bruk nesa
Inneklima er ikke et felt det forskes mye på, 
til tross for at det påvirker oss i stor grad.

– Vi tilbringer over 90 prosent av tiden vår 
innendørs, og begrepet ”å gå ut og trekke 
frisk luft” har vel aldri vært sannere enn nå. 
Det virker nesten som vi lever i et ekspe-
riment ingen aner utfallet av, sier Schmid-
bauer. Han trekker også frem de stadig mer 
energisparende boligene, som er bedre 
isolert og hvor lufta i større grad resirkuleres 
for å redusere varmetap.

– I løpet av de siste to-tre tiårene har vi 
hatt en utvikling i innemiljø til det verre. Når 
det oppstår et problem med utelufta, enten 
det er sur nedbør eller hull i ozonlaget, så blir 
det iverksatt mottiltak med én gang. Men 
på innemiljøsiden har det skjedd veldig lite, 
noe som er rart i et folkehelseperspektiv, sier 
Schmidbauer.

Det er et utall kjemikalier som har kommet 
inn i hjemmene våre de siste årene som vi 
verken kjenner konsentrasjonen eller sam-
mensetningen av.

– Vi kjenner noen effekter disse kjemikali-
ene har, men felleseffektene vet vi lite om. 
Det er mange fortvilte mennesker i Norge 

Seniorforsker Norbert Schmidbauer ved NILU 
på laboratoriet hvor de kjemiske analysene ble 
foretatt.

som mener å ha et problem med innemiljøet 
i boligen sin, men det er ikke lett å finne 
hjelp, sier Schmidbauer, som fremhever NA-
AFs innsats for å spre kunnskap og informa-
sjon. Han har en klar oppfordring til hvordan 
vi selv kan sjekke hvordan det står til med 
innelufta hjemme.

– Bruk nesa! Den er et fantastisk redskap, 
og mye bedre enn mange instrumenter, sier 
Norbert Schmidbauer. n
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De første ordene er 
ikke de som blir sagt. 
Det er de som føles

9/10 norske sykehus*
bruker Pampers

*Offentlige sykehus med føde-/barselavdeling

16570_Pamper_Astma_Allergi_NO_184x261.indd   1 24/11/10   12.59
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PHYSIOGEL®

A.I.

Kløestillende
 fuktighetspleie for sensitiv hud
 Reseptfri på apotek

Lindrer alle tegn og symptomer på kløe, 
tørrhet og irritasjon.

Reduserer behov for steroidkremer*.

Mykgjørende krem som trekker hurtig 
inn i huden.

Uten parfyme, farge, konserveringsmidler, 
parabener og emulgatorer.

Mild og skånsom for spedbarn, barn og 
voksne  – både på kropp og i ansikt.

A.I=Anti-Itch (Anti-kløe) 

* Referanser: Eberlein-Koenig B et al. Department of Dermatology and 
  Allergy Biederstein, Technical University Munich, Germany. 2005. id

GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen 
0319 Oslo 
Tlf: 22 70 20 00
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Frisk jul for all

Viser blomsterveien

Sent ute med juleforberedel-
sene? Ikke fortvil. NAAF nye 
nettside Frisk jul for alle er 
lansert med alt du trenger for å 
stelle i stand til en frisk og allergi-
vennlig jul. Her er fokus på gode 
løsninger og juleglede.

For visst finnes det julestem-
ning uten røkelse og myrra, 
appelsiner og julestjerner – 
nøtteknekking og svibler. Se 

på www.naaf.no/
friskjul og lykke til 
med forberedelser 
og feiring. En fin 
brosjyre finnes 
også. Prosjektet 
er gjennomført 
av NAAF Region 
Nord og Agder 
med støtte fra 
ExstraStiftelsen. 

n av NINA BRUN

Derfor har sykehusets bruker-
utvalg tatt initiativ til å lage en 
informasjonsbrosjyre som forteller 
hvilke blomster som kan være de 
riktige JA-blomster, og hvilke man 
helst bør styre unna fordi de er 
sterkt duftende eller kan skape 
allergiske reaksjoner. 

– Vi ønsket ikke noe blomster-
forbud ved sykehuset, men ville 
informere pårørende og andre om 
hvordan de kan ta de riktige val-
gene.  Mange har sterke tradisjo-
ner med å gi og motta blomster 
ved sykdom, da kan det være greit 
å fortelle om at noen blomster kan 
skape sterkt ubehag på grunn av 
allergi eller overfølsomhet, men 
samtidig fokusere på at det finnes 
gode alternativer, forteller leder for 
brukerutvalget Hilde Sofie Hamre.

Brosjyren inneholder oversikt og 
vakre bilder av så vel ti ja-blomster 

Leder i brukerutvalget Hilde Sofie Hamre og kommunikasjonssjef Pernille Lønne 
Mørkhagen  ved Diakonhjemmet sykehus håper informasjonsbrosjyren kan 
hjelpe  besøkende og ansatte til å ta  riktige blomstervalg.  
(foto: Rose Lyngra)

som ti nei-blomster, noe som skal 
gjøre det enkelt å lese seg til de 
riktige valgene. 

Ideen til blomsterbrosjyren er 
hentet fra plakater ved sykehuset i 
Østfold og NAAF Region Østfold, og 
brosjyren er utarbeidet i samarbeid 
med Norges Astma- og Allergifor-
bund (NAAF) ved rådgiver Rose 
Lyngra. 

På Diakonhjemmet sykehus i Oslo er man opptatt av bruker-
vennlighet i alle ledd. Man er nøye på at blomster og  
blomsterdekor ikke skal skape problemer, verken for  
pasienter eller pårørende.  

Brosjyren kan brettes ut og bli en 
informasjonsplakat over blomster som 
anbefales – og hvilke som frarådes.
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Dokumentert effekt mot 
tørr hud og atopisk eksem

Canoderm krem fås 
reseptfritt på apotek
Canoderm inneholder 5% karbamid, og 
er et fuktig  hets bevarende legemiddel til 
behandling av tørr hud av ulike årsaker. 
Les pakningsvedlegget nøye. Mer 
informasjon på www.felleskatalogen.no

ACO HUD Norge AS
Nydalsvn 36 B, 0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40
info-no@aconordic.com
www.aconordic.com
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D et er ingen overdrivelse å si at dr. Car-
sten Flohr har et sterkt engasjement 
innenfor eksemforskning. For noen år 

siden avsluttet han et tre års forskningspro-
sjekt i Vietnam der han undersøkte sammen-
henger mellom eksem og tarmparasitter. 
Slikt blir det doktorgrad av. For tiden er han 
førsteamanuensis i barneallergologi ved 
King’s College i London og styremedlem i 
ISAAC, som er den største allergistudien i 
verden.  Siden september 2009 har Carsten 
Flohr vært knyttet til EAT-studien, som ledes 
av professor Gideon Lack.

Kort fortalt er EAT-studien en klinisk 
studie som i hovedsak undersøker hvordan 
matallergier best kan forhindres hos barn. 
– Professor Lack jobber ut fra en hypotese 
om at dersom et protein introduseres tidlig 
i mage-tarmsystemet, får kroppen mulighet 
til å bygge opp en toleranse overfor dette 
proteinet. Dersom et protein derimot først 
tas opp gjennom en svekket hudbarriere, 
kan kroppen komme til å utvikle en allergi 
mot denne proteintypen, forklarer Flohr.

Atopisk eksem
EAT-studien tar også for seg hvilken innvirk-
ning denne hypotesen kan ha på andre 
områder, blant annet eksem. Med et fem års 
stipend fra de britiske helsemyndighetene i 
ryggen, tar Flohrs forskningsprosjekt for seg 
eksem, gener knyttet til hudens barriere-

Viktig bidrag  
til eksemforskning
Matallergistudien EAT har  
allerede rukket å markere 
seg.  I disse dager ser pro-
sjektets første forskningsrap-
port dagens lys. Det er mye 
som tyder på at den britiske 
studien også har mye å  
tilføre innenfor feltet  
eksemforskning. 

n av CAMILLA G. LAXTON

funksjoner, vanntap i huden og immunologi 
rundt dette, med hovedvekt på eksem. 

– Vi ser på sammenhengen mellom 
genetisk predisposisjon og redusert hudbar-
rierefunksjon, sier han og forklarer at defekter 
i hudens barrierefunksjon er et forskningsfelt 
som er blitt viet mye oppmerksomhet de 
siste årene.  

Tidligere ble atopisk eksem oppfattet som 
et resultat av primære defekter i kroppens 
immunforsvar. I stedet for å utvikle toleranse 
mot ufarlige proteiner, som for eksempel 
matvareproteiner, reagerer immunsystemet 
med å danne spesifikke hukommelses-T-cel-
ler og IgE-produserende plasmaceller. Disse 
er sentrale aktører i betennelsesprosessen i 
huden. 

Mutert gen 
Nyere forskning har imidlertid ført til ny 
kunnskap som åpner for muligheten av at 
atopisk eksem primært skyldes defekter i 
huden og at disse defektene er ansvarlige for 
den betennelsen som oppstår. I første rekke 
skyldes dette endret funksjon av proteiner 

som er viktige for å kunne etablere en ef-
fektiv barriere mot omverdenen. 

Proteinet filaggrin spiller en viktig rolle i 
dannelsen av denne barrieren. FLG-genet er 
ansvarlig for innkoding av filaggrin-proteinet. 
I 2006 ble det oppdaget at mutasjoner i 
FLG-genet fører til svekket hudbarriere og 
vanntap i huden. Dette vanntapet, som 
kalles TEWL (transepidermal water loss), kan 
måles ved hjelp av et unikt apparat.

– Det instrumentet vi har her, er enkelt å 
bruke og gir ikke ubehag for barnet. Det er 
faktisk så sensitivt at vi kan se at målingene 
stiger dersom barnet begynner å gråte. Vi 
trenger derfor veldig stille barn til dette, sier 
den britiske forskeren med et smil. 

Ytre miljøfaktorer
EAT-studien jobber mot å rekruttere 1 300 
spedbarn.  Barna blir først undersøkt ved tre 
måneders alder, deretter ved ett års alder og 
så igjen ved tre års alder.  Opplysninger om 
barna blir i stor grad samlet inn ved hjelp av 
spørreskjemaer, for eksempel om miljøfakto-
rer som kan spille en rolle i forhold til svekket 
hudbarriere og eksem.

– Vi er blant annet interessert i hvor ofte 
barnet blir badet eller vasket, hvilken såpe 
eller shampo som blir brukt, hvilke produk-
ter som kommer i kontakt med huden, og 
vannkvalitet. Vi ser på om disse faktorene har 
en sammenheng med hudbarrierereduksjon, 
eksem og eksemrisiko, sier Flohr.

Forskerteamet kan se på hvilke immuno-
logiske forandringer som kan ligge bak og 
på denne måte undersøke enhver sammen-
heng mellom svekkede barrierefunksjoner i 
huden og matvareallergier.

– Vi skal snart gå i gang med å samle mat-
proteiner i husstøv. Vi vil se på om barn som 
har en redusert hudbarriere, er mer utsatt for 
å utvikle overfølsomhet overfor forskjellige 
matproteiner og se hvordan dette henger 
sammen med studien. 

Eksem og matallergier
– Dersom et barn ikke er bærer av et mutert 
FLG-gen, ikke har eksem og har en tett 

Dokumentert effekt mot 
tørr hud og atopisk eksem

Canoderm krem fås 
reseptfritt på apotek
Canoderm inneholder 5% karbamid, og 
er et fuktig  hets bevarende legemiddel til 
behandling av tørr hud av ulike årsaker. 
Les pakningsvedlegget nøye. Mer 
informasjon på www.felleskatalogen.no

ACO HUD Norge AS
Nydalsvn 36 B, 0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40
info-no@aconordic.com
www.aconordic.com

Carsten Flohr undersøker hvordan gener som er 
direkte knyttet til hudens naturlige barrierefunk-
sjon utsettes for påvirkning fra miljøet rundt. 
(foto: Gary Mulcahy).
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og normal hud, er det en mulighet for at 
matvareallergi kan forhindres dersom visse 
matvarer blir introdusert tidlig, sier Flohr. 

Han forklarer at det er større sannsynlig-
het for at et barn som har en genmutasjon, 
vil få eksem i ung alder. Barnets hud er ikke 
helt tett og visse proteiner kan derfor trenge 
gjennom huden. Det kan hende at dette 
vil påvirke hvordan immunsystemet tolker 
signaler fra tarmenes slimhinne når peanøtt-
proteiner fordøyes etter inntak via munnen. 
Det kan, med andre ord, bli sendt motstri-
dende signaler til immunsystemet fra huden 
og fordøyelseskanalen. 

 – Vi håper at inntak av allergener tidlig 
i livet, i tillegg til amming, vil kunne føre til 
toleranse. Men hvis kroppen inntar et protein 
for første gang gjennom huden, kan det, i 

EAT-studien vil utføre intensiv fuktighetsbevarende terapi på barn 
fra høyrisikofamilier og undersøke om eksem kan forhindres der-
som man begynner med fuktighetskremer regelmessig fra dag én 
etter fødselen. (illustrasjonsfoto: Ståle Andersen/NAAF)

EAT står for Enquiring About Tolerance - undersøkelse av (in-)toleranse på norsk

Studien vil undersøke om introduksjon av enkelte matvarer tidlig i spedbarnsfasen (i til-
legg til amming) kan ha en forebyggende effekt på utvikling av matvareallergi

EAT-teamet jobber mot å rekruttere 1300 spedbarn under tre måneder, samt deres 
mødre. Barna blir tilfeldig inndelt i to like store grupper.

Den ene gruppen får introdusert seks allergifremkallende matvarer fra tre måneders 
alder, som gis i tillegg til morsmelk.  Den andre gruppen vil kun få morsmelk de første seks 
måneder. 

EATs forskergruppe understreker at denne studien ikke endrer de gjeldende generelle 
anbefalinger om å fullamme (kun morsmelk) de første seks måneder av barnets liv.

følge professor Lacks hypotese, altså føre til 
allergi, forklarer Flohr. 

Risiko for astma og allergi
I disse dager ser EAT-studiens første 
forskningsrapport dagens lys. Den tar for 
seg hudbarrierereduksjon i genetisk sam-

menheng, TEWL og eksem. Det antydes at 
dersom et barn er bærer av det muterte FLG 
genet, vil barnet også ha svekket hudbar-
riere, selv om det kanskje ennå ikke har 
utviklet eksem.

– Det er for tidlig å fastslå dette, men mye 
tyder på at det er disse barna som har en 
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Naturlig Valg AS
Svarsending 4466
0097 Oslo

Navn:....................................................................................

Adr:......................................................................................

Postnr:....................               Sted:.......................................

Tlf:....................................    medlemsnr..............................

Ja takk, som NAAF medlem ønsker jeg å benytte meg av 
spesialtilbud og bestiller følgende (inkl. mva og frakt):

......stk Saltpipe for kun kr. 398,- pr stk. (Før 498,-)

......2 stk Saltpipe kr. 398,- pr stk. (få 3 ekstra saltposer 249,-)

Spesialtilbud til alle NAAF medlemmer!

Saltpipen kan hjelpe med å 
rense åndedrettet. 
Den er god mot lett astma, 
lette allergier og virker lett 
slimløsende ved forkjølelse. 
Saltpipen kan også hjelpe 
mot snorking, lett hoste og 
lett høysnue. Dessuten er 
saltpipen et ypperlig produkt 
for røykere. Saltposen varer 
i ca. 5 år ved daglig bruk og 
kan erstattes med ny. Pipen 
kan vaskes!

Saltpipen
– kan gi deg lettere pust!

Kun kr. 398,- 
inkl. mva og frakt

(eller kjøp 2 piper og få 
med ekstra salt)

Mer informasjon www.saltpipen.no 
eller tlf: 64 86 80 90
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Fakta om hudbarrierer og filaggrin
Hudbarrieren er et begrep som beskriver at overhuden har kvaliteter som gjør at den fun-
gerer som en barriere mot verden rundt oss. Overhuden er bygget opp som en mursteins-
mur der det er cellene som er som mursteiner og ”mørtel” som holder disse sammen. Hvis 
denne muren er svekket vil ulike substanser, allergener, eller rent irriterende stoffer trenge 
inn i huden og aktivere immunforsvaret. Immunsystemet svarer med å lage en betennelse 
som for eksempel eksem.  Ved svekket barriere vil vi miste vann ut av huden, den blir tørr, 
og dette kan måles med et apparat, vi kaller dette trensepidermal vanntap (TEWL).

Filaggrin – laget av orden filament aggregerende protein, er et protein som finnes i de 
ytterst hudlagene i overhuden og som er viktig for at huden får den vanngehalten den skal 
ha for å fungere som en god barriere.

Ved endringer i filaggrin gen oppstår filaggrin som svikter i den oppgaven.
Mutasjoner i dette genet er årsak til hudsykdommen ichtyosis vulgaris, og mange med 

atopisk dermatitt har ulike mutasjoner i genet. Men ikke alle med atopisk eksem har disse 
genendringene, slik at det også er andre faktorer i huden og i immunsystemet som skal til 
for at det oppstår atopisk eksem.             

høyere risiko for å utvikle eksem, eller mer 
alvorlig eksem. Det er derfor også sannsyn-
lig at de vil utvikle overfølsomhet overfor 
miljøallergener som støvmidd, sier Flohr 
og forklarer at disse barna antakeligvis også 
vil være mer utsatt for å utvikle astma og 
høysnue senere i livet. 

Oppmuntrende resultat 
I følge Flohr var det et relativt begrenset 
antall barn som tok del i undersøkelsen som 
omtales i den ferske rapporten. – Det var 
rett og slett de første 88 barna som ble med 
i EAT-studien. På tross av dette, oppnådde 
vi resultater som er meget betydningsfulle 
statistisk sett og helt på linje med det vi 
hadde forventet. 

Undersøkelsene viste at dersom du er 
bærer av en genmutasjon knyttet til svekket 
hudbarriere, har du en høyere risiko for å ut-
vikle eksem tidlig. Allerede ved tre måneders 
alder vil du ha tørr hud, selv om du kanskje 
ikke har utviklet eksem. 

Men det aller viktigste funnet, i følge Flohr, 
var at det ble påvist en økning av vanntap i 
huden (TEWL) hos de barna som var bærere 
av det muterte genet, selv om de ikke hadde 
eksem.

– Vi kan dermed anta at svekket hudbar-

riere ikke bare er et sekundært fenomen as-
sosiert med eksem og betent hud. Dersom 
et barn utvikler eksem, har det derimot i 
utgangspunktet allerede en svekket hud-
barriere. 

Videre forklarer Flohr at dersom svekket 
hudbarrierefunksjon er noe som kommer 
før klinisk eksem, må man finne frem til 
forebyggende måter man kan reparere 
huden på.

Den britiske forskeren forteller at han 
også er engasjert i en studie som har 
nettopp det som mål. Planen er at den etter 

hvert utvides til en pan-europeisk studie. 
– Vi vil utføre intensiv fuktighetsbevarende 
terapi på barn fra høyrisikofamilier. Vi vil 
undersøke om eksem kan forhindres der-
som man begynner med fuktighetskremer 
regelmessig fra dag én etter fødselen.

Før Carsten Flohr og hans kolleger kan 
trekke endelige konklusjoner, må de fore-
løpige funnene følges opp over tid. Det vil 
EAT-studien, som først vil avsluttes i 2015, gi 
god anledning til. n

En ny region er født, og navnet skal 
være NAAF Region Østafjells

21. november ble det avholdt stiftelsesmøte 
for NAAF Region Østafjells. Det er regionene 
i Telemark, Vestfold og Buskerud som nå er 
slått sammen til en samlet region.  

Regionsekretær Mona Larsen med kontor i 
Skien, Telemark, regionsekretær Karen Nord-
gard med kontor i Drammen, Buskerud og 
regionsekretær Ellen Sørby med kontor på 
Revetal, Vestfold vil samarbeide for å betjene 
lokallagene og medlemmene i de tre fylkene 
på best mulig måte.  

 – Sammen er vi sterke og står klare for å ta 
imot utfordringer fra samfunnet og medlem-
mene, forsikrer Region Østafjells og tilføyer: 
Bruk oss!

NAAF Region  
Østafjells

Forbundsleder Pål Johansen, Wenche Stustad (styremedlem vara), Sigve Tengs (nestleder), 
Kjell O. Halvorsen (styremedlem vara), Britt Wennerød (styremedlem), Harald Bregner (leder), Eva Høili 
(regionsekretær Telemark vikar).  
1 rekke: Ellen Sørby (regionsekretær Vestfold), Finn Halvorsen (styremedlem vara), Anita Kolseth Olsen 
(styremedlem). Ikke til stede:  Siv Sande (nestleder), Liv Nedberg Fredriksen (styremedlem) og Hege 
Langjord (styremedlem). 

 Kilde: Claus Lützow-Holm,  NAAFs legeråd
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D et begynte dramatisk. Med innleg-
gelse av seks måneder gammel Iben 
på Ullevål Universitetssykehus i Oslo 

på grunn av blod i avføringen flere ganger 

Stritt med melkefritt
Diettråd og forslag fra en 
klinisk ernæringsfysiolog 
var alfa og omega for Gitte 
Evensen i årene hun ammet 
døtrene Iben og Mie, begge 
med melkeallergi.

n tekst og foto – MARIANNE MONSEN

på kort tid. Da hadde Iben grått og skreket 
fra åtte om kvelden til fem om morgenen 
hver natt i sitt korte liv og vært plaget av 
diaré med grønn avføring opptil 15 ganger i 
døgnet.

– En så kraftig og langvarig diaré kan jo 
være tegn på at morsmelken går for fort 
gjennom tarmen så næringsopptaket blir for 
dårlig, men da jeg tok problemene opp på 
helsestasjonen, svarte de at jeg måtte regne 
med at datteren min var urolig de første 
månedene, kolikk var vanlig, forteller Gitte 
Evensen.

Heldigvis var ikke Iben for tynn, selv om 
vekta lå i den nedre del av normalkurven. 
Gitte var usikker på hva hun skulle gjøre, men 

ettersom ukene gikk uten at Ibens tilstand 
bedret seg, ble hun mer og mer overbe-
vist om at noe var galt. Da det kom blod i 
avføringen, dro hun rett til fastlegen som 
henviste dem til Ullevål.

På barneklinikken ble Iben undersøkt og 
det ble tatt blodprøver. Gitte ble spurt om 
hun drakk melk og spiste melkeprodukter, 
og da hun svarte bekreftende, fikk hun råd 
om å kutte ut all næring med melkeproteiner 
noen uker og se om det hjalp. For har barnet 
ditt melkeallergi, reagerer det hvis du selv får 
i deg melkeproteiner i tida du ammer.

– Endelig fikk jeg et konkret råd, sier Gitte.
Allerede etter en uke merket hun stor 

bedring hos Iben, men for å sjekke om mel-

Iben (tv) og Mie har vokst fra melkeallergien og har det veldig bra. – Kunnskapen den kliniske ernæringsfysiologen bidro med i den vanskelige tida kunne jeg 
ikke skaffet meg på annen måte, sier mamma Gitte Evensen.
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– I forhold til behovet har Norge har altfor 
få kliniske ernæringsfysiologer, sier Brita 
Haugum, leder i Klinisk ernæringsfysiologers 
forening (KEFF). – Stillingene i kommunehel-
setjenesten kan jeg telle på én hånd, og på 
spesialisthelsenivå er tilgangen mangelfull 
og de geografiske forskjellene er store. Det 
betyr at altfor få mennesker med behov for 
faglige råd om ernæring får kvalifisert hjelp.  
Og denne gruppen er stor: Personer med 
matintoleranse, vektproblemer, fordøyelses-
sykdommer, diabetes, kreft og hjerte-karsyk-
dommer, blant annet. 

Situasjonen er vanskelig både barn og 
voksne, men særlig voksne blir overlatt til 
seg selv. Det finnes rett og slett for få kliniske 
ernæringsfysiologer. 

– I Østlandsområdet har enkelte etablert 
seg privat, men det er vanskelig å få time og 
utgiftene blir heller ikke refundert. De fleste 
kliniske ernæringsfysiologer er ansatt ved 
sykehusene, og det er et stort problem at 
fastlegene ikke har noen å henvise pasienter 
til.

Samhandlingsreformen
KEFF får mange henvendelser fra folk med 
ulike sykdommer som forgjeves leter etter en 

Altfor få kliniske ernæringsfysiologer
Voksne mennesker med 
matoverfølsomhet har store 
problemer med å få kvali-
fisert utredning og råd om 
diett.

n tekst og foto – MARIANNE MONSEN

– Det må bli flere klinisk ernæringsfysiologer i kommunehelsetjenesten og ved fastlegesentrene slik  
at alle som trenger det kan få rask hjelp der de bor, sier Brita Haugum, leder i Klinisk ernærings- 
fysiologers forbund (KEFF).

keprodukter virkelig hadde noe å si, drakk 
hun et glass melk og avventet situasjonen. 
Iben reagerte øyeblikkelig og kraftig.

Kunnskapsrik og hjelpsom
Da det var klart at det var melkeproteiner 
Iben ikke tålte, ble Gitte henvist til kliniske 
ernæringsfysiolog på Ullevål.

– Hun var en svært kunnskapsrik og hjelp-
som dame, uten hennes råd hadde vi ikke 
klart oss så bra gjennom ammetiden, verken 
Iben eller Mie – som kom halvannet år sene-
re og som også hadde melkeallergi, eller jeg. 
Ammer du barn med melkeallergi, kan du ha 
en positiv holdning og si til deg selv at dette 
skal jeg klare, men du kan ikke erstatte den 
faglige innsikten en klinisk ernæringsfysiolog 
har. Kunnskapen hun bidro med, kunne jeg 
ikke ha skaffet meg på en annen måte, heller 
ikke ved å søke på nettet. Hun betydde alfa 

og omega for at det gikk så bra!
– Var det vanskelig å holde en diett fri for 

melkeproteiner?
– Det er vanskeligere enn man skulle tro! 

Jeg måtte holde meg unna melk, selvfølge-
lig, men også alle typer melkeprodukter som 
ost og yoghurt og smør, alle matvarer med 
melkeproteiner i – og det er mange: Ferdig 
farsemat og sauser, bakervarer, til og med 
enkelte typer syltetøy. Du skal lese etiketter 
nøye for å ha oversikten over hva en vare 
inneholder. En utfordring var å holde rede på 
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Altfor få kliniske ernæringsfysiologer
klinisk ernæringsfysiolog til å hjelpe seg.

– Vårt viktigste mål er å få flere kliniske 
ernæringsfysiologer i kommunehelsetje-
nesten og ved fastlegesentrene slik at alle 
som trenger det kan få rask hjelp der de bor. 
Samhandlingsreformen som regjeringen 
vedtok i 2009, handler nettopp om dette. I 
stortingsproposisjonen blir klinisk ernærings-
fysiologer nevnt spesielt som en relevant 
faggruppe. Kostveiledning er både effektiv, 
billig, bivirkningsfri og godt akseptert av 
leger og pasienter, heter det.

– Også Helsedirektoratet påpeker at det 
i dagens primærhelsetjeneste ikke finnes 
spesialkompetanse innen klinisk ernæring og 
går inn for å styrke denne kunnskapen.

– Hvorfor er klinisk ernæringsfysiologer så 
viktige? Kan ikke annet helsepersonell også 
gi råd om mat?

– Andre helsefaggrupper lærer også om 
kosthold, men i begrenset omfang i forhold 
til vår yrkesgruppe, som har spesialkompe-
tanse på området. Dagens utdannelse består 
av et 5-årig masterstudium ved medisinsk 
fakultet ved universitetene i Oslo og Bergen. 
Vi lærer medisinske basalfag som anatomi, 
immunologi, fysiologi og biokjemi før vi 
fordyper oss i hvordan ulike sykdommer 
påvirker kroppens behov for næringsstoffer 
og hvordan du setter sammen et best mulig 
kosthold. Mat er en grunnleggende ting i li-
vet, det er lett å tenke at alle kan nok om det, 
men noen ganger trenger man spesialiserte 
råd. Både i forhold til hva man bør unngå og 
hvordan man kan erstatte ulike næringsstof-
fer på en god nok måte uten at dietten blir 
for restriktiv.

Klinisk ernæringsfysiologer har også en 
viktig i plass ved medisinsk utredning av 

pasienter der det er mistanke om matover-
følsomhet.

– En omfattende utredning er nødvendig 
for å gi best mulig hjelp. Bare å ta en blod-
prøve for å fastslå overfølsomhet er ikke nok, 
ettersom ikke all overfølsomhet gir utslag i 
en slik prøve. Men få steder utreder voksne. 
Faktisk er Haukeland universitetssykehus 
det eneste stedet som foretar en tverrfaglig 
utredning av voksne med matintoleranse. 

KEFF har i dag i underkant av 300 med-
lemmer. Det er en relativt ny faggruppe 
innen helsevesenet, foreningen er bare 25 
år gammel og faggruppen fikk autorisasjon i 
først 2002. 

– Et mål for oss er også å øke utdannings-
kapasiteten, sier Brita Haugum. (se side 35, 
red. anm.)

Daglige henvendelser
At det er stort behov for kostveiledning 
for mennesker med matoverfølsomhet, 
opplever også Astma- og Allergiforbundet. 
Foreningen får daglige henvendelser fra folk 

som spør om hva de kan spise i stedet for en 
matvare de ikke tåler, forteller rådgiver Helle 
Stordrange Grøttum.

– Legene stiller diagnose og sier hvilke 
matvarer folk skal unngå, men har ikke 
samme kompetanse som klinisk ernæringsfy-
siologer på hva pasientene skal spise i stedet. 
Når legene ikke har noen med ernærings-
kompetanse å henvise til, oppstår et uheldig 
tomrom.

Hun opplever at ernæringsproblemet er 
særlig stort for dem som må fjerne matvarer 
som mye av norsk matvarekultur er bygget 
på: Hvete, melk, fisk og egg.

– Man kan utmerket godt klare seg 
uten disse matvarene, men da må man få 
næringsstoffer som kalsium, fiber og protein 
fra andre kilder.  Og dessuten skal jo ikke 
kostholdet bare være sunt, men også variert 
og smakfullt. Hvis myndighetene skal leve 
opp til Samhandlingsreformen, er det viktig 
å inkludere kostveiledning gjennom å øke 
ressurser til klinisk ernæringsfysiologer! n

alle navnene melk kan ha som melkepulver, 
yoghurtpulver, valle, myse, melkesukker…

God og smakfull erstatning
Men én ting er å holde seg unna alle mat-
varer med melkeproteiner, en enda større 
utfordring er det å erstatte melkeproduktene 
med annen, tilsvarende næring, så mor og 
barn får alle næringsstoffer i seg som de 
trenger.

– Ernæringsfysiologen regnet ut hvor mye 
kalsium jeg og datteren min måtte ha, hun 

kom med forslag om hva jeg kunne spise. 
Da jeg sluttet å fullamme, ringte jeg henne 
og fikk råd hva slags grøt jeg kunne gi Iben. 
Hun fortalte at jeg burde blande grøten med 
kalsiumberiket havremelk og Nutramigen, 
en kalsiumberiket morsmelkerstatning uten 
melkeproteiner. Hun tipset om at vafler med 
havremelk smakte veldig godt (og det gjorde 
det!), hvilke typer havremelk som var mest 
næringsrike og hvor jeg kunne få kjøpt dem. 
Og hun ga ikke bare informasjon om al-
lergidietter, men også om hva slags mat som 

var bra for meg, og rådet meg til å ta ekstra 
kalsiumtilskudd selv da jeg ble gravid på nytt 
og sluttet å amme.

– Hvilket råd vil du gi til andre mødre i 
samme situasjon som du var i?

– Hvis barnet ditt skriker hver natt og det 
ikke blir bedre, gå til fastlegen din! Ikke godta 
at barnet ditt har store smerter i månedsvis! 
n

Fastlegen må henvise
Klinisk ernæringsfysiolog Vibeke Østberg Landaas ved Rikshospitalets barneklinikk, seksjon 
for lunge og allergi, møter stadig foreldre som er frustrerte over ikke å ha fått hjelp fra klinisk 
ernæringsfysiolog når de har mistanke om matallergi.

 – Mødrene kan oppleve at barnet er plaget med tarmproblemer eller eksem. I et forsøk 
på egendiagnostisering eliminerer de så ulike matvarer på egen hånd, noe som i neste 
omgang kan føre til feilernæring for både mor og barn.

– Mitt råd er å be fastlegen om henvising til en barnelege, spesialist på barnesykdommer, 
dersom barnet har vedvarende plager. Dersom det er behov for mer omfattende utredning 
eller for å få gjennomført kontrollerte kostprovokasjoner, kan barnelegen eventuelt sende 
en søknad til oss på Rikshospitalet.
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Den dagen Hanne fant ut at  
Ultra solgte glutenfri 

pepperkakedeig, gledet hun seg 
enda mer til jul.

Ultra har et bredt utvalg av produkter som er tilpasset allergikere og dere med mat-
intoleranse. 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!

FOR ALLE
MATGLEDE!

MATOPPLEVELSER
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I to år har Fredrikstad-kvinnen vært trofast 
kunde hos Kjøttbazaren i nabobyen. Hen-
nes 50 år gamle ektemann Tom har stor 

intoleranse for løk, og han tåler heller ikke 
melk. Samtidig har Tom og Elisabeths tre barn 
tilsvarende problemer.

– Våre barn reagerer litt, men det er verst for 
mannen min. Bare lukt av løk gjør han enormt 
dårlig, forteller Elisabeth. Tom får voldsomme 

Mat tilpasset behov

Kjøttbazaren i Amfi Borg i 
Sarpsborg har spesialisert 
seg på å levere tilpassede 
kjøttprodukter for matallergi-
kere og mennesker med  
matintoleranse. 
– De forandret livet for  
familien vår, sier Elisabeth 
Hammarstrøm.

n tekst og foto – HENRIK NORVALD

magesmerter, oppkast, diaré og besvimer
Køttbazaren har siden oppstarten i 1999 

spesialisert seg på nisjemarkeder innenfor 
kjøttvarehandelen. Daglig leder og eier Unni 
Sammerud bestemte seg fra oppstart å tilby 
melk- og glutenfrie kjøttevareprodukter til sine 
kunder.

– Jeg har hatt med denne informasjonen i 
alle annonser gjennom de årene jeg har dre-
vet, sier Sammerud. Men det tar tid å bygge 
opp en stor og fast kundegruppe.

– Jeg skriver ofte at service er inkludert i pri-
sen. For jeg legger veldig stor vekt på å gi hver 
enkelt kunde produkter tilpasset vedkommen-
des behov, sier hun.

Produktene familien Hammarstrøm handler 
gjennom Kjøttbazaren, er spesialbestilte. Va-
rene må være helt rene og ikke ha spor av løk. 

– De har et godt utvalg her, og vi kan være 
100 prosent trygge på at det vi får holder 
kvalitet. De er veldig nøye, sier Elisabeth.

Unni har i mange år samarbeidet med Leif 
André Rødin Kjøttforretning i Råde. Det er han 
som leverer de gode produktene kundene i 

Kjøttbazaren etterspør. Varene som familien 
fra Fredrikstad kjøper, er spesialproduserte. 
Men de er ikke de eneste kundene det jobbes 
ekstra for.

– Vi har kunder som ikke tåler egg, ikke 
sukker, ikke gjær, ikke salt og ikke pepper. Det 
er så mye at det er helt utrolig. Men vi ordner 
det aller meste, forteller Unni. Kjøttproduktene 
uten melk og gluten er standardvare.

– Vi selger alt innen pølser. Og vi har 
oksekarbonader, medisterkaker, fin og grov 
medisterfarse, servelat, kalverull, fleskepølse 
og ferdigstekt kjøttpudding, sier Unni.

Smaker bedre
Familien Hammarstrøm kjøper kun slik farse-
mat. Tom har problemer med å fordøye rent 
kjøtt. Men Elisabeth er likevel godt fornøyd 
med utvalget hun har å velge i. Kjøttbazaren 
gjør at hun kan lage en variert middagsmeny 
for familien uken i gjennom. 
– Produktene vi har kjøpt her, har aldri gjort 
mannen min dårlig. De smaker også bedre 
enn det man får kjøpt i vanlige butikker, og 

Unni Sammerud, daglig leder og eier av Kjøttbazaren, gjør det hun kan for å tilby gode produkter til sin faste kunde Elisabeth Hammarstrøm.

Den dagen Hanne fant ut at  
Ultra solgte glutenfri 

pepperkakedeig, gledet hun seg 
enda mer til jul.

Ultra har et bredt utvalg av produkter som er tilpasset allergikere og dere med mat-
intoleranse. 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!

FOR ALLE
MATGLEDE!

MATOPPLEVELSER
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derfor er dette mat som hele familien spiser, 
sier hun.

Unni merker at flere års satsing gir resulta-
ter. Kundene kommer fra hele Østlandet og 
så langt unna som Telemark. En stor gruppe 
kunder kommer fra Oslo.

– Jeg merker at ryktet sprer seg. Nye kunder 
kommer innom og forteller at de har hørt 
at vi produserer en type kjøttprodukter det 
ikke er like lett å få tak i andre steder, forteller 
hun. Dette blir storkunder som kjøper mye av 
gangen for å fryse ned til bruk over tid. I tillegg 
selger hun mye til barnehager og til barneav-
delingen på Sykehuset Østfold i Fredrikstad.

Ikke restaurant
Livet til familien Hammarstrøm ble forandret 
etter at de oppdaget Kjøttbazaren.

– Før ble det veldig mye fisk, men nå kan vi 
også spise mange varierte kjøttprodukter, sier 
Elisabeth, som forteller om et liv som blir be-
grenset av ektemannens allergi og intoleranse 
for mat.

– Vi kan ikke gå på restaurant, og blir vi in-
vitert i selskap, tar vi alltid med oss egen mat. 

Et utvalg av produktene til Kjøttbazaren.

Og når vi får gjester hjem, får vi alltid tilbake-
meldinger på de gode kjøttproduktene. De vil 
svært gjerne vite hvor vi har skaffet disse.

– Hva gjør dere når dere reiser utenlands?
– Vi reiser ikke utenlands, det blir umulig for 

oss. For barna er det mulig dersom de passer 
godt på, de er ikke like plaget. Men dette er 
bare noe vi har avfunnet oss med.

Gode priser
Kjøttbazaren tiltrekker også mange kunder 
som setter pris på tradisjonelle kjøttutsalg. 
Mange av produktene er basert på gamle 
lokale oppskrifter, og det jobbes stadig med 

å utvikle gode kvalitetsprodukter. Unni mener 
hun klarer å holde prisene på et fornuftig nivå, 
og selv Elisabeth – som må ha produkter spe-
siallaget til familiens behov – mener prisnivået 
er overkommelig.

– Ja, vi har bare vennet oss til å kjøpe inn i 
større kvantum. I tillegg benytter vi oss av alle 
de gode tilbudene, forteller hun. Unni bruker 
mye tid på å ringe rundt til sine faste kunder 
for å fortelle dem om tilbud og produkter som 
passer spesielt for dem.

– Jeg må konsentrere meg om det jeg 
driver med og ikke bry meg så mye om hvor-
dan alle andre driver sin virksomhet. Dette 
fungerer for meg.

Julen står for døren, og det som for alle 
innen bransjen er høysesong, er det også 
for Kjøttbazaren. Familien Hammarstrøm er 
naturligvis også blant de som gjør storinnkjøp 
på denne tiden av året.

– Jul betyr ribbe og medisterpølser, sossiser 
og andre ting familien kan spise. I dag skal jeg 
kjøpe en del, samt bestille  spesialprodusert 
leverpostei, sier Elisabeth, som håper Kjøtt-
bazaren og leverandøren Leif Rødin i Råde 
fortsetter i mange, mange år fremover.

– Vi har flere ganger sagt at vi gjerne ville ha 
dratt for å hilse på Leif. Han forandret livet for 
familien vår. n

SMAKSRIK SAFTIG SJOKOLADEBUNN 
TOPPET MED MYK OG DEILIG 

SJOKOLADEKREM
 

HÅNDLAGET KAKE

ALLERGIKOKKEN

SAFTIG & LUFTIG
SJOKOLADEKAKE
UTEN MELK, HVETE, GLUTEN, 
NØTTER, SOYA & EGG

Møt Allergikokken på facebook eller 
www.allergikokken.no. Her finner 
du mer informasjon om hvor du 
kan få kjøpt kaken.

KÅRET TIL FOLKETS FAVORITT 
OG ÅRETS NYSKAPER!

SE ETTER KAKEN I FRYSEDISKEN

 

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.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte 
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget 
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte 
drikker består også av Soyadrikk Naturell som 
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er 
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og 
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen 
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på 
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, 
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings-
produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 

NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!
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 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.

Fra februar ble serien vår komplett. Da lanserte 
vi økologisk Risdrikk, som er helt usøtet og laget 
av italiensk risottoris. Serien av plantebaserte 
drikker består også av Soyadrikk Naturell som 
er helt usøtet, og en Soyadrikk Original som er 
søtet. I tillegg vil du finne Soyadrikk Sjokolade og 
Soyadrikk Vanilje, samt en Havredrikk. GoGreen 
tilbyr også gode matlagingsprodukter basert på 
havre. Dette er produkter som erstatter matfløte, 
kremfløte og vaniljesaus. Drikke og matlagings-
produktene selges i de fleste dagligvarebutikker.

Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no 

NYHET!

 Godt 
  og 
melke-  
 fritt!
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Munnskyll uten alkohol og parabener

Elektriske stearinlys

Duftfri forestilling i Drammens teater

Kake til folket

Ny kolsmedisin
Mange som benytter astma- og 
allergimedisiner opplever munn-
tørrhet. Flux Fluorskyll 0,2 % kan ha 
positiv effekt for enkelte. I tillegg til 
å forebygge hull og ising, styrker 
produktet tannemaljen og gir 
sterkere tenner. Alle munnskyllpro-
duktene fra Flux er uten alkohol og 
parabener. Fås kjøpt på apotek.

Tabletten Daxas® med virkestof-
fet roflumilast er nå tilgjengelig 
på det norske markedet. Lege-
midlet er godkjent som ved-
likeholdsbehandling av alvorlig 
kronisk obstruktiv lungesykdom 
(kols) i stadium 3 og 4 hvor FEV1 
er <50 % av forventet verdi,  
forbundet med kronisk bronkitt 
hos voksne pasienter med  

tidligere gjentatte forverrelser. 
Tabletten skal være tillegg til 

behandling med luftveisutvi-
dende medisin. Den skal tas en 
gang daglig og det kan være 
behov for å ta Daxas i flere uker 
for å oppnå effekt. Legen må 
søke om individuell refusjon. 
Nycomed Pharma distibuerer 
Daxas® i Norge.

Sekretariatet har fått mange 
henvendelser vedrørende de 
elektriske lysene som ble brukt 
under landsmøtet i september. 
Lysene var bestilt hos  

www.safecandle.no. Dessuten 
kan man finne mange spen-
nende alternativer hos www.
batteryoperatedcandles.net.

2. februar har du anledning til å 
se Raske Menns show 2&3 på 

Drammens Teater kl 19:00. I 
samarbeid med NAAF Region 

Buskerud har man tatt grep for 
å gjøre dette til en duftfri forestil-
ling der alle kan være til stede.

I promoteringen av denne 
typen forestilling legger man 
vekt på argumenter som: Par-
fymestoffer inneholder mange 
kjemiske forbindelser som du ikke 
trenger og som er en helseplage 
for allergikere. Tobakk inneholder 
60 stoffer som er kreftfremkal-
lende, totalt ca 6000 stoffer som 

du ikke har godt av og som er en 
helseutfordring for alle som blir 
utsatt for passiv røyking. Raske 
menn nytes best uten kunstige 
tilsetningsstoffer.

Konseptet ble en umiddelbar 
hit og Drammens Teater planleg-
ger nå flere duftfrie forestillinger.

Siden lanserin-
gen har sjo-
koladekaken 
Hilde vunnet 
to priser og 
er nomi-
nert til en 
tredje. 
Bak ka-
ken står 
idealist 
og gründer Hilde Brenne Rugås. 
Hun har utviklet en myk og 
saftig sjokoladekake helt uten 
egg, melk, hvete, gluten, soya og 
nøtter. 

 - Vi var temmelig stolte da 
Coops prøvekjøkken ga kaken 
høy karakter og da vi klarte å  
imponere kokkene ved Gas-
tronomisk institutt. Og enda 
stoltere var vi da folk i Roga-
land stemte oss helt til topps i 
konkurransen om beste smak, 
forteller Brenne Rugås. Hun 
framhever at det er lagt vekt på 
lage en kake som kan spises av 
alle, også allergikere. - Ja, nesten 
alle da, legger hun til. - For der-
som du ikke tåler brunt sukker 
eller bær må du nok la kaken 
stå, sier gründeren bak firmaet 
Allergikokken.

Veien fram til en ferdig kake 
har vært lang. Det begynte 
med at hun for 10 år siden fikk 
en sønn med matallergi og fikk 
behov for å finne allergivennlig 
mat og gode oppskrifter for all 
maten hun måtte lage selv. For 
to år siden åpnet hun nettstedet 
allergikokken.no som i dag inne-
holder over 500 oppskrifter til-

passet ulike typer allergier og 
intoleranser. Siden da har hun 
jobbet med kaken.

- Vi har møtt en del utfor-
dringer underveis, forteller hun. 
- Det startet med en kake hard 
som stein og fortsatte med en 
uspiselig gummikake. Men til 
slutt endte vi opp med en kake 
slik en god kake skal smake, 
forteller en stolt gründer. 

Kaken bakes i bakerilokalene 
der det ikke produseres annen 
mat, slik at kaken ikke skal bli 
forurenset av allergener fra 
annen produksjon. På de fleste 
produkter står det i dag ”kan 
inneholde spor av melk, egg, 
nøtter etc.” 

- Det står det ikke på vår kake, 
for med denne produksjonsmå-
ten vil kaken være trygg, også 
for dem som er ekstremt al-
lergiske, sier Brenne Rugås som 
nå drømmer om å lage flere 
av produktene mataller-
gikere savner i dag.

For mer informa-
sjon se www.
allergikokken.no

Ny kolsmedisin
Kolsmedisinen Spiriva® med vir-
kestoffet titropium og en ny type 
inhalator, Respimat®, finnes nå på 
det norske markedet. Det er en 
flerdoseinhalator med doseteller, 
den er uten drivgass og er laget 
i gjenvinnbar plast. Det skal tas 

to puff én gang daglig og 
beholderen inneholder 

medisin for en måned. 
Medisinskyen 

kommer sakte 
og varer 
lenge og 

det er derfor 
tilstrekkelig å puste inn langsomt 
og dypt en gang. Effekt oppnås 

etter 30 minutter, maks effekt 
etter opptil tre dager. 

Spiriva®er godkjent  som 
luftrørutvidende vedlikeholdsbe-
handling for å lindre symptomer 
ved kols hos voksne over 18 år. 
Den fås på blåresept med en 
FEV1 ≤ 65 % av forventet verdi. 
For andre med FEV1> 65 % av 
forventet verdi, kan det søkes 
om individuell refusjon §3a evt. 
bidragsordning §5.22. 

Spiriva® finnes fortsatt som 
pulverinhalasjon. Boehringer 
Ingelheim distribuerer Spiriva® i 
Norge.
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B alletten ”Snehvit og den allergiske 
Prosit”, som eventyret heter i denne 
versjonen, er laget i samarbeid med 

Den Norske Ballettskolen, koreografen Vadim 
Pisarev fra Ukraina og Norges Astma- og 
Allergiforbund (NAAF). Forestillingen spilles i 
Bærum kulturhus 14. og 15. desember.

– Fremdeles har Prosit en birolle i 
eventyret, men nå får han en egen 
historie spunnet rundt seg, 
forteller Irene Johansen fra 
Den Norske Ballettskolen. 

– Prosit er den som 
alltid nyser når det er minst 
beleilig, som klør og tar astmamedisiner og 
må bruke inhalator for å få puste i vanskelige 
situasjoner. Vi skjønner hvilke plager Prosit 
gjennomgår, og barn som selv har astma, 
eksem eller allergi kan lett identifisere seg 
med ham.

Danserne i forestillingen er barn og 
ungdom fra Den Norske Ballettskolen, kore-
ografien står Vadim Pisarev for, en kunstner 
med røtter fra Bolsjoj-balletten i Moskva som 
i dag er leder av operaen i Donetsk i Ukraina. 
Manus er skrevet av teaterpedagogen Linda 
Moldal Andersen i samarbeid med fagfolk i 
NAAF.

– Dette er en profesjonell forestilling på 
høyt nivå, sier Irene Johansen.

Morsomt å spille slem
Flere av de unge danserne som deltar i bal-
letten har selv astma og allergi. 

– Astmaen har ikke hindret meg i å danse, 
sier Oda Østrem, som har rollen som den 
onde stemoren, hun som blir rasende når 
speilet synes Snehvit er vakrere enn henne.

I to år har Oda trent ved Den Norske Bal-
lettskolen.

– Treningen har gjort at jeg er i god form 
og grensene for hva jeg tåler av fysisk belast-

Atsjoo!
Husker du Prosit, den nysende dvergen i Snehvit og de 
syv dverger?  En nykoreografert ballett over eventyret 
kaster spennende lys over ham. 

n tekst og foto – MARIANNE MONSEN ning har forskjøvet seg. Nå kan jeg for 
eksempel løpe etter bussen, det var 
umulig for et par år siden. Men jeg 
passer på å ta forebyggende 
medisiner i perioder for 
å holde astmaen i 
sjakk.

Oda har ingen 
premierenerver, hun bare 

gleder seg. 
 – Er det morsomt å spille slem?

– Ja! Mye morsommere enn å ha en 
snill og prektig rolle! Som slem får du 
tatt ut sider ved deg selv du ikke 
viser fram så ofte. Den onde stemo-
ren er en spennende rolle!

Trening på det nivået Oda 
befinner seg, foregår seks dager 
i uka, flere timer hver dag. Hun 
satser på en framtid som 
profesjonell danser.

– Å danse betyr så mye at 
jeg ikke klarer å forestille meg 
at jeg skulle slutte med det når 
jeg er ferdig med videregående 
om et par år.

Også Benedicte Bjerke, pro-
fesjonell frilans danser, som 
alternerer med Oda i rollen 
som stemoren, har vært pla-
get med astma fra barnsben 
av. Nå er hun frisk, mye på 
grunn av dansen, mener hun.

– Som danser arbeider du mye med 
kroppsholdning, med å åpne brystet 
og koordinere pust og bevegelse, det 
trener lungefunksjonen på en fin måte. 

Dansestudio  
Siri og Irene Johansen startet Den 
Norske Ballettskolen i 2005. Da hadde 
de fullført hver sin master i kunsthisto-
rie og jus, men det var dansen som lå 

Gro Østrem danser rollen 
som den onde stemoren i 
forestillingen ”Snehvit og 
den allergiske Prosit”. 

www.safecandle.no. Dessuten 
kan man finne mange spen-
nende alternativer hos www.
batteryoperatedcandles.net.

du ikke har godt av og som er en 
helseutfordring for alle som blir 
utsatt for passiv røyking. Raske 
menn nytes best uten kunstige 
tilsetningsstoffer.

Konseptet ble en umiddelbar 
hit og Drammens Teater planleg-
ger nå flere duftfrie forestillinger.
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hjertene deres nærmest. Begge er vokst 
opp med dans, Siri var den første skandi-
nav noensinne som kom inn som elev ved 
verdens mest prestisjefylte ballettakademi, 
Bolsjoj-balletten, og begge har de danset 
profesjonelt i flere år.

Ballettskolen fikk plass i barndomshjem-
met på Kjelsås i Oslo, der de bygget om 
svømmebassenget til treningsstudio. Nå 
foregår det trening her seks dager i uka 
og ofte kommer det besøk fra balletten i 
Ukraina for å inspirere elevene videre.

– Båndene til Ukraina går helt tilbake til 
vår egen barndom, forteller Siri Johansen. Vi 
er begge to opplært i den klassiske russiske 
balletradisjonen, Vaganova metoden, og 
underviser selv i metoden nå. Sammen med 
en gruppe av elevene våre har vi flere ganger 
besøkt operaen i Donetsk og trent med 
danserne der, og de har på sin side besøkt 
oss. Dette profesjonelle samarbeidet gir hele 
skolen et løft.

I 2009 tok Den Norske Ballettskolen over 
teater- og musikalskolen Cap à Pied  og 
tilbyr i dag  kurs innen breakdance, hip-hop, 
moderne dans og sang- og danseteater ved 
siden av kursene i klassisk ballett. Både for 
bredde og elite.  

Ensemblet etter å ha gitt en prøvesmak på NAAFs Landsmøte i september.

Samarbeidet mellom Den Norske Ballett-
skolen og NAAF startet i 2009 med prosjek-
tet ”På tå hev”, ballettkurs tilrettelagt for barn 
mellom fire og ti år med astma, allergi og 
eksem. 

– Vi hadde spesielt fokus på renhold og 
ventilasjon i lokalene, og foreldrene fikk un-
dervisning i hvordan barna deres kunne leve 
best mulig med astma, forteller Irene.

Kursene ble en stor suksess og holdes 
fremdeles. Nye kurs starter opp i uke 3 i 2011. 
Er foreldrene medlemmer av NAAF, får  

barna 40 % reduksjon i kursavgiften.
– Barna kan gjerne ta med seg venner 

som ikke har astma, slik at det å ha astma blir 
gjort så ufarlig som mulig. Det er morsomt 
å se hvor mye selvtillit det å danse gir barna. 
Astmaen kommer helt i bakgrunnen! Mange 
blir mye bedre.

Den kulturelle skolesekken
Både NAAF og Den Norske Ballettskolen syn-
tes samarbeidet var så godt at de fikk lyst til å 
gjøre noe mer sammen, det var begynnelsen 
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…og fotballspill!

til forestillingen om Snehvit og 
den allergiske Prosit.

– Med denne forestillingen 
ønsker vi å formidle kunnskap 
om astma og allergi til barn og 
unge, sier Britt Inger Skaanes, 
prosjektkoordinator i NAAF. 

– Vi har stor tro på å bruke kul-
turelle kanaler i dette arbeidet. 
Da når vi kanskje fram til enda 

flere enn vi ville gjort ellers. 
Forestillingen er støttet med 

midler fra ExtraStiftelsen. Neste 
mål er å få støtte fra den statlige 
kultursatsingen ”Den kulturelle 
skolesekken”, slik at balletten kan 
vises rundt om på landets skoler, 
forteller Brit Inger Skaanes. n

Fakta om Snehvit og den allergiske Prosit:
l Spilles 14. og 15. desember kl. 18 i Bærum kulturhus
l Balletten er laget i samarbeid med Den Norske Ballettskolen, 
 Operaen i Ukraina og NAAF og er støttet av ExtraStiftelsen.
l Den Norske Ballettskolen: www.dnbs.no  tlf. 22 15 00 41
l ExtraStiftelsen for Helse og Rehabilitering: 
 www.extrastiftelsen.no
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– Det er veldig mange kom-
muner der NAAF ikke er med 
i oppnevnte råd og utvalg. Vi 
trenger flere brukerrepresen-
tanter som kan påvirke be-
slutningsprosesser og sørge 
for at vi ikke blir oversett eller 
uteglemt. 

D et var budskapet til generalsekretær 
Geir Endregard da NAAF-skolen 
avsluttet kursåret på Scandic Oslo 

Airport Gardermoen. Og han fortsatte: – Vi 
vil ha et større korps der ute!

Behovet for frivillige med tilstrekkelig 
kunnskap som brukere er stort. Kursvirksom-
het gir lærdom om Astma- og Allergiforbun-
dets synspunkter, en trygg NAAF-grunn å stå 
på. Skoleringen skal tilrettelegge for å gjøre 
en god innsats. Deltakerne lærer hvor kunn-
skapen finnes. De skal ikke være eksperter og 
for eksempel vite alt mulig om muggsopper, 
men rådgivningsressursene sentralt står til 
rådighet. Det er nok med basiskunnskaper 
som gir selvtillit og en sterk vilje til å bli posi-
tive samfunnsaktører på vegne av NAAF.

– Er dere klare til å bli oppringt og lystne 
på oppdrag? Eller håper dere at vi ikke ringer? 
spurte generalsekretæren da han avsluttet 
kurset for brukerrepresentanter, det siste av 
fire kurstilbud på NAAF-skolens siste samling 
i år, i november. De fleste var åpenbart klare, 
men enkelte ikke helt der foreløpig. 

Finalen
Kursing i det å være brukerrepresentant er 
det øverste trinnet i opplæringsprogram-
met. Finalen. Deltakerne må da ha grunnkurs 
og likemanns- eller informatørkurs. De må 
videre ha tatt temakursene i emnene astma, 
allergi, eksem og kols. Dessuten et spesiali-
sert temakurs, denne helgen var inneklima 
på programmet med Extra-midler fra Norsk 
Tipping.

Det kan høres omstendelig ut å nå helt 
opp, men når kanskje tre kurs tas på en helg-
samling, blir det ikke så ille. Året 2010 var et 
spesielt år for utvikling av et kurssystem som 
skal utvikle NAAFs “hjelpekorps”.

Sikrer likt grunnlag for innsats

n tekst og foto – OLA HESSTVEDT

Viktig at vi er der!

V eteran og brukerrepresentant 
Solveig Pleym Øien, var på kurs 
for å få faglig påfyll. Innekli-

makurset med undervisning om 
nye målemetoder og nye produkter, 
syntes hun var flott.

Hun har blant annet vært forbunds-
leder i NAAF, og i hjemkommunen 
Eidsvoll møter hun nå i kommunalt 
råd for funksjonshemmede.

– Har du eksempler på gjennom-
slag i viktige saker?

– Det har jeg. Jeg kan nevne to sa-
ker. En brakkerigg på en skole hadde 
dårlig inneluft. Vår mening ble tatt til 
følge, den ble skiftet ut. Eidsvoll har 
hatt planer om en ny svømmehall i 
ti år, nå er den under bygging. Vi har 
fått viljen vår, det skal ikke brukes klor 
i vannet, det skal brukes noe annet 
og mye bedre. Det var en seier med 
god støtte fra FFO. Det var tungt å 
overbevise om større tilgjengelighet 
uten klor. Men det gikk til slutt.

Jeg anbefaler sterkt unge å ta kurs 
på NAAF-skolen. Det er veldig viktig at 
vi er til stede i flest mulig kommuner 
og tar opp sosialpolitiske saker, sier 
Solveig Pleym Øien. n

Solveig Pleym Øien  
er NAAF-veteran og  
brukerrepresentant i Eidsvoll.

– Bare det at vi er til 
stede på møter får andre 
til å tenke seg om. 
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Sikrer likt grunnlag for innsats

– Før har ansatte i alle våre regioner stått 
for opplæring lokalt. I år har NAAF-skolen 
for første gang tilbudt en formalisert felles 
opplæring for dem som ønsker å påta seg 
oppgaver for forbundet. Vi har nå fått et likt 
tilbud til alle over hele landet. Alle får nå de 
samme kunnskapene på samlingene her på 
Scandic Gardermoen. Dette skal gi oss et løft, 
sier kurskoordinator i NAAF, Randi Aase.

– Er oppslutningen om det nye tilbudet 
god nok?

– Nei, det kan vi ikke si så langt. Vi trenger 
mange frivillige som kan gå inn i NAAF-roller 
lokalt i kommunene. Så vi satser på at flere 
og flere får tenning til å ta kurs og gjøre en 
innsats. Tallet skal opp!

Geir Endregard understreket at kombina-
sjonen personlige brukererfaringer pluss NA-
AF-kunnskaper er bra for å delta i oppnevnte 
råd og utvalg der funksjonshemmedes røster 
blir hørt. Reelle brukere som for eksempel 
har egne sykehuserfaringer, har et annet 
blikk, mente han. Det er ikke bare aktuelt å 
representere NAAF, en brukerrepresentant 
kan også representere Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon, som har hele 67 avdelin-
ger under paraplyen.

– Det er viktig å være representativ for 
gruppen selv om vi er veldig forskjellige. 
Dere må vite at dere ikke er brukerrepresen-
tanter for å klage. NAAF er løsningsorientert, 
det må dere også være. Råd og utvalg er 
ikke steder der man tømmer seg med egne 
opplevelser, slikt må nedtones. Når vi ønsker 
gjennomslag for noe, er det ikke smart med 
irrelevante innlegg på feil tidspunkt. Hold 
korte innlegg med noen få poenger. Mange 
sier for mye, det blir langt og repeterende. 
Se på deltakerne. Ikke se ned, la blikket van-
dre. Vær ærlig og direkte. Bidra og hjelp til 
istedenfor å stille krav. Lytt til andre, skryt av 
andre. Det er lov å være irritert og bestemt, 
men ikke ufin.

Geir Endregard øste av sine møtetekniske 
erfaringer, og kursets avslutning var rol-

lespill med mening. Et møte i et utvalg for 
oppvekst i en kommune med tre skoler med 
diverse mangler i inneklimaet. Hva gjør man 
når rådmannen er mest interessert i at det 
kan krysses av for at det er avholdt et møte 
med organisasjonene til stede? Hvor tøff skal 
man være?

Endregard spilte først “den medgjørlige 
rådmannen”. Kursdeltakerne bøyde av i sine 
spørsmål og ble oppfordret til å fleske til mer 
da han spilte “den vanskelige rådmannen”. 
Og da kom innholdet i Opplæringslovens 
paragraf 9.2 mer kontant. Det er viktig at vi er 
der, understreket NAAF-sjefen.

To kursdager, to overnattinger, to mid-
dager og sosialt samvær. Kursåret er omme. 
Meld deg neste år! n

En ny gruppe kursdeltakere er kvalifisert for  
NAAF-oppdrag der de bor.

NAAF vil ha mange 
på kurs neste år. Fra 
venstre kurskoordi-
nator Randi Aase, 
generalsekretær Geir 
Endregard og fagsjef 
Britt Ann Høiskar.
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D e hadde tenkt på det lenge – i flere år. Også legene på Riks-
hospitalet har vært opptatt av å få til variasjon i lengden på 
oppholdene på Geilomo. At det vil være interessant å lage et 

alternativt opplegg til de vanlige fire-fem ukers oppleggene. Dessu-
ten er det ingen tilbud om oppfølging for de over 16 år.
 
Kritisk fase for medisinering
Så i år hoppa de i det og lagde sommerkole for ungdom. Siste uka 
før skolen begynner er Geilomo fullt bemanna, men det er vanskelig 
å få fullt belegg for det ordinære, lange oppholdet. De fleste vil helst 
ha med seg skolestart hjemme før de drar.  
– Derfor la vi disse oppfølgingsdagene til akkurat denne uka, forteller 
Tore Holtbakk, sykepleier på Geilomo gjennom 10 år. Aldersgruppa 
var heller ikke tilfeldig: Deltakerne var femten, seksten år. Alle skulle 
begynne i videregående.

– Dette er en kritisk fase når det gjelder medisinering av astmaen, 
forteller sykepleieren. De unge skal over i behandlingsapparatet for 
voksne, men har fortsatt en god del ungdomsproblematikk i seg.  
Geilomo ønsker å bidra til å sikre denne overgangen.

– Astmamedisinen går ofte føyken sammen med løsrivelsen fra 
mor. Det å kutte astmamedisinen blir en del av løsrivingsprosjektet. 
Det kan vær skummelt, fortsetter han, og forteller at foreldre som har 
tatt for mye ansvar for medisineringa gjennom barndommen kan gi 
barna følelsen av at de tar medisinene for mors og fars skyld.  

Muligheter og begrensninger
– Mange foreldre er ikke flinke til å gi barna ansvaret. Men det ansva-
ret er det helt vesentlig å få så tidlig som mulig for at barnet skal for-
stå at dette er for dets egen skyld. Og vi vil altså gjøre vårt med dette 
oppfølgingstiltaket for å fange opp de som er i ferd med å ramle ut. 
Og jammen ble de bevisstgjort på medisinering under fullt trykk. 
Sommerskole på Geilomo er så visst ikke noe hvilehjem. Personalet 
hadde sydd sammen et intensivt opplegg med masse fysiske akti-
viteter. Og midt oppi alle aktivitetene var det teoriundervisning om 
premedisinering. Liv og lære i skjønn forening. 

– Vi overnatta i telt på fjellet, vi rafta, vi var på sykkeltur på Rallarve-
gen, og vi hadde ei økt i energitrappa til skøytekjendisene som ligger 
nede på Hol, ramser Holtbakk opp. Det ble også gitt undervisning 
i yrkesvalg relatert til sykdommene, og det var temakveld om sex, 

Full rulle  
på Geilomo
Siste sommerferieuke, 14 ungdommer, 
full rulle og ingen vil hjem. Debuten for 
Geilomos sommerskole for ungdom 
kort oppsummert.

n av SIDSEL SKOTLAND - alle foto GEILOMO BARNESYKEHUS

drugs and rock’n roll – tre elementer i ungdoms- og voksentilværel-
sen disse pasientgruppene kan trenge litt særskilt informasjon om. 
Nyttig å få noen svar på muligheter og begrensninger.  

Korte oppfølgingsopphold med tema
Noen av de 14 var håndplukka. Det var ungdom personalet på 
Geilomo visste hadde et spesielt behov. Ellers kom de med de som 
søkte. Alle hadde vært her før, og alle hadde de noen de kjente fra 
før. For sommerskolen er ment som oppfølging. 
– Vi trenger et mer nyansert system for oppfølging, så dette kommer 
vi til å fortsette med, forteller Holtbakk. De ønsker ikke å endre på de 
fire-fem ukers ordinære oppholdene for pasienter som er der første 
gang. Men i tillegg ønsker de å satse på kortere opphold for barn 
som har vært der tidligere. 
– Vi tenker at alle med behov etter hvert skal få oppfølging, forteller 



29ASTMAALLERGI 6 2010

g e i l o m o  s o m m e r s k o l e

Holtbakk. Da blir det flere oppfølgingskull i løpet av året, ikke bare 
ved denne ene uka med sommerskole.

– Det kan tenkes at vi etter hvert vil bruker flere sommeruker til 
dette, men også andre uker i året kan fylles med oppfølging, dersom 
vi setter dette i system.   
De tenker seg ulike temauker, for eksempel vinteruker med vekt på 
ski og alpint. For Geilomo har flere ”hull” i kalenderen gjennom året 
som kan fylles med ukesopphold. 
Eller litt mer enn ukesopphold … For da sommeruka i august var 
over var det ingen som ville hjem – det hadde bare vart så alt for kort 
og gått så alt for fort. 
– Vi har ikke beslutta ennå om vi skal la det bli med ei enkelt uke i 
åra framover, eller om vi skal utvide med noen dager. Det får vi se 
på, avslutter Tore Holtbakk. Hvis ungdommene sjøl fikk bestemme er 
visst svaret gitt. n

Hvorfor er du medlem av NAAF?
Vår to år gamle datter Helmine har siden fødselen vært hardt  
rammet av astma. For oss andre i familien har det stor nytte å 
være medlem. Vi får gode tips og god hjelp som kan gjøre  
hennes hverdag enklere. 

Hva leser du med størst interesse i bladet?
Både redaksjonelt stoff og annonsene! Ingen andre magasiner har 
annonser med så sterk relevans til vår egen hverdag som i bladet 
deres. Av redaksjonelle spalter liker vi å lese om gode tips om 
inneklima, og hva som skjer av forskning relatert til astma  
og allergi. 
 
Har du en hjertesak knyttet til astma-  
og allergisykdommer?
For meg er selvsagt vår datters situasjon det viktigste: I denne 
sammenheng synes jeg at barn og ungdom skal ha like mulighe-
ter som de helt friske til å ha en vanlig og aktiv hverdag i barne-
hage og på skole. Viktig at vi som foreldre har kunnskap om egne 
barn, og kan informere og involvere personalet i barnehage og på 
skole, slik at hverdagen kan tilrettelegges på en best mulig måte. 
I familien er vi også opptatt av ikke å behandle Helmine som en 
stakkar, og opplever at folk vi omgir oss dermed ser på henne 
som ei frisk og tøff lita jente!   

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år?
Jeg synes NAAF er en kompetent og relevant medlemsorganisa-
sjon, og har ikke så mange tips til dere. Men en ting som kunne 
vært interessant for oss, er om dere i større grad kunne presentere 
suksesshistorier om hvordan andre har klart å leve en så “normal” 
hverdag som mulig. Det være seg alt fra hvordan man skal ta 
dialogen med barnehage og skole, hvilke krav kan man stille, 
hvordan oppmuntre og motivere barnet sitt når det har det van-
skelig på grunn av sykdommen, og gjerne tips om hva andre gjør 
for å ha et godt familieliv.  
 
Kunne du tenke deg å bruke en time av din tid på NAAF?
Jeg har vært med som frivillig i forbindelse med kick off for “Aktiv 
med astma” i 2010. Det var en veldig givende dag, da jeg fikk opp-
leve Olaf Tufte på Bøler skole. Jeg ble imponert over det engasje-
mentet han viste, og ikke minst hvor flinke både han og de andre 
fra NAAF var til å få fram budskapet til skoleelevene.  

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt engasjement på?
Familien min stilte opp for NAAF i oktober i forbindelse med ny 
forskning på sammenhengen mellom astmabarn og sannsynlig-
heten for å få kols i voksen alder. Dette fikk stor oppmerksomhet i 
Dagbladet, og det var fint å være med å illustrere saken. Jeg stiller 
gjerne opp for NAAF igjen dersom jeg har anledning.

Navn: Kjell-Erik Gillesen
Bosted: Vinterbro, Akershus

der!
Hallo
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Dårlig luft gir dårlig helse
Både Oslo og Bergen kommune 
har brutt forurensningsloven i år.

n av Sissel Fantoft

– Luftkvaliteten i norske byer gir store helsepla-
ger, og problemet er til dels økende. Og det økte 
antallet dieselbiler forverrer situasjonen dramatisk, 
fastslår fagsjef uteluft, Britt Ann Høiskar i NAAF.

Økte utslipp av forurensende komponenter fra 
veitrafikken er hovedårsaken til problemet. Nitro-
genoksider består av NO og NO2 og er reaktive 
gasser som dannes ved forbrenning av organisk 
materiale under høy temperatur. Det er NO2 som 
er av helsemessig betydning.

– Det er godt dokumentert at luftforurensning 
gir helseplager for mange mennesker, og det er 
bred faglig enighet om at vi har for høy luftforu-
rensning i de store norske byene, sier Høiskar.

Eksponering for trafikkforurensing fører både til 
nye tilfeller av astma, og til forverring av eksiste-
rende astma.

Flere av de største norske byene har over flere år 
hatt årsmidler for NO2 som overskrider forskrifts-
kravet. 

– I vinter opplevde Bergen en periode med 
kaldt, tørt vær og lite vind, noe som førte til svært 
dårlig luftkvalitet over en lengre periode. Eter bare 
en uke var tillatte antall timer med høye verdier for 
hele 2010 brukt opp, og mange i Bergen fikk økte 
plager i forbindelse med denne episoden, forteller 
Høiskar. Også i Oslo var det flere overskridelser 
enn tillatt i januar i år.

– Nye undersøkelser viser ved slike episoder 
som i Bergen i vinter blir også nivået innendørs 
skadelig, sier Høiskar. n

Luft for alle

Høy forekomst av skadelige  
stoffer i uteluften avspeiler  
seg også innendørs.  
(illustrasjonsfoto: Ståle Andersen/NAAF) 

For 29 kroner får du din egen luftboble og er med å  
utgjøre en forskjell!  
Bli med Astma- og Allergiforbundet i kampen for ren luft. Det 
er også anledning til å gi mer enn 29 kroner! Med kampanjen 
”Luft for alle” protesterer vi mot dagens situasjon. Ikke bare fordi 
vi representerer mange med luftveislidelser som har det ekstra 
ille når luften er forurenset. Vi protesterer fordi myndighetene år 
etter år tillater eksponering for ulovlig høye forurensningsverdier 

som igjen fører til at flere pådrar 
seg astma- og allergisykdommer.

Utviklingen er foruroligende og vi ønsker å gjøre noe med det.
Med kampanjen ”Luft for alle” vil Astma- og Allergiforbun-

det tvinge myndigheten til å overholde sine egne lover. Les mer 
om kampanjen og gi ditt bidrag. Gå inn og sjekk om venner og 
kjente har egen luftboble allerede. Hvis ikke så videresend mulig-
heten til dem – alle monner drar. www.luftforalle.no n
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Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

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

følsom og sensitiv 
hud.

følelser

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

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

ANNONSE

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

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

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

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

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

Lørdag 20. november møtte 
det 16 spente dansere på 
Rock an` Rolf i Bergen. De 
ble delt i to grupper som i 
to timer danset henholdsvis 
Break eller Hip Hop. Etter 
dansingen dro gjengen til 
Peppes og spiste pizza. 

På søndag var det igjen 
tid for to nye timer med mer 
dans. Noen fortsatte med 
samme dans som foregående 
dag, mens andre prøvde noe 
nytt. Alle så uansett ut til å 

ha det moro og innsatsen var 
det ingenting å si på. Kanskje 
har vi noen fremtidige 
dansere i her i BAAF?

Tusen takk til Rock an` Rolf 
og til Laurent og Carmen, de 
beste danseinstruktørene i 
følge enkelte av deltagerne. 
Dette gav mersmak og 
vi håper å få til flere slike 
dansehelger.

Elin K for Bergen 
og omegn, AAF

Dansehelg i Bergen NAAFU-representant nestleder  
i Unge Funksjonshemmede

Meld 
deg  inn

Decubal  
Intensive Cream

Meld deg inn på decubalpluss.no
84 % syns det er et 

fantastisk program

Mild hudpleieserie med 
hjelp og gode råd på nettet
Har du problemer med huden?
Meld deg inn i decubalpluss.no og få individuell 
veiledning og gratis produktprøver fra Decubal 

I Decubal Pluss får du:
  Anbefalt produkter som passer til deg

  Tilgang til ekspertpanelet vårt

  E-post med gode råd om hudpleie for tørr og sensitiv hud

Et par sentrale produkter
Decubal Body Cream
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Anne Kathrine Wexels Wold fra 
Norges Astma- og Allergifor-
bunds Ungdomsorganisasjon 
(NAAFU) er valgt til nestleder i 
Unge Funksjonshemmede.

– Unge Funksjonshemmede 
driver et spennende og politisk 
omfattende arbeid. Jeg har 
masse å lære, men gleder meg. 
Jeg er både stolt og glad for å ha 
fått anledningen til å bidra, sier 
Anne Kathrine.

Unge funksjonshemmede er 
et samarbeidsorgan for funk-
sjonshemmedes ungdomsorga-
nisasjoner i Norge og skal sikre 
deltagelse og samfunnsmessig 
likestilling for ungdom med 
funksjonshemninger og kronisk 
sykdom.  Organisasjonen jobber 
for å påvirke beslutningstakere 
gjennom sitt opplysningsarbeid 
om rettigheter, likestilling, samt 
prinsippet om et universelt 

samfunn tilpasset alle, uansett 
bistandsbehov eller sosial /fysisk 
begrensning. 

Organisasjonen ble stiftet i 
1980 og har i dag 28 medlemsor-
ganisasjoner.

NAAFUs Anne Kathrine.  
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Unik Sensitiv-  
produkter er grundig 

testet og anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund 

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

følsom og sensitiv 
hud.

følelser
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er økende.
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ANNONSE
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miljømerket,  innført i 1989 
av Nordisk Ministerråd.  

Unik Sensitiv-produkter er 
merket med miljømerket 
Svanen.

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

produkter med parfyme og fargestoffer.
Visste 
du at?

En enkel måte å 
vise kjærlighet 
og ekte følelser 
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1.5 millioner midd lever i sengen din!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig og varmt. 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 MiteBlock™ hindrer du at midd 
og dens avføring kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock-madrass og putetrekk refundert av NAV (jfr. Folketrygdeloven 
§ 5-22). MiteBlock™ sengetrekk er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

MiteBlock™ sengetrekk kan bestilles i Alliance Apotekene, i Bandagistkjedens butikker  
og på tlf. 67 11 03 17. For mer informasjon, se www.MiteBlock.no.
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Julegavetips:  
miteBlock sengetrekk  

til liten og stor!

ANBEFALT AV

NÅ ER DET LETT Å VERVE

NYE MEDLEMMER!

Vi feirer 50 års jubileum med å tilby medlemskap i NAAF gratis ut året. Helt nye flotte medlemsfordeler

Du kan registrere nye medlemmer direkte på www.naaf.no
e-post: medlem@naaf.no, eller ring oss på 23 35 35 35

Vi gjør Norge friskere
Se flere vervepremier  
på www.naaf.no

For medlemsfordeler og  
informasjon se www.naaf.no
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D et var på den Nasjonale strategi-
konferansen om forebygging og 
behandling av astma- og allergisyk-

dommer, at statssekretær Ragnhild Mathisen 
kom med den gode nyheten. 
– Ved nyttår vil det gå et oppdragsdoku-
ment ut til alle de regionale helseforetakene 
fra Helse- og omsorgdepartementet (HOD). 
Der vil vi be samtlige helseregioner opprette 
kompetansemiljøer for astma og allergsyk-
dommer. Disse skal først og fremst drive 
rådgiving og kompetanseoverføring, forteller 
hun.  
Det følger ikke ekstra midler med oppdraget, 
men Mathisen mener dette godt vil la seg 
gjøre innafor de eksisterende økonomiske 
rammene til helseforetakene.

Positive til oppdraget
– Vi legger føringer for hva dette skal være, 
men det er rom for lokale tilpasninger når 
det gjelder organisering. De ulike regionene 
har kommet ulikt i arbeidet for denne pasi-
entgruppa, og de har ulike utfordringer. Det 
må en ta hensyn til, fortsetter hun, og kan 
fortelle at alle de regionale helseforetakene 
er positive til oppdraget og anerkjenner 
behovet for dette.

Seniorrådgiver ved Helsedirektoratet, og 
leder for koordineringsgruppa for Nasjonal 
strategiplan, Anders Smith, er svært fornøyd 
med signalene fra departementet. 
– Dette er et skritt i riktig retning. På 
Strategikonferansen hørte vi fra flere hold 
argumentasjon for slike kompetansemiljøer, 

Kompetansemiljøer  
i alle helseregioner
Fra neste år blir det tverrfag-
lige kompetansemiljøer for 
astma og allergisykdommer  
i alle helseregioner, lover 
statsekretær Ragnhild  
Mathisen i Helse- og om-
sorgsdepartementet. 

n tekst og foto – SIDSEL SKOTLAND

eller sentre som vi etter hvert regner med 
at disse miljøene utvikler seg til, sier han, og 
sikter blant annet til konferanseinnlegg fra 
kommunal sektor og fra Arbeidstilsynet.

– Alle mener dette er viktig. Og særlig 
fordi vi i Norge ikke har den medisinske 
spesialiteten allergologi, er det viktig med 
et samlet miljø av fagpersoner som har ulik 
kompetanse relevant for astma-, allergi- og 
intoleranselidelser, understreker han.

Viktig med tverrfaglighet
Hensikten med disse miljøene er først og 
fremst å bygge kompetanse på feltet. De skal 
bistå med opplæring av helsepersonell og av 
pasienter og pårørende. De skal lage veile-
dere, skape grunnlag for forskning, gi råd til 
beslutningstakere, bistå primærhelsetjenesten, 
hjelpe publikum samt bistå Astma- og Allergi-
forbundet i deres arbeid.

– De fleste medisinske spesialister kommer i 
kontakt med pasienter som har eller misten-
kes å ha, en eller annen form for allergi. Men 
symptombildet blir ikke helhetlig og tydelig 

nok for dem. Da er en tverrfaglig utredning 
uvurderlig. Spesielt gjelder dette innenfor 
matallergi og matintoleranse. 
Smith anbefaler at miljøene legges til Universi-
tetssykehusene som allerede har kompetanse 
på allergi, øre-nese-hals, lunge, miljømedisin, 
hud, psykiatri, mestring, gastro også videre.  

Flere tiltak
Statssekretær i HOD, Ragnhild Mathisen, 
kunne også fortelle at Kunnskapsdepartemen-
tet foreslår å etablere 20 nye utdanningsplas-
ser for kliniske ernærngsfysiologer fra neste år, 
og at den nye tobakksstrategien 2011–2015 vil 
ha søkelys på hvordan en skal verne barn mot 
passiv røyking.

– Statens institutt for rusmiddelforskning 
melder at 100 000 barn i Norge utsettes for 
røyking. Det må vi gjøre noe med, fastslår hun.

Et annet og gjennomgående poeng fra 
statsekretæren, er at det er mange viktige 
aktører i arbeidet mot astma- og allergisyk-
dommer. Hun underkjenner på ingen måte 
viktigheten av en godt tilrettelagt og kompe-

Tre ballerinaer fra Den norske ballettskole, som NAAF samarbeider med, overleverte blomster til stats-
sekretær Ragnhild Mathisen på Strategikonferansen. 

1.5 millioner midd lever i sengen din!
Midden lever av å spise hudflass og formerer seg der det er fuktig og varmt. 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 MiteBlock™ hindrer du at midd 
og dens avføring kommer i kontakt med deg. Barn under 16 år med dokumentert 
middallergi får MiteBlock-madrass og putetrekk refundert av NAV (jfr. Folketrygdeloven 
§ 5-22). MiteBlock™ sengetrekk er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.

MiteBlock™ sengetrekk kan bestilles i Alliance Apotekene, i Bandagistkjedens butikker  
og på tlf. 67 11 03 17. For mer informasjon, se www.MiteBlock.no.

TM

SENGETREKK 
MOT MIDD

Julegavetips:  
miteBlock sengetrekk  

til liten og stor!
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NÅ ER DET LETT Å VERVE
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på www.naaf.no

For medlemsfordeler og  
informasjon se www.naaf.no
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tent helsetjeneste, men det er mange som må 
spille på lag. Særlig trekker hun fram kommu-
nene – og synliggjør den sterke sammenhen-
gen mellom et godt astma- og allergiarbeid 
og Samhandlingsreformen. 

– Både for eksempel oppvekst-, kultur- og 
bygningsenhetene i kommunene er det viktig 
å ha med i arbeidet – særlig på forebyggings-
sia, men også når det gjelder tilrettelegging 
for allerede syke. De som driver med areal-
planlegging og luftforurensningsspørsmål er 
det også viktig å ha med på laget.

Den nye Folkehelseloven, som nå er ute på 
høring, skal legge bedre til rette for en mer 
helhetlig helsetenkning. Også den nye loven 
om kommunale helse- og omsorgstjenester 
skal lette arbeidet med samhandlingsrefor-
men.

Viktig med frivillige 
Ragnhild Mathisen framhever frivillige orga-
nisasjoner som viktige aktører, og i denne 
anledninga særlig NAAF.

– NAAF er viktig. Det er her folk vet hvor 
skoen trykker, det er NAAF som hver dag 
har dialog med de som lider av astma- og 
allergisykdommer, og kjenner til behovene 
de syke og deres pårørende har, sier hun. 
Statssekretæren setter stor pris på det arbeidet 
organisasjonen gjør for å sette søkelyset på 
denne sykdomsgruppa.  – Det er viktig, for det 
er ikke alle sykdomsgrupper folk går i fakkeltog 
for, avslutter hun. n

– Dette er en seier for 
alle astmatikere og 
allergikere i hele landet. 
Det er dette som står 
øverst på ønskelista vår, 
sier en fornøyd gene-
ralsekretær i NAAF, Geir 
Endregard. 
– Nå er vi gang, nå har 
vi en ny kurs. Dette var 
den viktigste brikken å 
få på plass, sier han og 
er spent på hvordan de 
regionale helseforeta-
kene følger opp dette. 

Som Anders Smith, 
påpeker han at målet 
er at kompentansemil-
jøene etter hvert blir 
kompetansesentra, 
men han er ikke bekymra for at departemen-
tet ikke har kommet dit ennå. 
– Dette er et skritt i riktig retning, sier han.

Han påpeker at 50 prosent med astma 
lever med unødvendige plager fordi de 
mangler opplæring i medisinering og i hvor-
dan de best kan leve med plagene. Opplæ-
ring og oppfølging må være en integrert del 
av behandlinga, og kompetansemiljøene vil 
kunne bidra sterkt til dette.

Generalsekretæren er heller ikke bekymra 
for at det i denne omgangen ikke fulgte 
penger med. 

– Det er selve oppdraget som er viktig 
nå. Med kompetansemiljøene har vi det 
nødvendige utgangspunktet for det videre 
arbeidet med Strategiplanen, understreker 
han.

Økt anerkjennelse av astma- og allergis-
ykdommer er et av de viktigste punktene i 
Strategiplanen. Oppdraget departementet 
nå skal sende ut til helseforetakene brin-
ger feltet et stort byks framover på dette 
punktet. n

– En seier for astmatikere og allergikere!

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Anders Smith og generalsekretær i NAAF, 
Geir Endregard har tro på løftet om tverrfaglige kompetansemiljøer for 
astma og allergisykdommer.

I forrige nummer av AstmaAllergi  ble 
det dessverre feil i Elins etternavn un-
der  reportasjen om kongelig pølsefest 
på Geilomo Barnesykehus .  Vetle og 
Elin var utpekt til å overrekke blom-
ster til Kronprinsparet da de ankom 
Geilomo. Vi gjengir derfor bildet av 
blomsterbarna, med korrekte navn 
denne gang. Vi beklager feilen! 

Vetle R. Jørgensen (9) og Elin Hansen Toppe 
(11) overrakte hver sin bukett allergivennlige 
blomster til Kronprinsparet da de  
ankom Geilomo barnesykehus.   
(foto: Terje Bjørnsen)

Riktige 
blomsterbarn

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 på ICA supermarked og MaxiHudens 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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– Dette åpner døren for de som har fått vite 
at de er allergiske mot peanøtter men som 
kanskje aldri har hatt noen symptomer og 
som har vært redde for hva som hender om 
de får i seg peanøtter, sier Caroline Nilsson, 
overlege ved Sachsska Barnsjukhuset, Söder-
sjukhuset i Stockholm.

Forklaringen er at peanøtter inneholder en 
rekke allergifremkallende proteiner. Styrken 
på reaksjonen avhenger av hvilket av disse 
proteinene man har utviklet antistoffer mot. 
Peanøtter inneholder også et bjørkepol-
lenlignede protein. Det betyr at en pol-
lenallergisk person kan reagere positivt i en 
allergitest mot peanøtter, men ikke reagere 
allergisk i kontakt med peanøtter. 

Caroline Nilsson viser til en tidligere studie 
med 2 500 barn, den såkalte BAMSE-studien. 
Der så man at enkelte av barna som hadde 
utviklet antistoffer mot kun allergenet i 
peanøtter som lignet på bjørkepollen, kun 
rapporterte om milde symptomer som kløe i 
munnen. Derfor begynte man å se nærmere 
på dette!

Tester under utvikling
De nye testene er for pasientenes del kun 
en blodprøve. De finnes tilgjengelige, men 
tolkningen av testene er fremdeles under 
utvikling. I blodprøven analyserer man hvilke 
proteiner i peanøtten pasienten har utviklet 
antistoffer (IgE) mot.

   Resulatene er publisert i det vel ansette 
medisinske tidsskriftet; Allergy.

– Studien stemmer vel overens med de 
erfaringer vi har skaffet oss klinisk de siste to 
årene siden vi begynte å bruke de nye blod-
prøvene. Og da snakker vi om flere hundre 

Tester alvorlighetsgrad 
ved peanøttallergi
I Sverige utprøves nye mulig-
heter ved allergitesting, for å 
vurdere om en person med 
påvist peanøttallergi kom-
mer til å reagere sterkt, for-
siktig eller ikke i det hele tatt. 

n tekst og foto – ANNA OLSSON

barn. Av alle de vi har testet med blodprøver 
og peanøttprovokasjoner, det vil si at per-
sonen får komme og prøvespise peanøtter, 
har så vidt vi vet ingen reagert med sterke 
symptomer blant de som har antistoffer 
mot bare det ”snille” peanøttallergenet (som 
ligner bjørk). Det fastslår professor Magnus 
Wickman ved Instituttet for miljømedisin,  
ved Karolinska Institutet. Han arbeider også 
som allergilege ved Sachsska Barnsjukhuset, 
Södersjukhuset.

 
Både og
Det er viktig å understreke at man selvsagt 
kan være bjørkepollenallergisk og også ha en 
alvorlig peanøttallergi parallelt.

 Forskerne kommer videre til å se nærmere 
på de pasientene som har antistoffer mot 
peanøttproteinet som ligner bjørkepollen,for 
å forsikre seg om at man faktisk kan tilråde 

dem å spise peanøtter. Og om de dermed 
kan slippe å ha med seg akuttmedisiner som 
for eksempel EpiPen. Det kommer til å bli 
gjennomført provokasjonstest på sykehus 
under kontrollerte former for å se om denne 
vitenskapelige hypotesen stemmer med 
virkeligheten.

I en annen studie har barn og unge 
med antistoffer i blodet mot peanøtt spist 
sjokoladekake for å se om de får symptomer 
eller ikke. Studien var såkalt dobbelt blind 
– det vil si at man ikke vet hvilke kaker som 
inneholder peanøtt. De barna som hadde 
antistoffer mot flere peanøttallergener fikk 
sterke reaksjoner som vondt i maven, ren-
nende øyne, astma og utslag på huden. De 
som kun hadde antistoffer mot det bjørkelig-
nende proteinet i peanøtter, opplevde kløe 
i munnen eller fikk slett ingen symptomer, 
bekrefter Wickman och Nilsson. n

Ny test gir sikrere beskjed om peanøttallergi. Overlege Caroline Nilsson på Södersjukhuset i Stock-
holm utfører kliniske tester for å se hvor alvorlig en peanøttallergi er. 
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Tester alvorlighetsgrad 
ved peanøttallergi
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NYHET!

Sens er utviklet i samarbeid med:

NYTT fargEkarT

inspirert av fargeglede

Sens er perfekt for deg som skal 

pusse opp der det bor foreldre og 

barn. det er fordi sens er en interiør-

maling uten skadelig avdamping.  

i tillegg er sens helt fri for løsemidler 

og den avgir ingen ubehagelig 

malingslukt. slik kan du male uten  

å bekymre deg for å sjenere verken 

deg selv eller andre.

www.jotun.no/sens



40

ASTMAALLERGI 6 2010

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!

UTVALG

MATGLEDE!

FOR ALLERGIKERE

NORGES STØRSTE

Vær godt rustet til vinteren!

Vår
toppmodell
fungerer
ned til
-30°C

Finn din autoriserte forhandler på

www.miba.no

Miba_okt10_halvside_Layout 1  26.10.10  15.16  Side 1
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Anbefalt av

Vorwerk Tiger var vår store 
salgssuksess i 90-årene.  

Den satte nye standarder  
for støvsugere og brakte 

enorm annerkjennelse  
for Vorwerk. Nå er  

den tilbake i sterkt  
modifisert utgave.

l Unikt støvopptak
l Unik filtrering
l Lav vekt
l Lang levetid

l Se den!
l Prøv den!
l Opplev forskjellen
    hjemme!

Stol ikke på løse påstander fra noen. Be om dokumentasjon!

Telefon: 331 35 777
TRIMAKK ANS l Postboks 2219, 3255 Larvik

www.vorwerk.no

SUKSESSEN
ER TILBAKE!

ASTMAALLERGI 6 2010

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

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

Relansert 2010!

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

www.hoie.no

Sov sunt og lev godt!
Anbefalt av:

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

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!

UTVALG

MATGLEDE!

FOR ALLERGIKERE

NORGES STØRSTE

1 million nordmenn drikker
IKKE kumelk!

Naturli’ anvendes på lik
linje med kumelk, morgen,
middag og kveld - også til
matlaging og bakverk.

NNaturli’ Soya Cuisine er 
markedets eneste 100 %
vegetabilske og kolesterolfrie
alternativ til matfløte.

Naturli’ kjøpes i dagligvarebutikker

Kolesterolfri

Laktosefri

Umettede fettsyrer

100 % vegetabilsk

Markedsføres av Brynildsen AS
www.brynildsen.no
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Sunt alternativ 
til melk!

Støttet av Stavanger Astma og Allergiforening

allergikokken.no

gjør hverdagen litt enklere...

Tjenesten er HELT GRATIS!
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* Gjelder for Kestine 10 mg
Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.

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.

1801 ASKIM
Tlf. 69 12 68 68

Nordea Bank
Norge ASA

1473 LØRENSKOG
Tlf. 06 001

7809 NAMSOS
Tlf. 74 21 69 00

National Oilwell
Norway AS

4639 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 19 20 00

Norsk
Protein AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 43 24 60

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Rælingen videregående skole
2008 FJERDINGBY

Tlf. 63 83 53 00
www.raelingen.vgs.no

Sigvald Bergesen D.Y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

0287 OSLO  - Tlf. 23 13 15 90

Eiker Eiendomsutvikling AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 59 59

Ski Taxi
1405 LANGHUS - Tlf. 06 491

Taxi - Maxi-taxi - Minibuss - Rullestolbil

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Grefsen videregående skole
0487 OSLO - Tlf. 22 09 87 30

www.grefsen.vgs.no

Legevakta i Drammensregionen IKS
3004 DRAMMEN - Tlf. 32 26 90 00

Åpent hele døgnet
Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Veggli Handelsforening A/L
3628 VEGGLI

Tlf. 32 74 61 08

Tlf. 22 80 43 10
www.abena.no

Bragernes Torg 1, 3017 DRAMMEN
Tlf. 06002

Comfort Fagernes Rør AS
2900 FAGERNES  -  Tlf. 61 35 78 00

Vedlikehold, Modernisering,
Nyanlegg, Kamerakjøring

Vakttelefon mobil 916 29 105

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

4365 NÆRBØ
Tlf. 51 79 19 00

Tannlege
Inger Hattestad Henriksen

1383 ASKER, Tlf. 66 78 78 17

El tjenester AS
2260 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 87 90

Lillestrøm
videregående skole
2003 LILLESTRØM

Tlf. 63 89 06 00

Nordea Bank
Norge ASA SKI

1400 SKI, Tlf. 06 001

Coop Mega
Fjellhamar

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 90 16 55

Rud
videregående skole

Tlf. 67 17 63 00
www.rud.vgs.no

Eikerbladet
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 20 23

Cinderella Sko AS
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 20 13

Pihl AS
2610 MESNALI
Tlf. 62 33 43 80

Elcom AS
7900 RØRVIK

Tlf. 74 39 39 33

Nome Kino
3830 ULEFOSS

Tlf. 35 94 62 00

Kindberg
Elektriske AS

2730 LUNNER
Tlf. 61 32 32 02

Skipnes
Byggservice AS
7038 TRONDHEIM

Tlf. 400 06 991

Zoologen AS
3733 SKIEN

Tlf. 35 52 70 80

Stette Data AS
6260 SKODJE

Tlf. 70 24 41 40

ProsjektPartner
Bodø AS
8006 BODØ

Tlf. 75 55 13 00

Ing.
Th. Ryen
4640 SØGNE

Tlf. 38 05 11 65

Coop Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

Coop Skaun BA
7357 SKAUN

Tlf. 72 86 46 40

Jahr Bilservice
3340 ÅMOT

Tlf. 32 78 56 08

eiker vekst as
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 23 68 80

Brumunddal
Fysikalske Institutt
2380 BRUMUNDDAL

Tlf. 62 34 12 39

Bransjerådet for
Naturmidler

0663 OSLO
Tlf. 23 37 64 50

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50
1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Gloppen Hotell
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 53 33

3166 TOLVSRØD
Tlf. 33 32 63 30

Fjord1 Hallingdal
Billag AS
3570 ÅL

Tlf. 32 08 60 60

Vallersund
S-Marked

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

JA Møbler AS
4370 EGERSUND
Tlf. 51 49 42 00

Lillerønning
Snekkerifabrikk A/S

7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

F.P. Entreprenør AS
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 56 00

Norsk Tre AS
3919 PORSGRUNN

Tlf. 35 55 69 20

Klippoteket
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 18 12

Sæterdals
Frisørsalong

1920 SØRUMSAND
Tlf. 63 82 76 76

Heyerdahl
Turbilservice

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 26 51 50

Husfliden
Tønsberg AS
3110 TØNSBERG
Tlf. 33 31 35 63

Hurum & Røyken Taxi BA
3476 SÆTRE

Tlf. 05 060

Montebello-Senteret
2610 MESNALI - Tlf. 62 35 11 00

www.montebello-senteret.no

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

3024 DRAMMEN - Tlf. 934 62 943

Solgry
Frelsesarmeens barne- og familievern

SOLGRY barne- og ungdomshjem

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)

5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 52 29 79

Trefelling
Trepleie - Treråd

www.hogsogrydding.no

BILGLASS OG
BYGNINGSGLASS

Utskifting av dugget isolerglass.
Alt i glassarbeid, speil og plast.

Vi har også frontruter til de
fleste bilmodeller på lager.

Ing. Rybergsgt. 102, 3027 Drammen

Wonderland AS
6300 ÅNDALSNES

Tlf. 71 22 78 00

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

Jernbanevn. 21
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

www.reimeagri.no
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Rødøy
kommune

www.rodoy.kommune.no

Nittedal
kommune

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

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

... for et bedre inneklima

Stor-Elvdal
kommune

www.stor-elvdal.kommune.no

Froland
kommune

Barneverntjenesten
www.froland.kommune.no

Våler
kommune

www.valer-of.kommune.no

Nedre Eiker
kommune

www.nedre-eiker.kommune.no

Herøy
kommune

www.heroy.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

Nore og Uvdal
kommune

sentraladministrasjonen
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 96 00

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Trøndelag Ortopediske
Verksted AS

7030 TRONDHEIM -Tlf. 73 84 56 30

Kvitsund Gymnas NLM
3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

www.kvitsund.vgs.no

Råholt Helse og Bandasje
2070 RÅHOLT- Tlf. 63 95 30 92

Hetland videregående skole
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Arvids Eino
Enmannsorkester - Trekunst

5215 LYSEKLOSTER
Tlf. 90 03 94 53

Hedmark
Transportarbeiderforening

2326 HAMAR - Tlf. 62 54 09 79

Time videregående skole
4340 BRYNE - Tlf. 51 77 88 00

E-psot: time-vgs@rogfk.no
www.time.vgs.no

Krisesenteret i Follo IKS

Incestsenteret i Follo IKS

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

1702 SARPSBORG
Tlf. 69 11 70 00

MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING
Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf. 63 96 43 80 - Mobil 951 91 421

Mo og Jølster
vidaregåande skule

6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Østlandske Vindu AS
2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21
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* Gjelder for Kestine 10 mg
Kestine 10 mg: Brukes til egenbehandling av nese- og øyeplager ved allergi
hos voksne og barn over 12 år. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers
behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.
Fåes kjøpt på apotek.

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.
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Frelsesarmeens barne- og familievern

SOLGRY barne- og ungdomshjem
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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)
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kommune

sentraladministrasjonen
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 96 00

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Trøndelag Ortopediske
Verksted AS

7030 TRONDHEIM -Tlf. 73 84 56 30

Kvitsund Gymnas NLM
3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

www.kvitsund.vgs.no

Råholt Helse og Bandasje
2070 RÅHOLT- Tlf. 63 95 30 92

Hetland videregående skole
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Arvids Eino
Enmannsorkester - Trekunst

5215 LYSEKLOSTER
Tlf. 90 03 94 53

Hedmark
Transportarbeiderforening

2326 HAMAR - Tlf. 62 54 09 79

Time videregående skole
4340 BRYNE - Tlf. 51 77 88 00

E-psot: time-vgs@rogfk.no
www.time.vgs.no

Krisesenteret i Follo IKS

Incestsenteret i Follo IKS

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

1702 SARPSBORG
Tlf. 69 11 70 00

MALING - TAPETSERING - GULVLEGGING
Styri, 2080 Eidsvoll - Tlf. 63 96 43 80 - Mobil 951 91 421

Mo og Jølster
vidaregåande skule

6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Østlandske Vindu AS
2219 BRANDVAL
Tlf. 62 82 52 21
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Rødøy
kommune

www.rodoy.kommune.no

Nittedal
kommune

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

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no
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(øverst fra venstre) Vidar Storvik, Jon Worren, Carl-Fredrik Setsaas og Odd Kristian 
Johansen som alle arbeider med mangler i boliger med mer.  
(nederst fra venstre) Thomas Benestad, Gøril Karlsen, Caroline Heien Gjelsten  
og Nils Munch-Møller som alle arbeider med yrkessykdomssaker med mer.    

NAAF ønsker å bidra til at de medlemmene som har 
krav på yrkesskadeerstatning skal få dette. Under-
søkelser viser at mange ikke melder yrkessykdom til 
Nav og arbeidsgivers forsikringsselskap – og mister 
derved rett til erstatning og trygdeytelser. 

NAAF setter derfor i gang et prosjekt for å sikre 
medlemmenes rettigheter. I prosjektperioden tilbyr 
forbundet, i samarbeid med NAAF-advokatene 
som er spesialister på yrkesskadeerstatning, utvidet 
gratis bistand til alle medlemmer. 

Medlemstilbud
I tillegg til en gratis førstegangsvurdering vil advo-
katene også kostnadsfritt melde sakene til forsi-
kringsselskapene, slik at medlemmene får sine saker 
behandlet og vurdert i forhold til erstatning. 

Det er viktig også å melde saker som gjelder kor-
tere tapsperioder, for eksempel vil de som går på 
omskolering eller attføring i 1–3 år kunne ha rett til 
betydelig erstatning. Forsikringsselskapene bruker 
lang tid på å behandle slike saker – derfor er det 
viktig å få meldt sakene så raskt som mulig.

Dersom du har en yrkessykdomssak, eller 
mistanke om dette, ikke nøl med å ta kontakt for 
en uformell, uforpliktende og gratis samtale og 
vurdering. n

HAR DU YRKESSYKDOM – eller mistanke om dette?

Slik går du frem:
l All kontakt går gjennom Astma- og Allergiforbundets rådgivningstjeneste
l Åpen alle dager (ikke onsdag) kl 9–11 og 12–14 tlf. 23 35 35 35
l Rådgivningstjenesten er åpen for alle men kun medlemmer får assistanse 
 av NAAF-advokatene
l Er du ikke medlem? Meld deg inn og få del i dette spesialtilbudet 
 fra NAAF. Det koster 350 kroner per år. Gratis medlemskap ut året  
 ved innmelding nå.

Gratisvurdering for medlemmer!
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… når det er kaldt ute 

CTmask kan gi rett tilstøtte fra folketrygden. se www.ctmask.no for 
ytterligere opplysninger.  Kjøpes på www.ctmask.no eller apotek. 

Nigaard Pharma AS, tlf: 67980190 
www.nigaard.com 
 

– for helseopphold, som
 feriedrøm

 eller konferansested

Valle Marina
Det Norske Helsesenter, Valle Marina på sydspissen av Gran Canaria eies og drives av  
Astma- og Allergiforbundet.  Klimaet er spesielt gunstig for mennesker med lungesykdommer,  
hud- og allergiproblemer.  
 
Anlegget har 70 nyoppussede leiligheter, beliggende i et vakkert hageanlegg med to  
svømmebasseng, treningsstudio med muligheter for fysikalsk behandling, et helsesenter,  
konferansesal, nærbutikk, en hyggelig restaurant og snackbar. Godt skjermet for biltrafikk  
og støy. Kort spasertur til deilig strand og hav – og med fine turmuligheter i området. 

Pålandsbrisen sørger for deilig klima – også sommerstid, badetemp 20–23 gr.

Nye lavere priser  
for medlemmer!

For informasjon og booking, 
kontakt NAAFs reisekonsulent: 
Kerstin Aarsand Elmohib, 
tlf. 23 35 35 24
vallemarina@naaf.no

Se også:  
www.naaf.no/vallemarina



Forts. side 23

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Bra for kundene, bra for oss

NAAF-skolen på Kragerø

Aktiv pølsefest i Nord-Trøndelag

Pomp og prakt

Astma- og 
kolsstafetten er 
avsluttet for i år. 
Lev godt med 
astma og kols var 
budskapet som 
ble formidlet.

Torsdag 4. 
november sto 
fire gulkledde 
representanter 
for NAAF i kjøpesenteret Torv-
byen i Fredrikstad og betjente 
en godt synlig stand rett utenfor 
Vitusapoteket. Interessen blant 
folk var stor, det var åpenbart 
at temaet fenget. Mange stop-
pet, tok kolsquizen og fikk med 
seg informasjonsmateriell. Noen 
prøvde også hvordan det opple-
ves å være tungpustet.  
- Putt et sugerør i munnen, 
hold for nesen og jogg på 
stedet. Da kjenner du hvor trang 
halsen føles når du har kols eller 
astma, forteller regionssekretær 

Mona Marthinussen i NAAF 
Region Østfold og henviser til 
en plastmodell som tydeliggjør 
forskjellen mellom en frisk og en 
astmatisk hals. 
- Slike aktiviteter er bra både for 
oss og kundene. I dag får astma- 
og kolspasienter dobbelt opp 
med informasjon og gode råd. 
Vi vet mye og NAAF enda mer, 
sier Shwan Hiwa ved Vitusapotek 
Torvbyen. - Responsen fra kun-
dene våre er i hvert fall veldig 
god, legger han til.
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Med om lag 3000 besøkende 
fordelt på to dager lå forhol-
dene på alle måter til rette for 
en helg fylt med spennende 
møter og mye pølsespising da 
NAAF Region Nord-Trøndelag, i 
regi av prosjektet Meir mosjon, 
meistring og trivsel, sto på stand 
på årets IN-Messe i Grong i 
Namdalen. 

Mellom selgere av smykker, 
varmepumper, friluftsutstyr og 
lokalprodusert mat sto to blide 
jenter og bød på informasjon 

om astma og fysisk aktivitet i 
tillegg til Leiv Vidarpølser, par-
fymefrie produkter og quiz for 
dem som ønsket det. Premiene 
var mange og varierte: gavekort 
på Jotun Sens maling, sesong-
kort på trening, kokebok og 
middsengetøy.

En stor takk til de som gjorde 
dagen mulig! 

Kathrine Kragøe
Regionsekretær Region 

Nord-Trøndelag
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NAAF Region Vestfold sammen 
med regionene Buskerud og 
Telemark stod som arrangør 
av NAAF-skolens grunnkurs på 
Kragerø SPA hotell. Vi var samlet 
30 stk. til kurs og fikk masse godt 
faglig påfyll og lyst til å jobbe 
videre i lokallagene og regio-
nene. Vår generalsekretær Geir 
Endregard holdt engasjerende 
innlegg som ble fulgt opp av 
gruppearbeid. Alle deltok ivrig 

og fikk ny inspirasjon til fortsatt 
innsats. 

Vi hadde også god tid til å 
nyte det flotte hotellets fasili-
teter med svømmebasseng og 
boblebad inne og ute, samt 
forskjellige badstuer.  Det fine 
været innbød til spaserturer ute 
både rundt golfanlegget og ned 
til sjøen.

Ellen Sørby
Regionssekretær, Region Vestfold

NAAF Region Sør-Trøndelag 
arrangerte i samarbeid med GK 
Flora og Matskolen et selskaps- 
og brudeshow i Erkebispegården 
søndag 14. november. Dette var 
tredje gang det gikk av stabelen 
og modeller, utstillere og frivil-
lige gjorde sitt til at det ble en 
uforglemmelig kveld.

Showet har fokus på hvordan 
en kan arrangere bryllup og 
andre selskap med en allergi-
vennlig vri, både i forhold til mat, 
borddekorasjoner, brudebuket-
ter, levende lys, parfyme mv. Det 
ble vist mange fine antrekk på 
catwalken, og publikum kunne 
besøke de ulike firmaene som 
hadde stand. Mye fin underhold-
ning var det også, i form av sang 
og dans.

Det hele kom i gang med 
midler fra Extrastiftelsen Helse 
og Rehabilitering, men også 
andre aktører bidro til å gjøre 
dette mulig, blant andre Klæbu 
kommune og Klæbu sparebank.

Brud med allergivennlig brude-
bukett. Foto: Linn Varmdal.

Tusen takk til alle modeller, 
utstillere, medhjelpere og støt-
tespillere.

Gina Strøm
Regionsekretær,  

Region Sør-Trøndelag

… når det er kaldt ute 

CTmask kan gi rett tilstøtte fra folketrygden. se www.ctmask.no for 
ytterligere opplysninger.  Kjøpes på www.ctmask.no eller apotek. 

Nigaard Pharma AS, tlf: 67980190 
www.nigaard.com 
 



Hei alle NAAFere

NAAFU nytt

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

Vennlig hilsen

Nå som 2010 snart over og vi går inn i et nytt og 
innholdsrikt år, ønsker jeg å takke alle dere som hver 
dag, hver uke og hver måned står på for våre med-
mennesker med astma, eksem, allergi, overfølsomhet 
og kols! Uten deres enorme innsats ville ikke NAAF 
vært der vi er i dag, og uten dere ville samfunnet vårt 
vært synlig annerledes! 

Den positive stemningen i organisasjonen fortset-
ter, alle vi som jobber for saken vår har fokuset rettet 
mot å skape en bedre hverdag for alle i Norges land. 
Styret, tillitsmannsapparatet og sekretariatet jobber 
alle for felles mål og felles sak! 

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

Flere av våre regioner har det siste året slått seg 
sammen, dette for at de skal bli enda synligere og 
enda sterkere. Mange gode tillitsvalgte har stått 
enormt på i prosessene for å bringe sammenslå-
ingene vel i havn. En stor takk rettes til dere for 
engasjementet.  

Advent og julen står nå for døra, og jeg vil i år som 
i fjor komme med noe gode tips.  Alle vil vi jo at alle 
skal ha en fin julefeiring, også de som er plaget av 

astma og allergi. Ved å gjøre noen enkle endringer 
i vanene våre, kan også astmatikere og allergikere 
unngå sykdom. 

Hvis alle oppfordrer butikker, hoteller, restauranter 
og andre steder hvor folk møtes om og ikke bruke 
røkelse vil mange være spart for pusteproblemer. 
Norges Astma- og Allergiforbund sier ja til: Julekak-
tus, ildtopp, asalea, alpefiol, gloriosa, orkideer, guz-
maia og kristtorn. Men merk at azalea kan ha sterkt 
duft, men finnes også i duftfrie utgaver.

NAAFs bok “Gode råd er grønne – et allergivenn-
lig grønt miljø ute og inne” av Marianne Bjerke og 
NAAFs pollenforsker, Hallvard Ramfjord kan varmt 
anbefales.

Med ønske om en fredfull jul 
og et riktig godt nytt år til deg og din familie!

Nå nærmer det seg utsending av invitasjonen til 
landskonferansen 2010/2011. Det vil bli lagt ut mer 
informasjon på nettsiden til NAAFU. På denne 
landskonferansen vil det bli en del fysisk/bli kjent 
aktiviteter og et strålende kampanjekurs med Geir 
Endregard, generalsekretær i forbundet! 

Unge funksjonshemmede
Flere i styret til NAAFU deltok på Generalforsamling 

til Unge Funksjonshemmede, 
6.–7. november. Søndag den 
7. var det valg der vårt styre-
medlem Anne Kathrine Wexels 
Wold ble valgt som nestleder! Vi 
gratulerer med vervet og gleder 
oss til å se deg i aktivitet. Styret 
mener du passer godt til denne 
rollen. 

 
Jakten på julestjernen
NAAFU er i gang med kam-
panjen ”Jakten på julestjernen” 
som vi vil jobbe med i noen år 

fremover.  Kanskje dere vil 
se oss i aksjon før jul? Følg 
med på NAAF sin nettside 
og facebookside så kanskje 
vi dukker opp. 

Styret i NAAFU gleder seg til å starte det nye året 
med noen supre aktiviteter, vi håper å se mange av 
dere i løpet av 2011! 

Før den tid, ønsker vi alle våre medlemmer en frisk 
jul! Håper arrangører, venner og familie er flinke til å 
tilrettelegge. På NAAFs internettsider vil dere finne 
gode alternativer innen mat, drikke, julepynt – alt for 
å få en best mulig jul! Så god jul og godt nyttår alle 
sammen, vi gleder oss til ett nytt år. 

Vennlig hilsen Martine Teigen,
 Leder i NAAFU

 

For mer informasjon:  
www.naaf.no/naafu
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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: 47 36 24 18
Kontortid: Man kl. 9-15 

    tirs og tors kl. 9-12  fre kl. 12-15  
Regionssekretær: Monica Dalseth

    E-post: region.moreogromsdal@naaf.no

NYTT FRA NAAFS R E G I O N E R
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 finner 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 84 95 10
Kontortid: Tirs og tors i oddetallsuker, 

   tirs- ons-tors i partallsuker 
Regionssekretær: Karen Nordgård

 E-post: karen.nordgard@naaf.no

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15 
Regionssekretær: Gunn Rauken

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION NORD
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen

    E-post: region.nord@naaf.no

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15 
Regionssekretær: Heidi Nilsen

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

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

Vennlig hilsen

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

Vanngymnastikk med fysioterapeut i 
Risør. Gratis svømming i oppvarmet 
basseng på onsdager kl. 18–19.

Kristiansand lokallag
Gratis tid i svømmehallen i byen hver 
torsdag kl. 19–20. Fysisk aktivitet gir 
mestring og er forebyggende. Møt opp! 

Flekkefjord og Kvinesdal AAF 
Bading i oppvarmet basseng i helse-
huset i Kvinesdal. Alle medlemmer er 
hjertelig velkomne onsdager kl. 18–20. 
Den første timen er for de minste.

Du kan finne oppdatert informasjon på 
våre nettsider www.naaf.no/buskerud. 
Her finner du også informasjon fra våre 
lokalforeninger.

Vi vil svært gjerne ha e-postadresser til 
våre medlemmer. Del den med oss for 
mer oppdatert informasjon.  
Dersom det er noe du ønsker deg av ar-
rangementer og lignende tar vi gladelig 
imot tips, tlf: 32 84 95 10 eller på e-post. 

Drammen og omegn  
Astma og Allergiforening
Har fått ny adresse. Øvre Eikervei 14, 
3048 Drammen. Postboks 4019, 3005 
Drammen.

Årsmøtet avholdes 17. februar 2011 i 
kantina på Vardar. Frist for innkomne 
forslag er satt til 27. januar 2011.

Også har vi en fin og allergivennlig 
hytte som alle medlemmer av NAAF kan 
leie rimelig. Hytta har innlagt strøm. Se 
www.daaf.no for priser.

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

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
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

Glåmdal AAF
Likemenn er her for deg, velkommen.

Elverum og omegn AAF
Vi ønsker alle våre medlemmer god jul 
og godt nytt år. Er det noe du som med-
lem savner, så kom gjerne med innspill. 

Ringsaker AAF
Har informasjonsstand på Moelv i 
januar/februar. Her blir det spirometri-
måling og mulighet til å treffe likemenn. 
Dato vil bli kunngjort i lokalavisen.

På vegne av regionslaget og lokallagene 
i Hedmark takker vi alle som har bidratt 
til arbeidet som er gjort. Vi ønsker dere 
alle en riktig god jul.

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

En likemann er en person som har god 
erfaring innen sykdomsfeltet og som 
ønsker å dele sin erfaring med andre. 
En likemann kan være pårørende eller 
ha plager selv. Kontakt våre likemenn 
for samtale:

Gunn Torill Vollset, Austefjorden, tlf: 70 
05 00 86 (voksne og barn med astma, 
allergi)

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping: 
Region Nord, org.nr: 974 527 987
Alta AAF, org.nr: 994 301 039
Vadsø AAF org.nr: 995 13 1765

Årsmøter til lokal-/storlag og region 
kunngjøres på www.naaf.no/nord

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag fra kl 19–20. 
  
Porsanger AAF
Time i varmebassenget Lakselv Ung-
domsskole hver søndag kl. 19–20. 
Vinteråpne løyper til Porsvannshøyden 
og Langporsvannshøyden.

Sør-Varanger AAF
Astmakurs i Kirkenes i desember kunn-
gjøres på www.naaf.no/nord

Harstad og omegn AAF
Avholder romjulsbowling 28. desember 
med pizza og brus kl. 17.

Medlemspriser for arrangementer i 
lokallagets regi er kr. 20 for barn (under 
15 år) og kr. 30 for voksne. Ta kontakt 
for informasjon og påmelding, senest 
én uke før arrangementet, Eirin Merete 
Wallervand, tlf: 97 60 61 53, eirin.merete.
wallervan@netcom.no. 

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
Org.nr: 971 57 6634
 
Ferskingkampanjen, NAAF 50 år, 
gjennomføres hele året ved våre ulike 
arrangementer.
 
Regionen foreleser på og samarbeider 
med flere av sykehusenes lærings- og 
mestringssentre (LMS) vedrørende 
astma, allergi og kols. Vi informerer om 
vår organisasjon og om sanering av 
inneklima.

For informasjon om våre ulike arrange-
menter, se våre lokale sider på  
www.naaf.no/nordland

Vi mangler en del e-postadresser til 
våre medlemmer. Hvis du vil dele din 
e-postadresse med oss vil du kunne 
motta relevant informasjon litt oftere.

Har du ønske om arrangement eller akti-
vitet i vår region, ta kontakt med oss, tlf: 
95 55 26 90 eller send e-post til region.
nordland@naaf.no

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, eller  
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 Karoli-
ussen, tlf: 75 13 14 95 / 90 75 21 83. 
 
Fruktosemalabsorpsjon / Fruktoseintole-
ranse, Liv Marit Schjem, tlf: 92 08 82 79.

Vi takker våre tillitsvalgte og gode  
hjelpere for deres samarbeid i 2010.

Oddrun Dale, Volda, tlf: 70 07 66 16 
(voksne og barn med allergi, matvareal-
lergi/ intoleranse)

Solveig Giske, Ålesund, tlf: 70 13 17 19 / 
45 03 56 17 (voksne med astma, allergi)

Inger Ludviksen, Sykkylven,  
tlf: 70 25 12 49 (voksne med astma, 
allergi)

Vi ønsker å motta våre medlemmers 
e-postadresser slik at dere kan få opp-
datert og relevant informasjon om hva 
som skjer i regionen. 
Send din e-postadresse til  
region.moreogromsdal@naaf.no

Vil du hjelpe til ved forskjellige arran-
gementer i regionen? Vi blir glade for 
alle henvendelser, stort eller smått. Ta 
kontakt med regionssekretæren.

Ønsker alle medlemmer god jul og  
godt nytt år!

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

God jul.

47ASTMAALLERGI 6 2010

Se Region Oslo og Akershus



 

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 M. Heiberg, tlf. 23 35 35 32 / 416 70 057
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940 

    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 

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

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

    E-post: region.vest@naaf.no

Takk til alle dere som ønsker å støtte oss 
via grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 984 133 863

Vest Oppland AAF og  
Lillehammer AAF
Sett av helgen 4.–6. mars, det planlegges 
aktivitetshelg på Geilo. Mer informasjon 
kommer.

Gudbrandsdal AAF 
Uke 2 og 17, 2011. Utstilling - på Nor Fron 
bibliotek finner du våre brosjyrer, nyttige 
tips og råd. Materiellet er gratis.

Trenger du noen og snakke med eller 
informere på vegne av deg til skole, bar-
nehage eller på din arbeidsplass, kontakt 
regionskontoret, vi kan hjelpe deg. 

Takk til våre tillitsvalgte som gir av sin 
fritid til foreningen og legger ned en 
formidabel innsats. Har du noe og bidra 
med, smått eller stort, hører vi gjerne 
fra deg. 

Regionen og lokallagene takker alle som 
har støttet oss gjennom året med frivillig 
innsats og medlemskap og ønsker dere 
alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Takk til alle som støtter oss via grasrot-
andelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 355 765 

Vi minner om badedag i Pirbadet i 
Trondheim 15. januar 2011. Det koster 
kr 150 per familie for hele dagen. Påmel-
ding ved innbetaling til kontonr: 4358 
50 11615. Husk å oppgi navn og alder 
på barna.

Region Vest har fokus på fysisk aktivitet, 
medisinbruk og kosthold. For informa-
sjon om likemenn og informatører i ditt 
nærmiljø, kontakt regionskontoret eller 
se liste på vår lokale hjemmeside på 
www.naaf.no.

Voss og Omland AAL 
Basseng- og aktivitetsgrupper i Kvam.  
Se nettsiden til Kvam kommune, 
aktiviteter.
 
Familietur til Valle Marina i tidsrommet 
27. juli – 17. august. Turen er åpen for 
alle medlemmer i hele regionen. Ta 
kontakt med Torild Ullestad,  
tlf: 56 51 48 25/ 90 62 85 88.

Bergen og omegn AAF 
Juletrefest 9. januar 2011, kl. 15–18, på 
Norsk Lærerakademi i Amalie Skrams 
vei 3. Alle er hjertelig velkommen, ta 
med hele familien. Vi oppfordrer spesielt 
tenåringene til også å komme slik at 
alle dere som har vært på leir sammen 
opp gjennom tidene kan treffes, holde 

Ballettforestillingen Snøhvit og de syv 
dvergene og den allergiske Prosit spilles 
14. og 15. desember i Bærum Kulturhus, 
kl. 18 begge dager. Barnemedlem-
mer i NAAF får gratis billett. Oppgi 
medlemsnummer ved kjøp hos Bærum 
Kulturhus.

Matkursene fortsetter i 2011. Teorikveld 
9. mars, praksiskveld 23. mars.

Regionen avholder sitt årsmøte 7. mars 
2011 

Øvre Romerike Storlag
Har fått ny e-post: naaf.ovre.romerike@
gmail.com 

Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager 
kl. 12–14. Ikke i skolens ferier. Tilbudet 
er for barn og barnefamilier. Kun for 
medlemmer, kr. 20/10. Husk medlems-
kort. Kontakt Espen Mørk, tlf: 988 18 892

Årsmøte 8. februar 2011.

Nedre Romerike Storlag
Svømmetilbud på Sørum Sykehjem 
hver fredag. Det er plass til flere. For å 
avtale tidspunkt og melde på, kontakt 
Mette Bergman, tlf: 959 18 858,  mette@
bergmanfam.net 

Årsmøte 28. februar 2011.

Groruddalen AAF 
Årsmøte 28. februar 2011. 

Follo Storlag
Årsmøte 9. februar 2011.

Asker og Bærum Storlag
Årsmøte 14. februar 2011.

Groruddalen AAF
Årsmøte 28. februar 2011.

Oslo AAF
Årsmøte 28. februar 2011.

Vi mangler en del e-postadresser til våre 
medlemmer. Hvis din e-postadresse 
er registrert i vårt system, vil du ha 
mulighet til å motta informasjon fra oss 
litt oftere. Ta gjerne kontakt med oss 
på telefon eller e-post og oppgi din 
e-postadresse.

Vi planlegger neste års aktiviteter, kan-
skje har du forslag til noe vi kan gjøre? 
Tips mottas med takk.
Vi takker for året som har gått og ønsker 
dere alle en riktig god jul og et godt 
nytt år!

Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 983 629 288

Regionen arrangerer Helsereise til Valle 
Marina 11.–25. februar 2011.  
Avreise fra Torp.
Påmelding nå til tlf: 900 25 786 eller 
region.telemark@naaf.no

Vi har som vanlig også mange spen-
nende aktiviteter for store og små barn. 
Meld dere på til kontoret på  
tlf: 35 52 15 00, på e-post eller SMS til  
tlf: 40 29 62 24.

Les mer på våre lokale sider på  
www.naaf.no

kontakten og bli kjent med noen nye 
kule folk. Pris er for barn kr. 50 og for 
voksne kr. 25.  
 
Påmelding innen 4. januar til  
Anne Elise, tlf: 55 95 25 67,  
ae.olsen@online.no.

NB! Det er litt vanskelig med parkering. 
Vi må parkere i gatene i området rundt 
skolen, så beregn tid til det. Husk å gi 
beskjed om matallergier. Minner om at 
alle arrangementer i BAAF er duft- og 
røykfrie. Håper dette blir respektert 
slik at vi alle får en fin juletrefest. Alle 
arrangementer blir annonsert på hjem-
mesiden vår www.baaf.no   

Regionen ønsker alle medlemmer og 
støttespillere en riktig god juletid.

REGION NORD-TRØNDELAG
Tlf: 74 16 99 86
Kontortid: Man, ons, tors og fre 
Regionssekretær: Kathrine Kragøe

    E-post:region.nord.trondelag@naaf.no
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Takk til alle dere som ønsker å støtte oss 
via grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Org.nr: 983 146 678 

Vi har etablert et samarbeid med 
Friskgårdene i Nord-Trøndelag (Grong, 
Stod og Skatval). Se www.frisknett.no. Vi 
har kurset ansatte i trening for personer 
med astma og kols og kan trygt anbe-
fale friskgrupper til våre medlemmer. 
Friskgruppene er et tilbud til de som vil 
investere i egen helse, et fast ukentlig 
treningstilbud på kveldstid. Gruppa 
ledes av sertifisert instruktør, som har 
oppfølging fra Friskgården, med fokus 
på enkel og grunnleggende styrke-
trening, utholdenhet og øvelser for 
bevegelighet. Oversikt over friskgrupper 
kan finnes på våre lokale hjemmesider. 
Pris kr 950 per semester. De 20 første 
som sender inn kvittering på betalt se-
mesterkort får kr 100 i avslag. Kvittering 
sendes: NAAF Region Nord-Trøndelag, 
Ogndalsvn 2, 7713 Steinkjer
 
Vi ønsker å få på plass så mange av 
medlemmenes e-postadresser som mu-
lig og oppfordrer alle som har/bruker e-
post til å sende sin adresse til kontoret: 
region.nord.trondelag@naaf.no eller å 
ringe oss på tlf: 74 16 99 86. 

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

    E-post: region.vestfold@naaf.no 

Takk til alle som støtter oss via grasrot-
andelen til Norsk Tipping.
Region Vestfold, org.nr: 971 321 725
Larvik AAF, org.nr: 993 190 160
Sandefjord AAF, org.nr: 984 012 314
Tønsberg og omegn AAF,  
org.nr: 879 559 022
Horten og omegn AAF, org.nr: 980 
663 728
Nordre Vestfold AAF, org.nr: 994 545 590

Tilbud på Quality Resort Skjærgården i 
Langesund for alle NAAF-medlemmer. 
3,5 timer bading for barn 3–15 år kr 70, 
for voksne kr 90. Ta med medlemskort. 
Det holder at én i familien er medlem.

Larvik AAF 
Leder: Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08. 

Bading på Kysthospitalet i varmt vann 
for voksne og barn hver torsdag kl. 18–
20. Det er bare å møte opp, medlemmer 
betaler halv pris. Gratis for barn. Tilbudet 
gjelder utenom skoleferien. 

Finn Halvorsen reiser rundt og infor-
merer om astma, allergi og eksem i 
barnehager og skoler, og er å treffe på 
apotekene. Se annonser i avisen. Ta 
kontakt, tlf: 33 18 42 08.

Sandefjord AAF
Leder: Sverre Lilloe, tlf: 90 93 35 16. 

Treningstilbud for medlemmer på 
Thorøya Helsepark. Alle dager kl. 6–24. 
Kr 540 for tre 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. 

Treningsgrupper for lungesyke på 
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig Eid-
hamar. Onsdager kl. 10.30–11.30 og kl. 

Har du noen av symptomene på dårlig innemiljø?

Våkner du i frisk luft hver morgen? 

Anbefalt  av  Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet

815 48 250 eller innemiljo@anticimex.no

Trett og uopplagt? Tett eller rennende nese? Såre øyne? Tung i pusten? Konstante forkjølelsessymptomer? 
Lukter det mugg? Muggliknende flekker på vegger? Høy luftfuktighet? 
Innredet kjellerstue eller soverom under bakken? 
Føler du deg bra når du er hjemmefra noen dager og blir dårlig igjen hjemme?

Bestill innemiljøsjekken! Da kommer en av våre boliginspektører hjem til deg og sjekker boligen din, og gir 
deg råd om hvilke tiltak du bør gjøre for å bedre innemiljøet.

renom
m

e.no

Vil du være trygg på boligen din, kontakt oss på: 

På Innemiljøsjekken 
kontrollerer vi:

• Fuktkilder
• Muggsopp
• Ventilasjon
• Luftfuktighet
• Fuktighet i utvalgte 
   konstruksjoner
• Temperatur
• Radon
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Har du noen av symptomene på dårlig innemiljø?

Våkner du i frisk luft hver morgen? 

Anbefalt  av  Huseiernes Landsforbund og Astma- og Allergiforbundet

815 48 250 eller innemiljo@anticimex.no

Trett og uopplagt? Tett eller rennende nese? Såre øyne? Tung i pusten? Konstante forkjølelsessymptomer? 
Lukter det mugg? Muggliknende flekker på vegger? Høy luftfuktighet? 
Innredet kjellerstue eller soverom under bakken? 
Føler du deg bra når du er hjemmefra noen dager og blir dårlig igjen hjemme?

Bestill innemiljøsjekken! Da kommer en av våre boliginspektører hjem til deg og sjekker boligen din, og gir 
deg råd om hvilke tiltak du bør gjøre for å bedre innemiljøet.

renom
m

e.no

Vil du være trygg på boligen din, kontakt oss på: 

På Innemiljøsjekken 
kontrollerer vi:

• Fuktkilder
• Muggsopp
• Ventilasjon
• Luftfuktighet
• Fuktighet i utvalgte 
   konstruksjoner
• Temperatur
• Radon



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
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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?

NAAF Gran Canaria
 

Valle marina, Den Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 

E-35120 Arguineguin
Gran canaria

E-post: naaf_gc@hotmail.com

11.30–12.30. Henvendelser til Stig,  
tlf: 97 08 03 91. Gratis hvis du har  
rekvisisjon fra lege. 

Lungetrening for de litt mer spreke på 
Fysioklinikken i Gleditschgården mandag 
og torsdag kl. 10.30–11.30, tlf: 92 23 53 
56. Gratis hvis du har rekvisisjon fra lege.

Tønsberg og omegn AAF
Leder: Britt Wennerød, tlf. 33 32 40 20 

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

30. desember har vi juletrefest. Trollebol-
lene underholder. Påmelding til Noomi, 
tlf: 92 83 02 24. 

Horten og omegn AAF
Leder: Harald Bregner, tlf: 97 51 95 80

Nordre Vestfold AAF
Leder: Anita Kolseth Olsen,  
tlf: 99 04 38 32 

Ta kontakt med Anita dersom det er 
behov for informasjon i skoler og barne-
hager. Vi har informatører som kan stille 
opp på foreldre- og ansattemøter.

Ungdomsgruppe
Leder: Mathias Bregner, tlf. 934 99 885.
Voksenkontakt: Anita Kolseth Olsen 

Besøk oss også på Facebook:  
Ungdomsgruppe Vestfold Astma- og 
Allergiforening

Takk til alle som støtter oss via grasrot-
andelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025

Kontoret kan være ubemannet til tider, 
på grunn av møter/ kurs. Regionsleder 
Thomas Bræck er å treffe på tlf: 48 04 01 
66, thomas@bnprosjekt.no

Juleloddsalg i Østfoldhallen 9.–12. 
desember med miljøbilen Toyota Prius 
Hybrid som hovedpremie. 

Østfold idrettskrets tilbyr treningskort 
for 2010 til innbyggere i Østfold som 
står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. 
For nærmere informasjon besøk hjem-
mesiden til Østfold idtettskrets, eller 
kontakt Andre Hansen, fagkonsulent, 
Aktiv på dagtid Østfold Idrettskrets, 
andre.hansen@idrettsforbundet.no, tlf; 
69 35 49 20/ 90 66 76 39.

Du kan også kontakte regionen, tlf: 69 
86 33 80 i kontortiden 8.30–14.30 man-
dag, tirsdag og torsdag eller sende inn 
påmeldingsslippen som finnes på NAAF 
region Østfolds hjemmesider, under 
aktuelt fra Østfold.

Region Østfold ønsker å starte et tilbud 
for medlemmer 15–35 år. Vi arrangerer 
faglige kurs og sosiale aktiviteter med 

det formål at medlemmer skal lære mer 
om sin egen sykdom og bli kjent med 
andre på samme alder med tilsvarende 
plager. 

Alle regionens medlemmer i denne 
aldersgruppen kan ta kontakt med 
regionskontoret for mer informasjon.

Se NAAF Region Østfold sine hjem-
mesider for øvrig informasjon. Alle som 
ønsker å gjøre en frivillig og viktig jobb 
for regionen bør ta kontakt med oss. 
Alle er velkomne. 

Ta også kontakt med regionskontoret 
dersom det er behov for informasjon i 

skoler og barnehager m.m. Vi kan stille 
med folk på foreldre- og ansattemøter.

Ønsker du å komme i kontakt med en 
likemann eller en informatør, ta kontakt 
med Regionskontoret eller direkte med:
Elisabeth Kjelaas, Moss, tlf: 920 98 010, 
elikje@mesta.no, likemann ek-
sem, matallergi/ intoleranse, allergi og 
astma hos barn.  
Annika Kieding, Fredrikstad, 
tlf: 922 97 896, annika@kieding.org, 
likemann allergi; dyr, hasselnøtter, (hus)
støv, bjørk hos voksne og barn. 
Bjarne Ole Enger, Østfold, tlf: 920 
38 635, bjarne@netcom.no, informatør 
for regionskontoret



Sens er utviklet i samarbeid med:

MALE INNE 
OG OPPTATT 
AV HELSE?
INGEN SKADELIG AVDAMPING

INGEN MALINGSLUKT

INGEN LØSEMIDLER

Sens er den mest helsevennlige malingen på markedet og den 

eneste malingsserien som er anbefalt og godkjent av Norges 

Astma- og Allergiforbund. Med Sens kan du trygt male rommet 

uten å tenke på malingslukt eller skadelig avdamping.

Sens – den helsevennlige malingen

*

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter i 2010 basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.
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En reddende engel...
Vi unner deg koselige stunder med levende lys i adventstiden, men oppfordrer deg til å 
være forsiktig. Det er en god regel å unngå brennbare materialer rundt lysene, og husk 
at du aldri bør gå fra et rom med levende lys. Vår erfaring er at mange røykvarslere 
ikke fungerer ved brann. Test derfor røykvarsleren jevnlig og bytt batteri ved behov. 
Da fungerer røykvarsleren som den reddende engelen  den skal være.

Vi ønsker alle medlemmer av NAAF og lesere av bladet  
en fredfylt adventstid og en riktig god jul!
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Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på  
telefon 02400 eller besøk www.if.no Rolig, vi hjelper deg.



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.

Med Blenda Sensitive 
slipper du å velge
� Uten parfyme og fargestoffer
� Tar selv vanskelige fl ekker

Skånsom mot huden
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