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Fokus på  
melkeallergi

Med Jonas  
til Nordpolen

Dårlig luft  
forverrer astma
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Tenk litt ekstra på familien i julen
For de aller fleste av oss er det en selvfølge å forsikre tingene våre: Hus, innbo, bil og hytte. Det kjæreste vi har  
derimot kan det av og til virke som det ikke er så nøye med. 

Vi tror ikke det er slik. Derfor har vi laget et nytt produkt: NAAF familieulykkesforsikring. Kort fortalt er dette et 
produkt som for 94 kroner måneden forsikrer voksne og hjemmeboende barn under 20 år mot skader som følge  
av en ulykke, uansett hvor stor familien er.

Så nå er det enkelt å gi hele familien en julegave som viser at du tenker på dem. Gå inn på naaf.no og les mer.

God jul.

Ring oss på telefon 02400.  
Husk å oppgi avtalenummer 639.
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(bilde med pil) 
Sona (13) flytter ikke.
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Cecilie Dawes (bildet)  
slet med eksem og astma, 
men ble bedre da hun 
kuttet ut melk fra kosten. 
Men stemmer det virkelig 
at stadig færre av oss 
tåler melk? 

Fem elever ved  
Ris ungdomsskole i 
Oslo kunne innkassere 
10 000 kroner til 
klassekassa for sin  
egenproduserte  
film om astma. 

Lavkarbo, supermat, 
steinalderdiett, raw 
food… Det dukker  
stadig opp nye  
dietter som skal gi  
deg et bedre liv.  

Avdelingsdirektør  
Per Schwarze (bildet)  
ved Folkehelsa mener  
astma og kols kan  
forverres av forurenset luft.

Hoppet av 
melkeveien

Den store  
eksemguiden

Elever fikk Pust ut-prisen

Når mat  
blir mote

Vil ha nye  
ammeråd

Bekymret for 
dårlig luft
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Hvorfor får noen  
mennesker eksem?  
Hvordan kan sykdommen 
behandles, og hvordan  
er det å leve med eksem?

Engelske forskere mener 
fullamming i seks måne-
der kan øke risikoen for 
allergi, ikke forebygge, 
som det tidligere 
har vært antatt.

Faksimile fra filmen
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Start dagen, eller varier ditt mellom-
måltid med en sunn smoothie!
Alt du trenger å gjøre er å blande  
ingredienser i en mikser eller med 
en stavmikser. Bytt gjerne mellom 
våre ris-, soja- og havredrikker for  
å få mer variasjon.

For flere oppskrifter gå inn på vår 
hjemmeside. Der kan du også laste 
ned din egen oppskrift hvis du har 
noe godt som du vil dele med oss!

www.gogreen.no

   Leskende,
    sunt
          og
  enkelt!

Oppskrift
 på denne her 

og andre smoothies finner 

du på vår 
hjemmeside 

www.gogreen.no
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Etter mange år i Astma- og Allergiforbundet er jeg vel innsatt i 
våre hjertesaker og ser ikke lenger forbundets innsats på ulike 
områder med en utenforståendes blikk. En helg i november, 
på konferansen Inneklima-akademiet i forbundets regi, så jeg 
oss imidlertid slik vi må fremstå i andres øyne. Det var interes-
sant!

På dagsorden stod inneklima relatert til helse: Hvordan kan 
NAAF bidra til å sikre et bedre inneklima? Økt kunnskap om 
hva som skaper et godt eller dårlig inneklima, forståelsen for 
at inneklimaet henger sammen med utviklingen av sykdom og 
økte sykdomsplager, er bakgrunnen for forbundets engasje-
ment. Fordelen med et godt inneklima er at det gjør ingen for-
tred, indignert og kan ikke oppleves som belastende for noen. 

NAAF har jobbet systematisk for godt inneklima som syk-
domsforebygging i mange år. Med tiden har inneklima også 
blitt allemannseie. Med lovfestede krav til universell utforming 
står det heller ikke lenger byggherrer fritt å velge om de vil ta 
dette inn over seg – eller om de vil gi blaffen. Og NAAF har blitt 
en sentral kunnskapsleverandør. Forbundet har økt sin kom-
petanse over år ved å oppbemanne med fagfolk. Vi har drevet 
foredragsvirksomhet og kursing, søkt relevante samarbeids-
partnere og påtatt oss oppdrag for byggherrer og planleggere 
innen private og offentlige bygge- og rehabiliteringsprosjekter. 
Forbundet har deltatt i faglige diskusjoner, utøkt, utvekslet og 
spredd kunnskap i egne og andres rekker. 

Tilgjengelighet er en ting. Da snakker vi om ramper for rul-
lestoler og praktiske, dels tekniske løsninger for funksjonshem-
mede så som merking for synssvake, snusoner og teleslynger. 
Universell utforming er mer omfattende. Det betyr at hoved-
løsningen skal ivareta alle brukerbehov bredest mulig, uten 
at det trengs spesialløsninger. Vi snakker om materialvalg, 
plantevalg, dyrehold, parfymebruk og røyking, allergitrygg 
mat, luftkvalitet – inneklima generelt.  

Men hva skjedde denne novem-
berhelgen på Inneklima-akademiet? 
Alle som satt i salen var der i kraft av 
en diagnose som har gitt forbundet 
dets oppgave og mandat – enten de 
selv var syke eller har sykdom i nær 
familie. Men det var altså ikke egent-
lig fokus der og da. Nei, her satt en 
engasjert sal og diskuterte hvordan 
de kunne komme i posisjon, komme med i brukerutvalg, 
hvilke spørsmål de skulle stille til lokale byggherrer når skoler, 
sykehus, rådhus og andre bygninger skulle planlegges, bygges, 
rehabiliteres eller driftes. ”– Hvor er friskluftsinntaket tenkt 
plassert her? – Hvilken filtertype skal benyttes i dette venti-
lasjonsanlegget? – Hvilken type gulvbelegg vurderer man å 
bruke i denne bygningen? – Hva slags garderobeløsning tenker 
man seg i denne ungdomsskolen?” Ikke for selv å kunne be-
svare alle spørsmålene, men for å forsikre seg om at utbygger 
gjennomtenker og tar de riktige avgjørelsene. Og i ryggen har 
de NAAFs inneklimafolk som gjerne trår til med sin bistand. 

En stor gruppe alminnelige mennesker vil spille inn slike 
viktige spørsmål. Til store entreprenører og byggherrer som 
realiserer byggeprosjekter vi skal forholde oss til i svært 
mange år fremover og som kan påvirke helsen til menneskene 
som skal oppholde seg der. Det er en viktig jobb. Det er til og 
med lovpålagt og en av måtene man sikrer seg at dette skjer 
på, er ved å invitere til dialog og medvirkning gjennom nevnte 
brukerutvalg. Og dit vil altså mange av NAAFs tillitsvalgte. Det 
er bra for inneklimaet her til lands. Bra for deg – og meg. For 
alle. Honnør til dem!    
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bilderamme

– Jeg slet mye med eksem og astma. 
Som tenåring hadde jeg ofte vondt i ho-
det og var slapp. Det var først i voksen 
alder jeg forstod at jeg ikke tåler melk, 
forklarer produktutvikling og innova-
sjonssjef i Deli Deluca, Cecilie Dawes 
(29). 

Det var en bioresonansterapeut 
testet Dawes for matintoleranse ved 
hjelp av en test ved navn Yorktesten. 
Han konstaterte at hun var intolerant 
overfor kumelk. Dawes bestemte seg 
for å leve melkefritt.

tekst / Marte Dorothea Heidel Røren   foto / Marte Dorothea Heidel Røren og Colourbox                                                 

– Eksemet forsvant nesten med en 
gang jeg kuttet ut melk i maten. Jeg ble i 
mye bedre form, sier Dawes.

Mange kutter ut melk
Cecilie Dawes er ikke alene om å fjerne 
melk fra kosten. Ifølge en fersk under-

søkelse utført av Statens Institutt for 
Forbruksforskning (SIFO) oppgir hele 17 
prosent at de ønsker å kutte ut melk el-
ler meieriprodukter fra kosten. 11 pro-
sent er delvis eller helt enig i at melk er 
helseskadelig. Tallene er høye og står i 
kontrast til den offisielle statistikken fra 
Norges Astma- og Allergiforbund som 
sier at rundt to prosent av den norske 
befolkningen har laktoseintoleranse og 
under en prosent av den voksne befolk-
ningen har melkeallergi. Er det flere enn 
før som ikke tåler melk?

– Blant innbyggere i asiatiske og 
afrikanske land er tallene på laktosein-
toleranse så høyt som 80 til 90 prosent. 
Med flere innvandrere i Norge er det 

Ved å kutte ut melk, ble Cecilie Dawes kvitt 
eksem, hun sier også at hun har fått en mye 
bedre helse.

No milk today….

Flere og flere av oss ønsker å eliminere melk fra maten. Er ikke melk sunt lenger?
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Har du laktoseintoleranse?
........................................................................                     

Laktoseintoleranse er lett å teste.  
Dersom du reagerer med luft eller 
diaré relativt kort tid etter du har 
drukket vanlig melk eller spist brunost, 
prim eller iskrem, er det gode holde-
punkter på at du reagerer på laktose. 
Det finnes flere typer tester du kan 
ta hos fastlegen, men det er sjeldent 
nødvendig. Vi har alle en grense for 
hvor mye laktose vi kan fordøye, og 
en laktoseintoleranse kan også være 
forbigående 
    (Kilde: Elisabeth Adolfsen Høisæther)

Melkeproteintoleranse:
........................................................................                     

Melkeproteinintoleranse er en beteg-
nelse som brukes når ingen labora- 
torieprøver kan bekrefte en allergi, 
men kostforsøk viser at melken  
virkelig ikke tåles. Ofte tåles små 
mengder melk, og reaksjonene  
kommer etter en lengre latenstid og er 
ofte ikke så alvorlige som ved allergi. 



naturlig at forekomsten av laktoseinto-
leranse øker, mener Helle Stordrange 
Grøttum, fagsjef i Norges Astma- og 
Allergiforbund. 

Grøttum advarer mot å kutte ut melk 
fra kostholdet uten grunn. Hun mener 
melk er en viktig kilde til næring, spesi-
elt blant barn.

– Melk er sunt for de aller fleste. Hvis 
man kutter ut melk er det viktig og 
erstatte næringsstoffene, spesielt for 
barn. Barn under ti år bør ha en fullver-
dig melkeerstatning, forklarer hun.

Skylder på melka
Ernæringsfysiolog Elisabeth Adolfsen 
Høisæther ved Nordland Sykehus tror 

mange feilaktig legger skylden på melk 
ved mageplager.  

– Det kan virke som at flere får lakto-
seintoleranse nå enn før, når de egentlig 
har mageplager av andre årsaker. Vi vet 
stadig mer om andre årsaker til hvorfor 
forholdsvis mange har diffuse plager. 
Det kan være både tungt fordøyelige 
bestanddeler i maten og måten man 
både spiser og lever på. En del men-
nesker har såkalt irritabel tarmsyndrom 
og kan ha bedre nytte av rådgiving i 
forhold til dette.

Unaturlig for mennesker?
Mens melkeproteinallergikere er al-
lergiske mot melkeproteiner i melken, 
mangler laktoseintolerante enzymet 
laktase i tarmen. Laktase er nødvendig 
for å bryte ned melkesukkeret, laktosen, 
i melka. Cecilie Dawes har ikke fått av-
klart om årsaken er melkeproteinallergi 
eller laktoseintoleranse hos en lege. Det 
holder å vite at kroppen reagerer, det 
gjør den også på laktosefrie produkter.

– Jeg får utslett med en gang jeg får 
i meg melk. Jeg gikk til allmennleger i 
11 år uten å finne ut av årsaken. Nå har 
jeg ikke lenger behov for medisiner, og 
den eneste endringen jeg har gjort er å 
kutte melk i kostholdet. 

 Hun tror ikke nødvendigvis det er 
naturlig for mennesker å drikke melk fra 
kua.

– Det sies at ingen andre dyr i naturen 
drikker melk av andre dyr. Muligens er 
det i utgangspunktet heller ikke naturlig 
for oss mennesker? undrer Dawes. 

Også enkelte leger og ernæringsfy-
siologer stiller spørsmålstegn ved hvor 
sunt det egentlig er å drikke melk.

Gir mer kviser
Ernæringsfysiolog Lene Løvdahl fra 
Healthy and Connected erfarer at 
mange av hennes klienter reagerer på 
melk.

– Det er også interessant å se linken 
mellom akne (kviser) og melkeintole-
ranse. På mange klienter med aknepro-
blemer, har intoleransetester vist at de 

No milk today….

Flere og flere av oss ønsker å eliminere melk fra maten. Er ikke melk sunt lenger?

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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l Han har blant annet opptrådt på følgende steder:

Kremet saus av nøtter:
........................................................................                     

Ønsker du en kremete melkeerstat-
ning? Blend cashewnøtter og vann, 
kok blandingen opp med basilikum – 
og vips har du en fløteaktig saus med 
kremete konsistens.  
                               (Kilde: Cecilie Dawes)

Har du melkeproteinallergi,  
laktoseintoleranse eller  
melkeproteinintoleranse?
........................................................................                     

Laktoseintoleranse er overfølsomhet 
overfor melkesukker. Tarmens evne 
til å bryte ned laktose er nedsatt, 
noe som skyldes lav konsentrasjon av 
enzymet laktase. Laktoseintoleranse 
er ubehagelig, men ikke farlig.



Allergivennlige muffins er blitt en del av sortimentet på Deli Deluca.

reagerer på proteiner i melken, sier hun. 
Melken vi kjøper i butikken er stort 
sett pasteurisert. Ifølge Løvdahl er det 
mye som tyder på at flere reagerer på 
pasteurisert melk enn på råmelk.

– Når melken kokes, eller pasteurise-
res, forandres melkens proteinstruktur. 
Dette ser det ut til at mange reagerer 
på. Råmelk er på den andre siden veldig 
sunt, sier hun.

For lite D-vitamin
At kalsium er viktig for helsa vår er det 
ingen som betviler. Men at melk er den 
eneste og viktigste kilden til kalsium, er 
en sannhet med modifikasjoner. 
– Det er et paradoks at Norge er det 
landet med høyest inntak av melk og 
høyest andel av osteoporose. Det er 
D-vitamin som styrer opptaksgraden 
kalsium. Du kan klare deg med veldig 
små mengder kalsium dersom du får 

i deg nok D-vitamin. I Norge får vi alt 
for lite D-vitamin, og det kan være en 
medvirkende årsak til at mange utvikler 
osteoporose, sier Løvdahl. 
Selv er ikke Dawes bekymret for at hun 
ikke får i seg nok næringsstoffer.

– Kalsium og proteiner kan man få 
gjennom andre matvarer enn melk. 
For eksempel inneholder nøtter, frø og 
brokkoli masse kalsium, sier hun.

Det er lettere å leve uten melk i dag 
enn for bare fem år tilbake. Stadig flere 
produserer renere produkter, men 
fortsatt er det mange produkter som 
inneholder melk uten å behøve det.

– Skummetmelkpulver finnes i plante-
margarin som brukes av mange produ-
senter som rimelig råvare. Eksempelvis 
er det sjelden melk i mørk kvalitets-
sjokolade, mens industriprodusert sjo-
kolade inneholder skummetmelkpulver. 
Dette gjelder også knekkebrød, kjeks, 
pølser og leverpostei. Jeg skulle ønske 
flere tenkte igjennom dette når de utvi-
klet produktene, påpeker Dawes. 
Gjennom stillingen sin i Deli Deluca har 
hun gått i bresjen for å skaffe allergi-
vennlige produkter som smaker bra.

– Det er helt tydelig et behov der ute 
for gode matvarer uten melk og gluten. 
Vi har fått en veldig positiv respons 
etter vi fjernet smør fra oppskriften i 
suppene våre, samt innførte veganske 
og glutenfrie muffins, forklarer Dawes.

Eliminering gir kontroll
Annechen Bugge er matforsker ved SIFO 
og forsker for øyeblikket på lavkarbo-
dietten, og hvorvidt den har ført til en 
endring i nordmenns kosthold. Bugge 

understreker at det har vært en enorm 
økning i opptattheten av å spise sunt 
og helseriktig blant nordmenn de siste 
årene.

– Fra gammelt av har det vært en 
negativ egenskap å være kresen i 
matveien. I dag virker det som om listen 
over ting vi ikke spiser bare blir lenger 
og lenger, samtidig som eliminering av 
matvarer signaliserer helsebevissthet og 
kontroll. Melk, hvetemel og egg er de 
store, stygge ulvene, sier forskeren.

Hun sier det er opplagt at mat har 
store helsemessige effekter, men at mat 
kan tillegges en så stor betydning at vin-
ninga kan gå opp i spinninga. 
– Vi stiller veldig høye krav til perfek-
sjon. Gjør det egentlig noe med litt luft 
i magen? Hvor perfekt skal man være? 
Hvor sunn og hvor tynn? Jeg tror det 
kan være sunnere å dele en pizza med 
venner, enn å avstå fra måltidet fordi 
maten inneholder noe som ikke er hun-
dre prosent sunt, sier hun. /
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Melkeproteinallergi:
........................................................................                     

Ved melkeproteinallergi overreagerer 
kroppens immunsystem på melkepro-
teiner enten ved å produsere allergi-
antistoffer (IgE) eller ved en  
aktivering av betennelsesceller eller 
en kombinasjon av disse. Hver gang 
man spiser mat som inneholder 
melkeproteiner, vil immunsystemet 
reagere allergisk ved utskillelse av 
mediatorer som histamin eller ved en 
T- cellemediert betennelsesreaksjon. 
Histamin skilles ut flere steder i  
kroppen og gir symptomer som for 
eksempel diaré, oppkast, mage-
smerter eller hudplager (elveblest, 
eksem). Man kan ikke bli allergisk 
overfor morsmelk. Men hvis moren 
selv bruker kumelk i sitt kosthold kan 
kumelksproteiner overføres til barnet 
via morsmelken og sensibilisere og 
eventuelt gi plager hos barnet.

(Kilde: NAAF)

Laktoseintolerante  
kan spise lagret ost:
........................................................................                     

De fleste laktoseintolerante tå-
ler rundt en desiliter vanlig melk i 
kostholdet i løpet av en dag. Har du 
laktoseintoleranse kan du spise faste 
guloster og de fleste oster utenom 
brunost, og en liten mengde laktose 
fordelt utover dagen. Du bør unngå 
eller redusere søte melkeoprioduk-
ter, vanlig drikkemelk, is, krem, grøt, 
suppe, prim og brunost.
        (Kilder: Helle Stordrange Grøttum, 
               Elisabeth Adolfsen Høisæther)

Mat og kalsium:
........................................................................                     

Melk er ikke den eneste kilden til 
kalsium. Også grønnsaker som bønner, 
spinat og brokkoli inneholder kalsium. 
Det gjør også frø som linfrø, sesamfrø 
og solsikkefrø. 
       (Kilde: Norsk Osteoporoseforening)

AllergiMat.no
www.allergimat.no

Brownies til jul! 
Ingredienser
250 gr smør
4 ss kakao
6 egg
5 dl sukker
5 dl Teff mel
2 ts bakepulver
3 dl hasselnøtter
95 g Plamil sjokolade 60 %

Slik gjør duSmelt smøret sammen med kakaoenEgg og sukker piskes godtBland inn sjokolade-blandingenDe hakkede nøttene blandes sammen med bakepulver og melHakk sjokoladen  i biter 
og bland den inn til sluttHa røren over i en smurt langpanne.Stek kaken ved 180 0C i ca 25 min.

Nettbutikk for 
deg med matallergi

Besøk AllergiMat.no - registrer deg med din 
e-postadresse og motta gode tilbud og nyhetsbrev

Brødvarer - Pasta - Hurtigmat - Kjeks - Melmixer
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www.naaf.no  /  9AllergiMat.no
www.allergimat.no

Brownies til jul! 
Ingredienser
250 gr smør
4 ss kakao
6 egg
5 dl sukker
5 dl Teff mel
2 ts bakepulver
3 dl hasselnøtter
95 g Plamil sjokolade 60 %

Slik gjør duSmelt smøret sammen med kakaoenEgg og sukker piskes godtBland inn sjokolade-blandingenDe hakkede nøttene blandes sammen med bakepulver og melHakk sjokoladen  i biter 
og bland den inn til sluttHa røren over i en smurt langpanne.Stek kaken ved 180 0C i ca 25 min.

Nettbutikk for 
deg med matallergi

Besøk AllergiMat.no - registrer deg med din 
e-postadresse og motta gode tilbud og nyhetsbrev

Brødvarer - Pasta - Hurtigmat - Kjeks - Melmixer

Allergimat.no_Helside_v4_nov_2011.indd   1 22.11.11   09.44



Stadig flere får eksem. Her har vi samlet en 
del informasjon om denne sykdommen.

tekst / Ann Kristin Kjærnli Hanssen   foto / Rami Abood Skonseng                        

Utbredelsen av atopisk eksem har 
fordoblet seg de siste tre tiårene. Så 
mange som 15-30 prosent av barna i 
industrialiserte land har denne sykdom-
men.

Det antas at om lag 15 prosent av 
barn i Norge har eksem i en periode av 
barndommen.

Eksem kan har forskjellige varianter. Det 
er en samlebetegnelse som omfatter 
ulike kløende hudsykdommer. De van-
ligste formene er:

• Atopisk eksem
• Kontakteksem
• Seborroisk eksem
• Bleieeksem. 

Atopi betyr annerledes, i dette tilfelle 
er det huden som er annerledes, og ter-
men brukes som betegnelse for arvelig 
betinget allergisk eksem. 

Eksem kan være kronisk (langvarig) 
eller akutt, og har hos de fleste et forløp 
med bedring om sommeren og forver-
ring om vinteren. Den kroniske formen 
karakteriseres av et kløende utslett. 
Som følge av kloring dannes det ofte 

områder med fortykket hud som lett 
sprekker. Akutt eksem er preget av rød, 
hoven og kløende hud, eventuelt med 
væskefylte blemmer. 

Ved eksem er forsvaret mot infeksjon 
i huden svekket, og ved infeksjoner kan 
det lett oppstå forverring i eksemet.

Symptomer
Atopisk eksem gir kløende og tørr hud. 
Kontakteksem som nettopp har opp-
stått eller blusset opp igjen, fører til rød 
og hoven hud med små og store blem-
mer og væskende sår. Eksemet oppstår 
på steder som kommer i direkte kontakt 
med stoffer som huden reagerer på. 
Hvis kontakteksemet har vart lenge, er 
huden tørr og sprukket. Sterk kløe er 
vanlig. I begynnelsen er eksemet be-
grenset til den delen av huden som har 
vært i kontakt med det du har reagert 
på, men etter hvert kan dette spre seg 
til andre områder på huden.

Ved seborroisk eksem hos spedbarn 
er huden fet og rød med fete skorper i 
panne, hodebunn, ansikt og hudfolder i 
nakke og underliv. Hos voksne opptrer 
dette som rød, fet, flassende hud i sen-

trale partier i ansiktet, hodebunn, bak 
ørene og på brystet.

Bleieeksem er rødt, med glatt og 
eventuelt væskende hud i bleieområ-
det.

Hvem får eksem?
Det er først og fremst små barn som får 
atopisk eksem. Sykdommen begynner 
ofte når barna er noen måneder gamle 
og forsvinner hos 60 prosent innen de 
er fire år. Det kan imidlertid komme 
igjen senere, i tenårene eller i voksen 
alder. 

Kontakteksem er sjelden i småbarns-
alderen, men fra skolealder sees en økt 
forekomst. Hull i ørene, piercing og bruk 
av uedelt metall mot huden har ført til 
en betydelig økning av kontaktallergi 
mot nikkel. 

Seborroisk eksem er relativt vanlig 
forekommende. Eksemet kan oppstå 
allerede i de første levemåneder, men 
er vanligst i voksen alder.

Årsaker til eksem
Årsaken til atopisk eksem er ukjent. 
Allergier har betydning for noen, men 
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• For noen kan enkelte matvarer forverre det atopiske eksemet.  
 Eksempler på slike matvarer er tomat /ketchup/tomatpuré,  
 jordbær, sitrusfrukter og enkelte konserveringsmidler og  
 fargestoffer (E210-E219), 
 Å utelate matvarer til barn anbefales kun når det er fastslått at  
 barnet ikke tåler den bestemte matvaren. Start aldri dietter på  
 barn uten i samråd med lege.

• Tøy av grov ull og kunststoffer virker irriterende på huden. Det  
 samme gjelder tøy som strammer eller sømme rsom irriterer.  
 Farget tøy kan inneholde irriterende fargestoffer og         

 formaldehyd (kjemikalie). Vask alltid nytt tøy før det tas i bruk.
 Bruk vaskemidler uten parfyme og reduser bruken av  
 skyllemiddel. 

• Kløe forverres av varme, derfor bør soverommet være svalt  
 og luftig. Anbefalt temperatur er under 18 °C og luftfuktighet  
 på under 40 RF (relativ fuktighetsprosent).

• Dersom det er påvist allergi overfor pelsdyr hos noen i familien  
 eller hvis kontakt med pelsdyr gir mer eksemplager frarådes  
 hold av pelsdyr.

• Godt renhold er viktig. Unngå heldekkende tepper og bruk 

God råd ved eksem:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ksemGuidene



aldri alene. Dette er en sykdom som er 
betinget i forhold til arv, genetikk, miljø 
og livsstil. En ser ofte at andre familie-
medlemmer har atopiske sykdommer 
(astma, eksem eller høysnue). Hos 20-30 
prosent av pasientene finner en allergi 
og hos noen kan dette ha betydning for 
eksemet.

Årsaken til seborroisk eksem skyldes 
ikke overfølsomhet, men er en syk-
domsreaksjon i talgkjertlene og kan 

kanskje skyldes spesielle gjærsopper 
som normalt finnes på huden. Personer 
med fet hud og stor talgproduksjon er 
disponert.

Kontakteksem oppstår når huden re-
agerer på stoffer den kommer i kontakt 
med. Tilstanden kan være både allergisk 
og ikke-allergisk. Den ikke-allergiske 
reaksjonen skyldes direkte kontakt med 
hudirriterende stoffer som rengjørings-
middel, vann og desinfeksjonsmidler. 

Den allergiske reaksjonen utløses av 
allergifremkallende stoffer som nikkel, 
krom, gummi, formaldehyd og parfyme. 

Årsaken til bleieutslett er irritasjon fra 
urin og avføring.

www.naaf.no  /  11

Størrelsen på nesa teller? Nesa er 
utrolig viktig i arbeidet med å beskytte 
luftveiene? Det viser seg at størrelsen 
på nesa har innvirkning på evnen til 
å puste gjennom nesa. Inuittene på 
Grønland lever is vært kaldt klima, og 
de har faktisk høyere nesehuler enn 
mange andre folkegrupper. Bra for 
dem!

ksemGuiden

Visste du at:
............................................................................

God råd ved eksem:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 sentralstøvsuger eller støvsuger med hepa - eller mikrofilter.  
 Unngå støvsamlere. Røyking skal ikke forekomme innendørs.

•  Foreldre bør informere skole og barnehage om barnets eksem.  
 Spesielt der det er nødvendig med behandlingstiltak, smøring og  
 så videre, i løpet av dagen. Hvis det er behov for informasjon eller  
 opplæring av personalet kan barnets lege eller helsesøster bli spurt.

• Økt svette og kroppsvarme i forbindelse med anstrengelse kan  
 forverre kløe, likeså kan huden bli tørr etter bading i basseng.  
 Klorvannet kan irritere huden og gi kløe. Riktig behandling før  
 og etter aktivitet er rikelig med fuktighetskrem og eventuelt  
 kjølende dusj. 

• Sol og saltvann bedrer eksemet hos de fleste. Solkrem med høy  
 faktor som beskytter mot både UVA- og UVBstråler bør brukes  
 fra tidlig om våren fordi solbrenthet øker kløe og forverrer  
 eksemet.  Man bør unngå å smøre med både kortisonkrem og  
 Elidel/Protopic før soling. Kortison inaktiveres av solen. 

• Fuktighetskremer må også brukes om vinteren, men den  
 beskytter ikke mot frostskader. Barnet må derfor også bruke  
 gode vinterklær, som ikke irriterer og klør. Ved sterk kulde bør  
 det meste av huden tildekkes.

• For mer og utfyllende informasjon, se NAAFs hjemmesider  
 www.naaf.no

Jonatan Nygård (3), og mamma Siv-Monica har lært seg å leve med eksem.
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Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no; Relativ risikoreduksjon i studien =53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege. 

Canoderm® 5 % krem (karbamid) , Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker. 
Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpefl aske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne fl ere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris fi nnes 
på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige forpakninger oppfyller legemiddelformålene.

ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO. www.aconordic.com

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden. I tillegg til å ha en 
mykgjørende e� ekt har det også vist seg at Canoderm kan forlenge de eksemfrie periodene 
hos personer med atopisk eksem. Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter 
ble fulgt opp. 50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre 
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke � kk noen mykgjørende behandling.  Daglig 
smøring med Canoderm viste at mediantiden til neste eksemutbrudd var hele 6 måneder 
(180) dager sammenlignet med kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.



Generelt kan man si at det skal brukes sterke nok prepara-
ter lenge nok. Ved å velge for svake preparater vil man ikke 
oppnå kontroll over eksemet. Ved dårlig respons blir ofte hele 
kortisonbehandlingen forkastet. Resultatet kan bli forverring 
i eksemet. 

I tillegg kan det at du klør skape tilleggsskader på huden.
– Hvis du unngår steroider og barnet ditt for eksempel 

klør enormt, så vil det kanskje ikke kunne la være å klø seg. 
Mange opplever det som lindring når de klør til de ødelegger 
huden og opplever smerter. Det er faktisk lettere 
å forholde seg til smerter enn kløe. Men for 
huden er det ikke bra, sier professor 
Ingvard Wilhelm-
sen i eksemskolen.

Ved oppbluss i eksem hos 
barn bør man starte med gruppe 2- 
eller 3-kortison. Når man har fått kon-
troll over kløen, kan man gå over til å smøre 
sjeldnere, hver 2.-3. dag. Ved ytterligere bedring 
kan man gå over til en mildere krem, for deretter 
å trappe ned behandlingen til hver 2.-3. dag.

Er huden blitt hel, skal man fortsette å smøre 1-2 
ganger per uke i minst 2-4 uker for å sikre et best 
mulig resultat. Det anbefales rikelig med fuktig-
hetskrem morgen og kveld samt etter dusj eller bad, 
også i perioder med hel, eksemfri hud. 

Såkalte immunmodulatorer (Elidel® og Protopic®) 
kan være gode alternativer til kortisonkrem. Disse 

påføres 2 ganger daglig. Fordelen med Elidel/
Protopic er at de ikke påvirker tykkelsen på 

huden når langvarig eksembehandling er 
nødvendig, at de kan brukes dersom korti-

sonkrem ikke virker tilfredsstillende og 
om man ikke får kontroll over eksemet 

ved å bruke kortisonkremer uten 
fare for bivirkninger

Ved hudinfeksjoner er det 
viktig at selve infeksjonen 

blir behandlet før disse 
midlene brukes.

Medisinsk lysbehandling (UVA + UVB) kan være effektivt 
ved langvarig eksem. Noen blir imidlertid verre, muligens 
som følge av svetteirritasjon. Behandlingen er tid - og res-
surskrevende og er sjelden aktuell for barn under skolepliktig 
alder. Behandlingen utføres kun hos hudleger.

Et godt behandlingsresultat er avhengig av at pasienten er 
godt informert om behandlingen. Eksem kan være en svært 
plagsom sykdom, men tidlig innsettende behandling vil i de 
fleste tilfeller gi god kontroll over sykdommen. Tilstanden  
går heldigvis ofte over av seg selv –  

80 prosent er kvitt sykdommen ved 18 års alder.  
Det er grunn til å anta at god eksembehandling bedrer 
prognosen.

Overbehandling av eksem forekommer nesten 
ikke, mens det finnes en god del underbehand-
ling. Mange kvier seg for å bruke kortisonkre-
mer, og oppnår forverring i eksemet.

Det viktigste i behandling av eksem er god 
hygiene, systematisk krem- og salvebe-
handling, forhindre tørr hud, unngå kløe, 
redusere irritanter og unngå kjente utlø-
sende matvarer. Sol og saltbad har god 
effekt på mild og moderat eksem.

Kortisonkrem er imidlertid 
nødvendig i de fleste tilfeller. Men 
mange unngår den eller bruker 
for lite og/eller over for kort tid av 
frykt for bivirkninger som tynnere hud. 

– Det er få problemer forbundet med trinn 1 på behand-
lingsstigen, altså bruk av fuktighetskremer. Men det blir verre 
når man kommer til kortison- eller såkalt steoridbehand-
ling. Da er det en del mennesker som har problemer med å 
forholde seg til det, forteller professor Ingvard Wilhelmsen i 
Eksemskolen.

Bruk av kortisonkremer er trygt hvis man bruker riktig pre-
parat på riktig sted med riktig tidsintervall. Når man har fått 
kontroll over kløen, er pauser uten kortisonkrem nødvendig 
for å unngå bivirkninger i huden. Be behandlende lege skrive 
et behandlingsskjema/nedtrappingsskjema.

Kan gi større skader

Eksemkremer uten  
kortison

Lysbehandling

Underbehandler eksem

www.naaf.no  /  13
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Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm. Mer informasjon www.felleskatalogen.no
Referanse: 1. www.legemiddelverket.no; Relativ risikoreduksjon i studien =53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege. 

Canoderm® 5 % krem (karbamid) , Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker. 
Forpakninger: 100 g tube og 500 g pumpefl aske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne fl ere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris fi nnes 
på www.legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige forpakninger oppfyller legemiddelformålene.

ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO. www.aconordic.com

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden. I tillegg til å ha en 
mykgjørende e� ekt har det også vist seg at Canoderm kan forlenge de eksemfrie periodene 
hos personer med atopisk eksem. Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter 
ble fulgt opp. 50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre 
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke � kk noen mykgjørende behandling.  Daglig 
smøring med Canoderm viste at mediantiden til neste eksemutbrudd var hele 6 måneder 
(180) dager sammenlignet med kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.



Jonatan Nygård (3) klarer seg veldig fint selv om han er plaget med eksem. Bortsett 
fra at det er kjedelig å ha sin egen shampo og balsam. Og så tåler han ikke ull.

Bye bye 
lille lam
Som ettåring fikk Jonatan masse 
utslett under armen med blemmer og 
sprekker. Mamma Siv-Monica skjønte 
med én gang hva det var. Hun har nem-
lig atopisk eksem selv.

– Vi så jo sammenhengen, men det 
var likevel greit å få ham til lege for å få 
det konstatert, sier Siv-Monica Espeland 
Nygård.

Måtte gi bort ulltøy
Hun hadde akkurat handlet inn ullklær 
for hundrevis av kroner til familiens 
yngstemann i søskenflokken på tre. I 
barnehagen i Rana kommune i Nordland 
går det i ull for alle penga i vinterse- 
songen og vel så det. Men den eneste 
plassen Jonatan tåler å ha på seg ull,  
er på beina. Ellers må han bruke  
superundertøy og fleeceklær.

– Da var det greit 
å ha tantebarn og 
Fretex! konstaterer 
mamma Siv-Monica. 

Som de fleste 
med atopisk eksem 
reagerer Jonatan 
lett på ting som kan 
irritere huden. Foru-
ten ull kan det være 
blant annet tørr luft, 
såper, vaskemidler, 
kjemikalier, svette. 
Enkelte matvarer, 
som appelsin i 
Jonatans tilfelle, kan 
også framprovosere 
utbrudd.

Mamma og pappa 
er derfor forsik-
tige. De passer på å 
bruke skyllemiddel 
uten parfyme og 
naturell shampo 
og dusjkremer. Da 
hender det Jonatan 
protesterer. De 
andre shampoene lukter jo godt, mens 
hans ikke lukter noenting!

Trenger fuktighet
Om sommeren er han nærmest sympto-
mfri. Men om høsten kommer plagene 
tilbake. I tillegg til hendene får Jonatan 
ofte utslett der han er varm, som på 
innsiden av lårene.

Han har fått utskrevet kortisonkrem 
av legen, men mamma og pappa prøver 
å bruke den minst mulig på den lille 
kroppen. Ellers er de påpasselige med å 
tilføre huden hans nok fuktighet.

– Vi må huske på å smøre ham med 
masse fuktighetskrem, og så bader vi 
ham i oljebad. Nå skal han jo ikke bade 
eller vaske håret for mye heller, så det 

Ull er tull for Jonatan Nygård (3), som har atopisk eksem. 
Superundertøy er bedre for huden hans.

Det er viktig at mamma Siv-Monica passer 
på å smøre inn Jonatan litt ekstra godt om 
vinteren når utbruddene er sterkest. 

blir jo en avveining, forteller  
Siv-Monica. 

Om vinteren, når det er kaldt, må 
Jonatan ha kuldekrem på den utsatte 
huden.

– Jeg prøver jo å være flink og passe 
på å smøre ham godt. Men så fikk vi 
høre at vi må huske å vaske av ham 
kremen når han skal inn igjen, ellers kan 
det gjøre vondt verre. Så da fikk vi for-
klaringen på at han var så rød i kinnene i 
fjor vinter, sier hun med en liten latter.

– Men vi synes jo stort sett at det går 
veldig bra. Han er ikke så hardt rammet, 
det er de som har et mye verre, sier Siv-
Monica Nygård. /
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Til hud som trenger 
litt ekstra omtanke  

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende 
legemiddelkrem for hele familien

Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.

Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1

Noe som kan være positivt for liten og stor. 

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Miniderm®20 % glycerol  krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud. 
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske. 
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann. 
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene. 
For fullstendig informasjon og pris se www.felleskatalogen.no  Revidert: 2009-04-16

ACO Hud Norge AS, Nydalsveien 36B, 0484 Oslo. Tlf: 23 00 70 40. www.aconordic.com

Referenser:
1. Läkemedelsverket. Behandling
av atopiskteksem – Behandlingsrekom-
mendation.
Information från det Svenska
läkemedelsverket2:2005.

Inneholder 

fuktbinderen

glycerol!

20
11
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8
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bilderamme

– De første 
ti dagene er det 
forferdelig. Mi-
nus 50 grader, 
mye is, skrugar-
der og isbjørn. 
Men når sola 
kommer fram 
og det bare er 
35-40 minusga-
der, da blir det 
bedre. 

Svante Strand 
fra Buskerud er 
ikke som folk 
flest. Normale 
folk pakker seg 
inn i pledd og 
ragg, spreng-

fyrer i peisen og rister på hodet når 
gradestokken tipper blått. For denne 
Svante er det mer hverdag å dra med 
seg uerfarne mosjonister ut i isødet. I 
syv år har han arrangert guidede turer 
for de som måtte ha en interesse av å 
utforske verdens mest utilgjengelige 
destinasjoner. 

Glad i uteliv
– Jeg har alltid vært glad i å være ute. 

Svante Strand (42) har for vane å gå på ski til polene og over Grønland. I følge polfareren  har Jonasmaska bidratt til å gjøre turene mer behagelig. 

Holder maska i 40 minus
tekst / Morten Øverbye    foto / Newland             

Da jeg var ferdig å studere søkte jeg 
meg inn i militæret som fallskjermjeger. 
Jeg var i Hærens spesialkommando i 
åtte år, og det er bakgrunnen til at jeg 
kan holde på med dette. De siste årene 
har jeg kun arrangert og guidet turer, vi 
skreddersyr turer for kundene våre. 

Strand hevder at turene han arrange-
rer gjennom firmaet Newland i utgangs-
punktet er for hvem som helst. 

– Vi har kortere turer som varer fra 
tre til ti dager både på Nordpolen og 
Sydpolen. Vi tilpasser etter hva slags 
form kundene er i, hvilken bakgrunn de 
har og om de kan gå på ski. Så i utgangs-
punktet er turene for alle. 

Mental utfordring
Vel, den neste turen som planlegges 
nå, er i alle fall ikke for hvem som helst. 
Den er antagelig for de aller færreste. 
Den 3. mars kommer det til å stå ti 
personer på startpunktet i Canada. Hele 
polhavet skal krysses, og det er her til 
og med Svante Strand mener at de før-
ste ti dagene er helt forferdelig. 

– Det er alltid usikkert de første 
dagene. Først når vi begynner vil vi 
oppdage hvordan isen har fryst i løpet 
av vinteren, dessuten viser det seg raskt 

hvor god form deltakerne er i. De første 
dagene er alltid kaldest, 50 minusgra-
der er helt vanlig. Dessuten er det mye 
ulendt terreng. 

Strømmen presser masse is inn mot 
land, så det blir rotete og og blok-
kene er høye som bolighus. Det er en 
labyrint, men etter hvert ser polhavet 
ut som et lappeteppe. Da er det bare 
å peise på, lufta blir også mildere etter 
hvert. Etter 25 til 30 dager møter vi mye 
rotete is igjen.

Det er kanskje greit å opplyse om at 
det ikke er en syklubb fra Konnerud som 
har byttet ut årets storbyferie i Praha 
med halvannen måned i isødet. Turdel-
takerne er nemlig en avdeling i Forsva-
ret som først skal trene på Svalbard, før 
de legger ut på den ekstreme langturen. 
Selv for en godt bevandret isfarer kan 
denne turen bli en stor utfordring. 

– Det er en mental utfordring av 
dimensjoner. Alt er hvitt og blått, det 
er ingenting å se på. Det kan faktisk 
være litt kjedelig. Så du er nødt til å ha 
en plan. Du må tenke på andre ting. Jeg 
deler opp dagsetappene i timer, der 
jeg tenker på én og én ting i en time av 
gangen. Det går lenge, men så blir det 
tungt igjen. Etter ni timers jobbing er 

Med Jonasmaska går 
det greit å puste selv om 
det er 40 minusgrader  
for Svante Strand.
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Svante Strand (42) har for vane å gå på ski til polene og over Grønland. I følge polfareren  har Jonasmaska bidratt til å gjøre turene mer behagelig. 

Holder maska i 40 minus
du ganske sliten, både fysisk og psykisk, 
sier Strand. 

Effektiv maske 
50 minusgrader er så usannsynlig kaldt, 
nesten umulig å forestille seg. For 
astmatikere skal det ikke mange kul-
degrader til før det kan gi en indirekte 
uttørring av luftveiene og dermed en 
innsnevring. Luften som forsvinner 
ned i lungene rekker ikke å bli tilstrek-
kelig varmet opp før den når de nedre 
luftveiene. For Svante Strand og andre 
ekstremutøvere gjelder akkurat det 
samme. Mer enn 20 minus kan gi plager 
i hals og lunger. Men Svante Strand fant 
en glimrende løsning da han fikk testet 
ut Jonasmaska på en av turene. 

– De neoprenmaskene vi vanligvis 
bruker har noen hull foran munnen som 
vi pleier å lage litt større for at vi skal få 
mer luft. Da blir det vi puster inn veldig 
kaldt, og så er vi i gang. Det blir mye 
host og hark, og mange kan få store 
problemer ved ekstreme temperaturer. 
Men med Jonasmaska merket jeg fak-
tisk en stor forskjell, sier Strand. 

– Jeg ribbet ut innmaten i en Jonas-
maske og satte filteret inn i en neo-
prenmaske. Den er veldig behagelig å 

Det norske flagg er med i bagasjen når eventyreren Svante 
Strand går tur på Nordpolen.

I mars skal Svante være med på en 
ekspedisjon der målet er å krysse hele 
Polhavet.

gå med, og den funker bra. 
Innåndingsluften varmes opp 
og den slipper lufta lett ut 
igjen. Jeg var skeptisk, jeg 
tenkte at den kanskje ville 
fryse ved de mest ekstreme 
temperaturene. Men det har 
den ikke gjort. Væsken som 
blir til overs renner ned på 
maska og blir til en istapp. 
Men det er jo ikke noe pro-
blem, den er bare å brekke 
av, ler Strand. 

– Nå har jeg nesten blitt 
avhengig av den. Det er nes-
ten som å puste inne. 

Mål i sikte 
Firmaet Newland arrangerer ikke bare tu-
rer med ski på bena. Skulle eventyrlysten 
melde seg, kan Svante og co ta deg med til 
Kilimanjaro, Elbrus eller til Sør Afrika. Selv 
om Svante Strand kan bli lei av hvite slet-
ter, blir han aldri lei av å se kundene oppnå 
målene sine. 

– Å se ansiktsutrykkene på de som er 
med, enten på toppen av Kilimanjaro eller 
når turen over polen er over, det er verdt 
alt sammen. Å få være med når de når 
målene sine er helt utrolig, sier han. /

Les mer om Jonas-masken på side 20

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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MED NEUTRAL FACE CARE FÅR DU ALT DET GODE  
ANSIKTET DITT TRENGER – OG IKKE NOE ANNET

Hver dag utsetter norske kvinner seg for mer enn 8 forskjellige hud-
pleieprodukter med parfyme*. Er det parfyme i et produkt så er det 
også risiko for å utvikle parfymeallergi – og det finnes ikke ”milde” 
parfymer. I ansiktet er huden tynnere og derfor spesielt utsatt. Har 
du først fått parfymeallergi, blir du ikke kvitt den. Det vil Neutral 
gjøre noe med. Derfor lanserer Neutral en ansiktspleieserie som  
inneholder all den pleie som ansiktet ditt trenger, og som er helt 
uten parfyme, farge eller andre unødvendige tilsetningsstoffer.  
Det er Neutrals holdning til følsom hud.

*Kilde: Tranberg Marketing 2009

SETT HUDEN FRI
SI NEI TIL pARFyME OG ANDRE  
UNøDvENDIGE TILSETNINGSTOFFER
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Markering av den internasjonale Kolsdagen
Onsdag 16. november 
markerte NAAF avd Dalane, 
Region Vest og Stavanger uni-
versitetssykehus avd Dalane 
den internasjonale Kolsdagen. 
Med to sykepleiere fra Kols-
koffertteamet, fysioterapeut 
og  lege lå alt til rette for et 
vellykket arrangement. Det 
var mange mennesker innom 
standen i Amfiet kjøpesenter 
i Egersund. En måtte ta i bruk 
kølapper for å få en rettferdig 
avvikling. Det ble delt ut 50 
kølapper på halvannen time 

Med skjeen i egen hånd

Lørdag 12. november avholdt 
NAAF Region Midt, Nord-Trøn-
delag, siste matkurs i prosjek-
tet ”Med skjeen i egen hånd”, 
som blant annet har fått støtte 
fra Exstrastiftelsen Helse og 
Rehabilitering. Kurset har fått 
midlene for å kunne gjen-
nomføre matkurs for ungdom 
med matallergi, intoleranse og 
matoverfølsomhet.

Denne lørdagen var alle 
plassene på kurset fylt opp på 
Steinkjer Videregående skole, 
og deltakerne stilte med store 
forventinger. Dagen ble star-
tet med en teoridel fra mat-
sjef Helle Grøttum fra NAAF 
sentralt, som har lang erfaring 
og faglig tyngde. Etter tre 
intense og lærerike timer med 
teori, tok Matskolen og Svein 
Magnus Gjønvik over med det 
praktiske. Etter hvert som da-
gen gikk fikk vi det ene store 
smilet etter det andre. Han er 
veldig dyktig til å se hvor langt 
den enkelte har kommet med 
matlagingen og tilpasser sine 
svar og tips til hver enkelt, slik 

at de lærer fra eget ståsted. 
Etter tre timer på kjøkkenet 
hadde deltakerne tryllet frem 
blant annet herlige rundstyk-
ker, pizza, lasagne, suppe, 
foccacia brød, tyske skiver og 
ulike desserter. Dagen ble av-
sluttet med et herlig måltid og 
mange gode opplevelser. De 
ble takket av med en bokgave; 
voksentoppens allergikoke-
bok. De var svært fornøyd da 
de dro av gårde. Noen hadde 
reist mange, mange mil for å 
overvære dette kurset, men 
sa de ikke ville vært foruten. 
En av deltakerne takket til og 
med for et nytt liv!!!

Opplæring av ansatte ved pasienthotell

Region Midt er godt i gang 
med et 3-årig prosjekt i sam-
arbeid med Matakademiet/
Matskolen. Prosjektet går ut 
på å holde kurs for ansatte 
ved pasienthotellene i Norge. 
Bakgrunnen er at personer 
med astma, allergi og andre 
overfølsomhetsreaksjoner 
ofte reagerer på ting i miljøet, 
for eksempel støv, planter og 
blomster, parfyme, tobakks-
røyk ved inngangen etc. For 
personer med matoverfølsom-
het er det viktig at det finnes 

Kjøkkensjef Solfrid Lyså ved pasienthotellet i Harstad sammen med en 
fornøyd deltaker.

til dem som ønsket å teste ut 
lungekapasitet (spirometri). 
Videokommunikasjon og 
oksygenmetningsfunksjonen 
på kols-kofferten (bildet) ble 
også blitt flittig testet ut. Selv 
om arrangementet ble utvidet 
med en time var det fort-
satt noen som ikke fikk tatt 
testene. Disse ble selvfølgelig 
anbefalt å kontakte fastlegen. 
Informasjonen fra NAAF var 
også veldig populær, og vi hå-
per at mange velger å melde 
seg inn. 

mat de kan spise og at den er 
riktig merket. Vi ønsker derfor 
å informere om dette og 
komme med enkle råd til hvor-
dan en kan forbedre det som 
ikke fungerer godt nok i dag. 
Kurset er over to dager, den 
første dagen med teori, den 
andre med praktisk opplæring 
på kjøkkenet. I oktober holdt 
vi kurs i Harstad og Tromsø. I 
Tromsø deltok  ansatte både 
ved sykehuset og pasienthol-
let. Prosjektet er støttet med 
midler fra Extrastiftelsen

REMA 1000 har valgt ut sitt sortiment 
i samarbeid med Astma- og Allergi-
forbundet. – Vi har ikke det største 
sortimentet, men vi skal ha de mest 
etterspurte varene, lover butikkjeden. 

– Se etter FRI FOR-merket og spør oss 
hvis det er noe du savner fra til din lokale kjøpmann. 

Vi ønsker å vite hva du trenger.

Glåmdal AAF har hatt 
hobby kvelder hvor de 
har laget muffins.

En liten gruppe ivrige 
deltakere lært hvordan 
framgangsmåten i fra 
bunnen av og til ferdig 
produkt med lekker pynt. 
Resultatene ble bra. 

Se etter: FRI FOR

Hobbykvelder i Glåmdal AAF
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MED NEUTRAL FACE CARE FÅR DU ALT DET GODE  
ANSIKTET DITT TRENGER – OG IKKE NOE ANNET

Hver dag utsetter norske kvinner seg for mer enn 8 forskjellige hud-
pleieprodukter med parfyme*. Er det parfyme i et produkt så er det 
også risiko for å utvikle parfymeallergi – og det finnes ikke ”milde” 
parfymer. I ansiktet er huden tynnere og derfor spesielt utsatt. Har 
du først fått parfymeallergi, blir du ikke kvitt den. Det vil Neutral 
gjøre noe med. Derfor lanserer Neutral en ansiktspleieserie som  
inneholder all den pleie som ansiktet ditt trenger, og som er helt 
uten parfyme, farge eller andre unødvendige tilsetningsstoffer.  
Det er Neutrals holdning til følsom hud.

*Kilde: Tranberg Marketing 2009
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Jonas varmemaske fra Astma- og Allergiforbundet 
er spesielt egnet for mennesker med lunge-  
og hjertesykdommer, for eksempel astma.  
Jonasmasken gir god beskyttelse mot kald og  
tørr luft, og er også nyttig for de som driver  
fysisk aktivitet eller arbeider i sterk kulde.
Varmen fra luften man puster ut lagres i  
metallfilteret og varmer opp luften man 
puster inn. Metallfilteret oppbevarer også 
den fuktigheten som finnes i ut-pusten og 
fukter luften man puster inn igjen, slik at den 
blir behagelig å trekke inn. Filteret er formet 
etter ansiktet og holdes på plass under et 
ribbestrikket område i hals eller lue.

Har du problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

NYHET 2: 
Jonas sport i knallblå. 

Du finner all informasjon 
i vår nettbutikk: 

www.naaf.no/nettbutikk 
Har du ikke internett 

kan du ringe oss 
på 23 35 35 35.

NYHET 1: 
Barnestørrelser i rosa.

Finnes til barn og voksne, i flere modeller  
og farger, og med to typer filter.

Astma- og Allergiforbundet har nå flyttet til Oslo Turnhall i St. Olavs gate 25.

NAAF-sekretariatet flytter
Fra 1. desember er sekretariatet i Norges Astma- og Allergiforbund på plass i nye 
lokaler i St. Olavs gate 25. Et lett synlig landemerke midt i Oslo sentrum. 

Bygget ligger rett ved Slottsparken og 
er best kjent som gamle Turnhallen i Oslo. 
Oslo Turnhall ble åpnet i St. Olavs gate i 
1901, men ble totalskadd av brann i 1988. 
Nye lokaler ble gjenåpnet i 1994 bak den 
gamle fasaden.

Eiendommen eies i dag av Oslo Turn AS 
som igjen eies i sin helhet av Oslo Turn-
forening - Norges eldste idrettsforening.

Blant andre leietakere i bygget er 
Norges speiderforbundet, KFUK-KFUM 
speiderne og Norges lastebileierforbund.

Astma- og Allergiforbundet har sine 
lokaler i 7. etasje i bygget. 

Den nye adressen er:
Norges Astma- og Allergiforbund 
Postboks 6764 St. Olavs plass 0130 Oslo
Besøksadresse: St Olavs gate 25, 
0166 Oslo  tlf: 23 35 35 35



Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Har du problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

NYHET 2: 
Jonas sport i knallblå. 

Du finner all informasjon 
i vår nettbutikk: 

www.naaf.no/nettbutikk 
Har du ikke internett 

kan du ringe oss 
på 23 35 35 35.

NYHET 1: 
Barnestørrelser i rosa.

Finnes til barn og voksne, i flere modeller  
og farger, og med to typer filter.

Det har lenge vært kjent at 
vin kan være bra for hjertet, 
men nå tyder ny forskning på 
at alkohol også kan ha positiv 
effekt på lungene.

Forskere fra Bispebjerg 
Hospital i Danmark har 
sammen med en bachelor-
student i medisin undersøkt 
opplysninger om 19. 349 
danske tvillingpar mellom 12 
og 41 år. Ut fra dette har de 
sett på sammenhengen mel-
lom alkoholforbruk og helse. 
Undersøkelsen har gått over 
åtte år, der deltakerne har 
svart på spørreskjemaer. Her 
har de blant annet innrap-
portert sitt alkoholkonsum 
ved starten og slutten av den 
åtte år lange perioden.

De oppsiktsvekkende resul-
tatene viser en statistisk sam-
menheng mellom astma og 
alkohol. Det ser faktisk ut til 
at et moderat alkoholinntak 
reduserer faren for å utvikle 
astma. Resultatet ble pre-
sentert på en konferanse for 
European Respiratory Society 
i Amsterdam, skriver nettste-
det Forskning.no. Medisin-
studenten Sofie Lieberoth 
gjennomførte undersøkelse 
som sin bacheloroppgave.

”Farligst” å ikke drikke
De danske resultatene tyder 
på at du faktisk har størst 
risiko for å utvikle astma 
hvis du aldri drikker alkohol. 
Astmarisikoen er 6 prosent 
hvis du aldri drikker, men 
kun 4 prosent hvis du drikker 
mellom en og seks alkoho-
lenheter i uken. Også de som 

Lyst på et glass vin? Bare drikk! Danske 
forskere mener at et moderat alkohol-
inntak beskytter mot utvikling av astma.

Vin hjelper  
mot astma
tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Colourbox

drikker mye har redusert 
risiko: Her er det 4,5 prosent 
som utvikler astma.

Sofie Lieberoth sier at det 
trengs flere studier for å kun-
ne si noe om hvordan livsstil 
virker inn. Forskerne tør 
heller ikke å si noe foreløpig 
om hvorfor alkohol kan ha en 
beskyttende effekt, men det 
blir spekulert i at alkohol kan 
virke betennelsesdempende 
og gjennom dette motvirke 
for eksempel irritasjoner i 
luftveiene. 

Andre studier har vist at 
alkohol er forbundet med 
økt risiko for astmaeksem. 
Professor Hans Bisgaard ved 
Dansk BørneAstma Center 
mener det derfor er helt 
avgjørende at funnene i 
undersøkelsen blir testet i 
andre studier. /

Astmamedisin? Rødvin og 
annen alkohol kan nå vise seg 
å være bra både for hjerte og 
lunger. 



bilderamme
Fem elever i klasse 9E fra Ris ungdomsskole sikret seg Pust ut-prisen 2011 med  
sin strålende kortfilm om astma – og fikk 10 000 kroner rett i klassekassen.

Fikk pris  
for astmafilm

tekst og foto / Ola Hesstvedt                          

Jeg skal bli komiker! proklamerte 
hovedrolleinnehaver Jacob Maurud et-
ter prisutdelingen

Ungdom liker film. De liker å lage film 
også. Astma- og Allergiforbundet tok et 
nytt grep og inviterte ungdomsskolene 
i Oslo til kortfilmkonkurranse. Dette 
tente åpenbart elevene på Ris skikkelig 
på og leverte fem av de seks filmene 
juryen plukket ut til finaleforestillingen 
i Cinemateket på Filmens Hus 21. okto-
ber. Bare Voksentoppen skole blandet 
seg inn med en fin fjerdeplass og 1000 
kroner i belønning.

30 filmer ble levert for anonymisert 
bedømming i en fagjury med Jon Almås 
(NRK), Erik Stephansen (Burson Marstel-
ler) David Reiss-Andersen (reklameby-
rået Pravda) og prosjektleder Bo Alexan-

der Gleditsch i Astma- og 
Allergiforbundet. Gleditsch 
var konferansier i Cine-
mateket og hadde med 
følgende attest fra Nytt På 
Nytt-kjendisen Almås: – Vi 
ble overrasket over det 
høye nivået.

Ikke formanende
Vinnerfilmen ble vist sist av 
de seks finalistene, og fire 
jenter og en gutt tok sei-
eren etter å ha valgt svært enkle, men 
tydelige virkemidler. Kortfilmene skulle 
vare mellom 30 og 90 sekunder, og alt 
skjedde med en benk i en park: Gutten 
er lei seg over å ha fått vite at han har 
astma. Fortvilelsen avtar gradvis med 

Ordfører Fabian Stang 
gratulerte kortfilmskaperne.

at fire venner kommer 
i tur og orden og gir 
gode råd og oppmunt-
ringer. Det er ikke så 
ille likevel hvis man 
bare gjør de riktige 
tingene. Fortsetter 
med å trene, blant 
annet. Og gode venner 
er viktig for en med 
astma. Fem ungdom-
mer holder rundt 
hverandre til slutt. De 

fire jentene heter Ragne Mathiesen, 
Celine Brøndmoe, Sofie Klausen Lønseth 
og Mira G. Gullichsen.

«Vinnerfilmen tydeliggjør med enkle 
råd hvordan du kan få et bedre liv med 
astma – uten at den er formanende. 
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Fikk pris  
for astmafilm

10 000 kroner, rett i klassekassen, ble det 
på disse fem Ris-elevene. Fra venstre: Celine 
Brøndmo, Jacob Maurud, Ragne Mathiesen, 
Mira G. Gullichsen og Sofie Klausen Lønseth.

Glimt fra vinner-
filmen: Enkelt og 
virkningsfullt om 
astma, gode råd 
og gode venner. 
Pust ut-prisen 2011 
gikk til filmteamet 
fra 9E på Ris 
ungdomsskole. 

Dessuten klarer filmen å menneskelig-
gjøre temaet og gir tilskueren en emo-
sjonell opplevelse. Den balanserer også 
fint litt alvor med humoren», skriver 
fagjuryen i begrunnelsen.

Elevene er fremtiden
Kommunikasjonsrådgiver i NAAF, Bo 
Alexander Gleditsch sier det var en 
annen i prosjektgruppen som fikk ideen 
om å spre det han kaller det glade 
astmabudskapet gjennom kortfilmer fra 
ungdomsskolene. 

– Men filmkonkurransen ble etter-
hvert litt min baby. Vi ville jobbe med 

fremtiden, og elevene er fremtiden.  
Film er et effektivt medium, og dette 
er en ny, spennende vei å gå for å få 
ungdom til å teste seg slik at astma 
oppdages på et tidlig stadium. Pust ut 
tilbyr folk gratis spirometrimåling og har 
vært i fem byer med mobile spirostasjo-
ner i høst. 

– Fantastisk spennende å jobbe med 
dette prosjektet. Det var høyt nivå på 
alle finalefilmene, og lærerne på Ris 
ungdomsskole må ha litt av rosen for 
skolens dominans på resultatlisten. 
Kortfilmene kan brukes i det videre 
arbeidet med å få de unge til å teste 

seg, sier Gleditsch til AstmaAllergi. Det 
blir ny kortfilmkonkurranse neste år, 
og årets skolefight i Oslo ble støttet av 
legemiddelprodusentene AstraZeneca, 
Boehringer Ingelheim og Pfizer.

– Dropp røyking!
Byens ordfører Fabian Stang støttet til-
taket på sin måte – ved å være til stede 
i Cinemateket. Han lot være å teste seg 
denne gangen, for det gjorde han i fjor. 
Men mer enn 70 pustet ut og fikk testet 
seg i Filmens Hus, der leger og sykeplei-
ere forklarte resultatene. Stang snakket 
om utfordringene kommunen gar med 
uteluften, og så ble han litt privat. 

– La være å røyke, da, sa ordføreren 
og fortalte hvor dumt det var at han 
begynte i ungdommen og hvor vanskelig 
det hadde vært å slutte. 

– Nå vet vi nok om helseskadene, 
dropp tanken om å prøve med en gang. 
Ingen vil angre på at de ikke har forsøkt, 
sa han til de unge filmskaperne i salen. 
Professor dr. med. Kai-Håkon Carlsen 
ved Oslo universitetssykehus hadde 
også noe å si til ungdomsskoleelevene. 
Først og fremst at barn og ungdoms 
livsstil har innvirkning på lungehelsen 
resten av livet.  Og at fysisk aktivitet og 
mye fisk i kostholdet er smart.

Hva klasse 9E på Ris skole skal gjøre 
med 10 000 kroner. – Kjøpe kinobillet-
ter! svarte vinnerne. Og kanskje gjøre 
noe hyggelig sammen etterpå. /

Ustoppelig ballerina
fra side 21

www.naaf.no  /  23



24  /  Astma Allergi 6 2011

For friske folk er  
dietter som en fiende.
         Yngvar Andersen, personlig trener”

Raw food, super food, steinalderdi-
ett og lavkarbo. Blodtypediett, detox 
og vegetar. Retningene er mange og 
forvirrende. Men alle lover det samme. 
Kroppen din vil føles lettere og bedre 
om du bare gjør som du blir fortalt. 
For du har vel fått med deg hvorfor 
stjernene ser ut som de gjør? Hvordan 
Brad Pitt forberedte seg til filmen Troja? 
Hvordan Renée Zellwegger kvittet seg 
med Bridget Jones-buken? 

Madonna tygger visst hver eneste 
matbit 50 ganger før den svelges 
for å lette fordøyelsen. Victoria 
Beckham spiser reker i lake 
som lørdagssnacks for å holde 
vekten og Kylie Minogue trøk-
ker vitterlig i seg 
grapefrukt 

Selv i matveien er vi opptatte av å være trendy. Men hvor sunt er det egentlig å følge motebildet? 

Mat som mote
tekst / Morten Øverbye   foto / Colourbox                              

til alle måltider for å holde fasongen i 
gymdrakten. Her hjemme har Carl I. Ha-
gen gitt Atkins-dietten æren for at han 
tok av 15 kilo. Märtha og Ari sverger til 
Raw food for å ære kroppen og hånd-
ballspilleren Kristian Kjelling har drop-
pet brødet. Og akkurat den sistnevnte 
trenden, der brød, pasta, ris og andre 
karbohydrater er ut, har blitt populært i 
Norge de siste årene. Målgruppen var i 

utgangspunktet overvektige og diabe-
tikere, men nå kaster folk flest seg på 
trenden. 

Er lite eller mye fett? 
Aller mest oppmerksomhet har lav-
karbo-kostholdet fått de siste årene. 
Fedon Lindberg startet ballet for noen 
år siden ha han begynte å snakke om 
GI og gevinsten ved å redusere kar-
bohydratene. Atkins-dietten var enda 
hardere. Den siste tiden har Dr. Sofie 

Hexeberg regjert. Felles er at 
de tilsynelatende har pirket 

borti noe som mange 
ønsket seg. For 

mange har det 
vist seg at et 

redusert 
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Selv i matveien er vi opptatte av å være trendy. Men hvor sunt er det egentlig å følge motebildet? 

Mat som mote
inntak av karbohydrater hjelpe de i gang 
når de ønsker å ta av noen kilo. 

– Lavkarbo-kosthold kan gi en vektne-
dgang og gode resultater i begynnelsen, 
sier ernæringsfysiolog Gunn Helene 
Arsky i BAMA. 

Hun viser til at mangelen på karbohy-
drater i kostholdet tvinger kroppen til å 

Butikkene bugner over av kokebøker 
som har spesialisert seg på sitt fagfelt. 
Lavkarbo er ikke bare lavkarbo, det 
finnes en bok uansett hvilken 
prosentandel fett du foretrekker. 
Men kanskje kan de brukes som 
inspirasjon og kilde til nye retter? 
Aldri så snevert at det ikke er godt 
for noe…

forbrenne sitt eget fett. I tillegg for-
svinner det mye vann fra kroppen når 
kostholdet legges om. 

– En vektnedgang tilsier lavere koles-
terol, men hos mange holdes dette kun 
stabilt. Vi vet ikke så mye om langtids-
effektene av dette foreløpig. Hvordan 
påvirker dette for eksempel nyrene og 

hjerte og kar? 
For norske helse-

myndigheter 
anbefaler 
fortsatt 
karbohydra-

ter og poteter 
i kostholdet. På den 
andre siden står det 

Forfatteren av boka 
"Lavkarbo - 100 

LCHF-oppskrifter", 
svenske Ul-
rika Davidsson, 
skriver selv-
følgelig i boka 
si at et Low 
carb og high 
fat-kosthold er 

det beste. Hun 
hevder at kiloene 

forsvinner til tross 
for at du plasker 

rundt i fløte, rømme 
og ekte meierismør. 

– I de siste årene 
har atskillige viten-

skapelige under-
søkelser om GI og 
andre lavkarbo-
dietter vist at det 

jeg foreleser om 
er vitenskapelig be-

grunnet og den beste 
kosten for helsen. Til 

tross for dette holder både 
Livsmedelverket i Sverige og 

Helsedirektoratet i Norge fast 

ved sine gamle anbefalinger, og mange 
ernæringseksperter gir fremdeles råd 
om at vi skal spise lite fett og mye kar-
bohydrater. 

Davidsson mener hun har sett gode 
resultater hos de som trapper opp fet-
tet og kutter ned på karbohydratene. I 
følge henne vil søtsuget forsvinne hos 
de fleste som begynner med LCHF-
kosthold. 

Sånt blir man forvirret av. 

Kjedelig sannhet
– Jeg er knallhard motstander av kost-
holdsregimer og dietter når det ikke er 
nødvendig, sier personlig trener Yngvar 
Andersen i Mykjemeir.

Han mener at det kun er de som lider 
av ekstrem overvekt, lidelser og diabe-
tes som bør gå så drastisk til verks. 

– For friske folk er dietter som en fi-
ende. Ekstreme dietter fører som regel 
til at man før eller siden sprekker, de 
fungerer aldri over tid. Når fokuset på 
hva vi ikke kan spise blir for stort er det 
svært uheldig. 

Det skaper problemer for folk og 
fokuset er helt feil. Og når voksne blir 
forvirra og sliter skikkelig, så kan vi jo 
tenke hvordan dette blir for ungdom-
mer, sier Andersen. 

Han viser blant annet til den siste 
tidens oppslag om at frukt ikke er bra på 
grunn av karbohydratinnholdet. Kombi-
nert med frykten for fett og foreldrenes 
ulike meninger, samt at man kanskje 
ikke kan lage mat, kan være fatalt. 

– Da er det knapt noe igjen å spise. 
Men for å være sunn og i god form så 
er løsningen kjedelig, men effektiv: Vi 
må bevege oss nok. Vi hadde mindre 
fett for 50 år siden, menn på min alder 
veide ti kilo mindre da enn de gjør nå. 
Hovedgrunnen er at vi er mindre aktive 
og spiser mer junk food. Og det er ikke 
poteter, ris, brød og frukt som er  

Fete konsepter
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Den glutenfrie pepperkakegutten 
ble svært glad da han oppdaget 
posen med det glutenfrie melet. 
Endelig kunne han lage melengler 

sammen med de andre 
pepperkakebarna!

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

FOR ALLE I JULEN

GODE
MATOPPLEVELSER MATGLEDE!

skurkene. Det er jeg hellig overbevist 
om, sier Andersen. 

Matens smak og sosiale arena synes 
også å være nærmest ikke-eksisteren-
de. Yngvar Andersen brenner for å gi 
måltidene den plassen de fortjener. 

– Mat er langt i fra bare et middel for 
å redusere eller holde vekta. Det hand-
ler om matglede og prestasjoner, både 
på trening, jobb og i familielivet. For 
mye stress og dramatikk rundt maten er 
bare negativt, sier han. 

Men Andersen er også klar over den 
gevinsten det ligger i å legge om ruti-
nene sine. For mange opplever å rase 
ned i vekt den første tiden etter at de 
har startet med nytt regime. 

– Enkelte dietter fungerer kolossalt 
godt på kort sikt, det er nesten så man-
ge blir religiøse. Men en rask nedgang 
på kort sikt er jo helt uinteressant. Man 
må kunne leve med det. Derfor bør vi 
være litt smarte og bruke god tid. 

For sannheten er så uhorvelig mye 
kjedeligere enn glansede magasin-
forsider med målebånd og smilende 
ansikter. 

– Den absolutt mest effektive slanke-
kuren er å la være å spise og å bevege 
seg. Men alle skjønner intuitivt at det 
ikke er så smart, konsekvensene er 
fatale. Litt forsterket vil jeg si at sånn er 
det med alle strenge regimer. 

Likt for alle
Mange allergikere er allerede godt kjent 
med å være påpasselige med hva de får 
i seg. En av utfordringene ved alle diet-
ter er å få i seg det man måtte trenge av 
næringsstoffer. For allergikere betyr det 
å måtte sette seg kanskje enda bedre 
inn i diettens filosofi. 

– Dersom dietten i utgangspunktet 
er veldig restriktiv, og man ikke tåler en 
god del av det som er lov, kan resultatet 
være fatalt, sier ernæringsfysiolog Gunn 
Helene Arsky. 

Men med sunn fornuft og en dose 
kunnskap skal ikke noen av de vanlige 
diettene og retningene by på større 
utfordringer for en allergiker enn for 
andre.  

– Man må uansett holde seg unna det 
man ikke tåler. Ellers vil det ikke være 
noen spesielle ulemper ved å følge disse 
diettene samtidig som man har allergi. 
Ikke mer enn for andre, i alle fall, sier 
Arsky. /

Her er noen av trendene som er populære akkurat nå:
..................................................................................................................................................................                     

Lavkarbo
Målgruppe: Overvektige fete, type 2-diabetikere, insulinresistente. 
Maten: Opptil 90 % fett og protein, lite karbohydrater. 
Teori: Karbohydratmangel tvinger kroppen til å forbrenne eget fett. 
 Lav insulinproduksjon forhindrer overlagring av fett. 
Vektnedgang: Gode resultater i begynnelsen (vann). Like resultater etter ett år. 
 Men det er ikke bra med kost som vanskeliggjør fysisk aktivitet. 
 
Detox
Målgruppe: De som lever usunt (alle) og slankere. 
Maten: Vann, frukt, grønnsaker, teer, detoxpiller. 
Gjennomføring: Kost, faste, tarmskylling, detoxapparater
Teori: Kroppen er fylt med avgiftsstoffer i tarm og lever som må renses ut. 
 Stammer fra det gamle Egypt, var svært populært på 1800-tallet.  
 Fikk en oppsving på 2000-tallet. 
Om det virker?: Utspekulert lureri, kvakksalvere som kurerer ikke-eksisterende   
 sykdommer. Giftstoffene de skal rense ut eksisterer ikke. Alternative  
 behandlere henviser til tungmetaller og plantevernmidler som skal  
 renses ut, men det er ikke dokumentert at dette forsvinner. 

Supermat
Målgruppe: Alle helsebevisste
Maten: Overvekt av frukt og grønt med eksepsjonelle egenskaper. 
 I tillegg finnes det masse piller, juicer og ekstrakter på markedet.
Teorien: Enkelte matvarer er ekstra fulle av helsebringende stoffer, 
 antioksidanter og fytekjemikalier. 
Om det virker?: Alle har godt av mer frukt og grønt. Pillene, derimot... 

Raw food 
Målgruppe: Helsebevisste, slankere og vegetarianere. 
Maten: Rå mat (frukt, grønnsaker, nøtter, frø, spiret korn, egg, sashimi, kjøtt).  
 Maten må ikke være varmebehandlet over 40 grader. 
Teorien: Oppvarming ødelegger næringsstoffene og enzymene og skaper 
 kreftfremkallende stoffer. Immunforsvaret bygges ved å utsette det  
 for bakterier. 
Om det virker?: Mange går ned i vekt fordi det er kalorifattig mat. Men maten kan  
 potensielt være farlig (giftstoffer, bakterier), og lav vekt fører til  
 amenonea og lav beintetthet. Kostholdet gir også lite kalsium,  
 D-vitamin, jern, sink, protein og kalorier. 

(kilde: Gunn Helene Arsky/BAMA)
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Den glutenfrie pepperkakegutten 
ble svært glad da han oppdaget 
posen med det glutenfrie melet. 
Endelig kunne han lage melengler 

sammen med de andre 
pepperkakebarna!

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

FOR ALLE I JULEN

GODE
MATOPPLEVELSER MATGLEDE!



50-årsjubileum i Sandefjord

Sandefjord Astma- og Al-
lergiforening ble stiftet 17. 
november 1961 og feiret sitt 
50 års jubileum på dagen.

Det var 35 medlemmer 
og gjester til stede som fikk 
servert jubileumsmiddag og 
ble underholdt av et sang-
kor.  Flere taler og hilsninger 
ble fremført, blant annet leste 
Tordis Bruserud en historisk 
prolog om de 10 første årene 
i Sandefjords historie bundet 
sammen med NAAF sentralt 
sin historie. Hun viste til stort 
engasjement og godt sam-
arbeid mellom lagene da de 
arrangerte møter der 200 og 
også 1000 mennesker deltok.  
Da som nå var de svært 
opptatt av forskning og samlet 
inn store midler til NAAFs fors-
kningsråd.

Det var lege Luhr som 
så behovet for et lokallag i 
Sandefjord i sin tid.  Lokal-
laget i Tønsberg ble stiftet 
året før og lederen der Tordis 
Bruserud sammen med Alfred 
Simonsen, leder i Astmatiker-
forbundet sentralt deltok på 
stiftelsesdagen.  

Sandefjord Astma- og Al-
lergiforening er et aktivt lag 
som jobber mye med temaene 
likemannstjeneste, bruker-
medvirkning, burotaksjoner, 
inneklima og trening.  Det 
arrangeres ikke like mange 
medlemsmøter som før, nå 
står man mer på stand og 
møter medlemmer og andre 
rundt i byen.  Styremedlem-
mene er også aktive deltakere 
i Rådet for funksjonshemmede 
og FFO i Vestfold.

På bildet av styret i Sandefjord AAF er fra venstre: Janne Skog, varaord-
fører i Sandefjord Vidar  Andersen, Sverre Lilloe, leder Eldbjørg Steensma, 
Nina Holand og Tove Tveitan  

Medlemstur til Raufoss

Glåmdal AAF har 
hatt medlemstur 
til Raufoss bade-
land. Vi hadde en 

kjempefin tur for 
stor og liten, mange 
barn fra fire år og 
oppover.  Alle koste 
seg, og det var et 
kjempefint bade-

anlegg. Virkelig å 
anbefale for liten og 

stor. Vi hadde rom 
i Gjestegården. 
Lørdag kveld  var 

Mange skumlinger på halloween-feiringen.

 Illustrasjonsfoto:  
Colourbox

det halloween-feiring for 
liten og stor, barna, og noen 
voksne, var så fint utkledde 
og sminket. Raufoss badeland 
har sklier, fossefall, elvestryk, 
boblebad. bølgebasseng og 
andre typer basseng. Kjem-
pestort og rent og pent. Ikke 
så veldig mye klor virket det 
som heller. Lungesykepleier 
Ranveig Trøsberget hadde 
foredrag om medisinbruk og 
bivirkninger, tips og råd.

Bente Solbakken, 
regionsleder i 
Hedmark og Kjell 
Halvorsen, lokal-
foreningsleder i 
Drammen og om-
egn ble hedret for 
beste verveinnsats 
blant tillitsvalgte 
i 2011. Forbunds-
leder Pål Johansen 
gratulerte og bød 
de to på reisegave-
kort som på-
skjønnelse.

Flott verveinnsats i 2011

For femte år på rad gir AAF i Glåmdal bort  
kunstige julestjerner til skoler og  
institusjoner. Vi blir veldig godt  
mottatt der vi kommer. I år gir vi bort  
12 stk. De deles ut før advent så  
de kan sette disse  
flotte blomstene  
ut da.

Kunstige julestjerner

28  /  Astma Allergi 6 2011

Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.
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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

Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifisert og svanemerket 
hudpleie med naturlige ingredienser

• Tilpasset sensitiv hud. 
• Uten parfyme, fargestoff eller parabener. 
• Kan brukes av både voksne og barn 
 – til og med de aller minste. 

Les mer på decubal.no. Få gratis vare-
prøver på decubalpluss.no

Nyhet!

Fås hos Apotek 1 og Boots.



bilderamme

Avdelingsdirektør Per Schwarze 
ved Folkehelseinstituttets avdeling 
for luftforurensning skapte sist vinter 
medieoppslag da han gikk ut og sa at 
de som blir syke av luftforurensning bør 
vurdere å flytte ut av Oslo. Dette mener 
han fortsatt, men understreker at dette 
gjelder noen veldig få og svært følsom-
me personer.

Samråd med lege
– Dersom du har astma, kols eller 
hjerte-/karsykdommer og merker at 
sykdommen forverres på grunn av at 
du puster inn forurenset luft, bør du 
i samråd med din lege vurdere om å 
flytte ut av byen kan være det som skal 
til for å få en bedre helsetilstand, sier 
Schwarze. Han understreker at det ikke 
på generelt grunnlag er noen grunn til å 
fraråde astmatikere å bo i Oslo og andre 
storbyer.

Så vidt Schwarze kjenner til, er det 
omstridt hvorvidt utendørs luftforu-
rensning på de nivåer vi har i norske 
byer kan føre til nyutvikling av astma. 
Det er derimot klare holdepunkter for 
at både astma-sykdommen kan forver-
res ved at man utsettes for luftforurens-
ning. Dette gjelder trolig også for Kols.

– Det er mange faktorer som spil-
ler inn. Hvor du bor, og hvor mye du 
oppholder deg utendørs, for eksem-
pel. Er du veldig plaget, ville jeg vært 
forsiktig med å trene på steder med 
mye forurensning, på de verste dagene 
vinterstid.

Han legger til at barn er spesielt ut-
satt. For det første fordi lungene deres 
er mer sårbare, for det andre fordi de er 
lavere og dermed puster nærmere bak-
ken, der eksosnivåene er større. 

Svevestøv og NO2
Det er i hovedsak to faktorer i luftforu-
rensingen som skaper helseproblemer 
hos deler av befolkningen: Svevestøv og 
NO2.

Svevestøv kommer i veitrafikksam-

Astma kan bli verre
Har du astma kan sykdommen forverres ved å bo og puste i forurenset luft.  
For noen få personer kan plagene bli så store at de bør vurdere å flytte ut av byen.

tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld                           

menheng fra de utslippene som kom-
mer fra bensin- og dieselbiler, samt 
veistøv. Ved kjøring med piggdekk, blir 
det mer svevestøv.

– Vi skiller mellom ulike typer parti-
kler. En stor andel av eksospartiklene 
blir fjernet i de ny bilenes partikkelfilter, 
men færre av de aller minste, altså de 
ultrafine partiklene, forklarer Schwarze.

Også disse partiklene, som det ikke 
er noen grenseverdier for, kan føre til 
forverring av sykdom hos personer med 
lungelidelser. Avdelingsdirektøren me-
ner det er viktig at norske myndigheter 
kommer med tiltak som kan redusere 
svevestøvnivåene i norske byer. Dette 
må til for å gjøre lufta i norske byer bra 
for alle, mener han, og viser til interna-
sjonale studier.

Dieselbiler bidrar med mer svevestøv 
enn bensinbiler, dette gjelder også 
nyere biler som følger utslippskravene 
Euro 5 og Euro 6. Nyere studier har 
også vist at nye dieselbiler slipper ut 
mange ganger mer NOx enn bensinbiler, 
selv om de følger de samme kravene. 
Faktisk slipper nye dieselbiler ut mer 
NOx enn gamle dieselbiler. Tidligere har 
man antatt at nye biler ville forurense 
mindre enn gamle biler, uansett, men 
dette viser seg altså ikke å stemme når 
det gjelder dieselbiler. 

NO2 skader lungene
I det et siste har det vært fokus på 
utslipp av NOx fra dieselbiler. NOx inne-
holder den helseskadelige gassen NO2, 
som kan skape store plager for astmati-
kere og andre med luftveislidelser.

– Når vi puster inn NO2, trekker det 
seg langt ned i lungene og kan skade ve-
vet. For en frisk person er det normalt 
ikke farlig, men for en astmatiker kan 
det gi store plager og forverre sykdoms-
bildet, forklarer Per Schwarze.

Ved inhalasjon vil 70-90 prosent av 
NO2 bli absorbert i lunger og luftveier. 
På grunn av den relativt lave vannløse-
ligheten for NO2 tas lite opp i de øvre 

luftveier. Mesteparten av gassen trenger 
derfor ned i de dypere lungeavsnitt, og 
avsettes spesielt i overgangen mellom 
de minste luftveiene og gassutvekslings-
sonen i lungeblærene. Det er her de mest 
omfattende skadene av NO2 observeres. 
Skadene som oppstår kan for eksempel 
være betennelsesreaksjoner eller celle-
død/skade i lungevevet.

Noen dager verre enn andre
Sist vinter ble de fastsatte grenseverdiene 
for luftkvalitet overskredet en rekke gan-
ger i flere norske byer. I Bergen førte dette 
til at det ble innført begrensninger på 
kjøringen. Slike tiltak kan bli vurdert også i 
andre byer, i første rekke Oslo og Trond-
heim. Per Schwarze er imidlertid usikker 
på om dette vil ha den ønskede effekten.

Under visse værforhold, for eksempel 
hvis det er veldig kaldt og samtidig veldig 
stillestående luft, kan forurensningsnivået 
bli svært høyt selv om det er relativt liten 
trafikk, forklarer han.

Det er altså ikke bare antall biler på vei-
en som spiller en rolle for luftkvaliteten, 
været har også stor betydning. Dessuten 
er Folkehelsa opptatt av på hvilke steder 
forurensningen skjer. 

Noen steder har høy luftforurensning 
på grunn av mye biltrafikk, uten at det har 
noen betydning for befolkningens helse. 
Dette er fordi det er steder ikke så mange 
mennesker oppholder seg, sier Schwarze.

En skal nemlig ikke så veldig langt vekk 
fra veien før luftkvaliteten kan bli betyde-
lig bedre, det kan være snakk om noen 
hundre meter. Under andre forhold kan 
større områder ha dårlig eller svært dårlig 
luftkvalitet.

Tiltak som virker
Av tiltak som virker trekker Schwarze frem 
at dreining av bilparken fra diesel til hy-
bridbiler som det som vil ha størst effekt 
for å redusere nivåene av NO2 og ultrafine 
svevestøvpartikler. Miljøfartsgrenser og 
piggdekkgebyr vil ha effekt på mineralpar-
tikler (PM10).

30  /  Astma Allergi 6 2011



Astma kan bli verre
Har du astma kan sykdommen forverres ved å bo og puste i forurenset luft.  
For noen få personer kan plagene bli så store at de bør vurdere å flytte ut av byen.

Når det gjelder luftkvalitet, finnes det 
litt ulike mål og grenser for hva som er 
akseptabelt. 

Dette er grenseverdier, luftkvali-
tetskriterier og nasjonale mål. Grense-
verdiene ligger i forskriftene til Foruren-
singsloven, disse er det kommunenes 
ansvar å overholde.

– Er grenseverdiene for NO2 strenge 
nok?

Jeg mener de er strenge nok, ja. 
Dersom for NO2 forurensningen holdes 
på et nivå som ligger under de fastsatte 
grenseverdiene, er det svært få som vil 
få helseplager på grunn av luftforurens-

ning. Men problemet er at grensever-
diene stadig overskrides, mener Per 
Schwarze.

Han håper regjeringens økning av 
dieselbilavgiften i statsbudsjettet vil 
dreie bilparken i retning av flere el-og 
hybrid-biler, og færre dieselbiler. 

Europeisk samarbeid
Folkehelseinstituttet deltar for tiden i et 
stort europeisk prosjekt der det forskes 
på hvordan luftforurensingen påvirker 
folks helse i mange land, ved meget 
forskjellige nivåer av luftforurensning. 
Resultatene fra dette prosjektet kom-

mer i 2012. Denne kunnskapen skal inngå i 
en revidering av grenseverdier.

Per Schwarze påpeker luftforurensnin-
gen i norske byer relativt sett er lav, sam-
menlignet med utenlandske storbyer. Men 
både norske og utenlandske undersøkelser 
tyder på at forurensningsnivåene vi har i 
Norge kan medføre helseplager hos noen 
mennesker.

– Jeg personlig opplever ingen helsepla-
ger på grunn av  forurensning. Jeg sykler til 
jobb hver dag. Men på de verste dagene 
med høye nivåer, velger jeg litt andre veier 
enn jeg vanligvis sykler på, sier han. /
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Mål for luftkvalitet:
..............................................................................................................................................................................................................................................                     

Grenseverdier: Forurensningsloven inneholder grenseverdier for luftkvalitet. Disse er delvis basert på helseeffekter, men tar 
også praktiske/økonomiske hensyn. Kommunene har ansvar for å overholde forskriftene til Forurensningsloven. Sist vinter ble  
grenseverdiene for NO2 overskredet i flere norske byer.
Luftkvalitetskriterier: Luftkvalitetskriteriene som Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Folkehelseinstituttet har utarbeidet, 
er bare basert på helseeffekter. Disse er lavere enn grenseverdiene. Å nå disse nivåene vil være en stor utfordring i norske byer og 
tettsteder, og ligger fram i tid. 
Nasjonale mål: Nasjonale mål, fastsatt av norske myndigheter, er strengere enn de lovbestemte grenseverdiene, men ikke så strenge 
som luftkvalitetskriteriene. 

I rushtiden er trafikken tett mange steder i Oslo, 
som her i krysset Geitmyrsveien/Kirkeveien på Ring 
2. Avdelingsdirektør Per Schwarze i Folkehelsa er 
blant de som sykler til og fra jobb året rundt.



bilderamme

CUTRIN 
SENSITIVISM

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

HÅRPLEIESERIE FOR FØLSOM 
OG ALLERGISK HUD

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 et
100 % vegetabilsk og
kolesterolfritt alternativ 
til mattøte.

Kolesterolfri

Laktosefri

Umettede fettsyrer

100 % vegetabilsk

Ri
sd

rik
k

So
ya

dr
ik

k
So

ya
dr

ik
k

H
av

re
dr

ik
k

So
ya

dr
ik

k 
So

ya
 C

ui
si

ne

Sunt alternativ 
til melk!

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende  
legemiddelkrem for tørr hud.

www.aconordic.com

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!

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
  

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!

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!

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!

32  /  Astma Allergi 6 2011

-25°C

Kraftfull
Zubadan-teknikk
fabrikkgaranterer
varmedrift ned
til -25°C

Kan kobles
til solpanel

Over 40 Ecodan Next Generation anlegg er testet
i Skandinavia, alle besto den kalde vinterens
utfordringer med glans!

Testet og klar for
skikkelig norsk vinter!

Markedets største serie av
kvalitets luft/vann varmepumper

VERDENS-
NYHET

ECODAN

Les mer og finn din autoriserte forhandler på www.miba.no

Trådløs
fjernkontroll
med romsensor

Nyutviklet
intelligent
energisentral

Enkel innstilling
når du er borte

luft-vann
varmepumpen
SOM HAR ALT!

90x261_miba-utfallende  19.08.11  14.19  Side 1



Ustoppelig ballerina
fra side 21

www.naaf.no  /  33
www.puls-norge.no 

√  Uten konserveringsmiddel
√  Uten parabener 
√  Uten parfyme
√  Uten fargestoffer
√  Allergitestet
√  Også for tørr og sensitiv hud

9 av 10 sykehus velger Sterisol®. 
Nå er den nye Sterisol® Sensitive System 

tilgjengelig for deg som er bevisst på 
sunn hud- og hårpleie.

Produktene kan kjøpes i
Astma- og Allergiforbundets nettbutikk

www.naaf.no

STERISOL® 
SENSITIVE SYSTEM

-25°C

Kraftfull
Zubadan-teknikk
fabrikkgaranterer
varmedrift ned
til -25°C

Kan kobles
til solpanel

Over 40 Ecodan Next Generation anlegg er testet
i Skandinavia, alle besto den kalde vinterens
utfordringer med glans!

Testet og klar for
skikkelig norsk vinter!

Markedets største serie av
kvalitets luft/vann varmepumper

VERDENS-
NYHET

ECODAN

Les mer og finn din autoriserte forhandler på www.miba.no

Trådløs
fjernkontroll
med romsensor

Nyutviklet
intelligent
energisentral

Enkel innstilling
når du er borte

luft-vann
varmepumpen
SOM HAR ALT!

90x261_miba-utfallende  19.08.11  14.19  Side 1



bilderamme

34  /  Astma Allergi 6 2011

Det fins ikke noe konkret tallmateriale 
på hvor mange nordmenn som sliter 
med såkalt kjemisk miljøintoleranse el-
ler multiple chemical sensitivity (MCS), 
men ifølge en dansk studie er 0,5 pro-
sent av alle dansker plaget av alvorlige 
symptomer på duft- og kjemikalieover-
følsomhet. 

Hybel med mugg
For Mette Kalleberg i Sandnes begynte 
problemene for alvor i 2003.

– Da hadde jeg allerede i flere år gått 
og hostet i lengre perioder. Jeg har 
bodd noen steder i studietiden som jeg 
husker at det luktet noe mugg i. I 2003 
hadde vi en stor lekkasje på jobben, og 
etter det har jeg aldri klart å komme 
tilbake for fullt, sier Kalleberg.

Hun ble dårlig i flere etapper, og 
reagerte også etterhvert kraftig på blant 
annet parfyme i svært små mengder.

– På det verste kunne jeg blir dår-
lig lenge etter at jeg hadde passert et 
parfymert menneske på gata. Jeg har 
problemer med å være i nærheten av 
noen som har vasket klærne sine med 
OMO for eksempel, det skal så lite til. 
Heldigvis blir jeg nå tatt alvorlig av både 
fastlegen, spesialister og NAV, forteller 
Kalleberg, som i dag har en 23 prosent 
stilling som musikkterapeut for multi-
handikappede barn.

– På jobb er jeg kun på mitt arbeids-
rom. Barna jeg underviser må komme 
helt parfymefrie til mitt rom for at det 
skal fungere. I tillegg til musikktera-
piutdannelsen min er jeg også utdan-
net førskolelærer og har søkt mange 
jobber i barnehager, men de tør ikke å 
ansette meg fordi de ikke kan garantere 
parfymefrie omgivelser. Ikke engang da 
jeg søkte på en avdeling med bare ett-
åringer  fikk jeg jobben, forteller hun. 

Mette Kalleberg tåler ikke parfymelukt, og har problemer med å finne en jobb i parfymefrie omgivelser. Hun er ikke alene – mange sliter med de samme problemene. 

Syk av godlukt
tekst / Sissel Fantoft   foto / Colourbox og Privat                                    

Det underlige er at det ser ut til at de 
velger ukvalifisert personell i stedet for 
å ansette en med min helse. Nå ser det 
ut til at Mette vil bli 77 prosent uføre-
trygdet.

Kvalm og svimmel
Ifølge The US interagency workgroup 
on MCS er aksepterte kriterier for MCS 
basert på risikantenes sykehistorier 
følgende:  
 

1. En kronisk tilstand  
2. Med symptomer som gjentar seg  
3. Ved eksponering for lave konsen 

        trasjoner av  
4. Multiple kjemiske stoffer og 
5. Bedres eller forsvinner når  

        årsakene er fjernet, samt  
6. Opptrer i flere organsystemer. 
Hvis Mette Kalleberg blir utsatt for 

parfymelukt reagerer hun med sviing, 
stikking og sterk kribling i luftveiene. Et-
ter hvert begynner hun å hoste kraftig, 
en hoste som i verste fall ender opp i 
brekninger.

– Jeg kan også få hodepine, og 
hvis eksponeringen er sterk 
nok kan jeg bli både kvalm 
og svimmel. Jeg har lært 
meg å mestre det til en 
viss grad, og etter alle 
disse årene har jeg 
lært mer om hva jeg 
ikke tåler slik at jeg 
klarer å unngå det 
jeg reagerer på, sier 
Kalleberg.

Parfymefritt 
utvalg
Hun mener at veien 
å gå ikke nødvendig-
vis kun er forbud og 

restriksjoner, men heller et økt utvalg av 
parfymefrie produkter som frister.

– Der er det mye som kan gjøres før 
man forbyr parfyme. Det fins jo noe på 
markedet, og apotekene får flere og flere 
parfymefrie produkter. Men slik det er i 
dag må man i velassorterte kolonialforret-
ninger eller apoteker for å finne noe. På 
enkelte små steder finner man ikke upar-
fymerte produkter i det hele tatt, sier 
Kalleberg. For henne er det en utfordring 
å bevege seg ute i offentligheten.

– Jeg kan ikke gå inn på et sykehus uten 
å bli syk, og det er jo ganske paradoksalt. 
Når jeg skal til fastlegen min kan jeg ikke 
sitte på venterommet, men må vente ute 
på gata. Jeg har forsøkt å be dem om å 
henge opp NAAF-plakaten med teksten 
”Takk for at du ikke bruker parfyme”, men 
det ser ikke ut til at de tør å henge den 
opp, sier hun. 

– Elendig forskning
Etter at Mette Kalleberg fikk en astma-
diagnose og begynte på daglige faste 



Boken ”Miljøhemming – en skjult 
funksjonshemming” er skrevet av Kjell Aas. 
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Mette Kalleberg tåler ikke parfymelukt, og har problemer med å finne en jobb i parfymefrie omgivelser. Hun er ikke alene – mange sliter med de samme problemene. 

å lese den, for da vet jeg at jeg ikke er 
alene, dette er ikke noe jeg bare har 
funnet på, sier hun.

– Akkurat den tilbakemeldingen har 
jeg fått av mange mennesker, og det er 
ikke noe rart, for dette er en vanske-
lig tilstand å ha fordi det stort sett er 
subjektive – altså ikke målbare – symp-
tomer, sier Kjell Aas.

– Dette er en tilstand som psykiaterne 
har annektert og sier er psykisk, men 
i boka har jeg drøftet den psykiatriske 
forskningen som er gjort på feltet, og 
vil karakterisere den som elendig. Min 
påstand er at det er diverse kjemiske 
stoffer i lufta disse menneskene blir dår-
lige av, så dette handler om kjemi, ikke 
psykiatri, sier han.

Støtte fra myndighetene
Kjell Aas var tidligere leder av Vok-
sentoppen, og der hadde han hver dag 
en fast telefontid for åpen rådgivning.

– Det kom veldig mange henvendelser 
fra folk med denne tilstanden som ikke 
møtte noen forståelse andre steder, 
forteller han.

Boka ”Miljøhemming – en skjult funk-
sjonshemming”  fins gratis tilgjengelig 
på internett, og er finansiert av Barne- 
ungdoms- og familiedirektoratet, med 
faglig støtte fra Helsedirektoratet.

– Det har vært en enorm jobb å 

Mette Kalleberg har vanskelig for å finne 
seg jobb i uparfymerte omgivelser.

skrive boka. Fra Regjeringens side er 
miljøhemming karakterisert som en 
funksjonshemming, men det fins ingen 
informasjon om dette fra myndighete-
nes side, bortsett fra noen utsagn som 
er feil, så støtten vi fikk til prosjektet er 
kanskje et utslag av dårlig samvittighet, 
sier Kjell Aas, som selv har finansert 
trykkingen av papirutgaven av boka.

Han kaller ikke de med miljøhemming 
for pasienter, men risikanter.

– De er friske i heldige miljøer, det er 
når de blir eksponert for visse kjemiske 
forbindelser at de reagerer. Vi ekspo-
neres for massevis av slike forbindelser 
hvis forekomst og betydning for helsen 
er helt ukjent, og mange som vi neppe 
har gener for å takle. Hvert eneste år 
kommer det rundt 40 000 nye kjemiske 
forbindelser til omgivelsene våre. Jeg er 
helt sikker på at risikantene har rett, det 
er noen spesielle kjemiske reaksjoner 
de plages av i forhold til ting de møter 
i miljøet. Dette er en lite kjent og skjult 
funksjonshemming, og myndighetene 
har gjort altfor lite. Jeg søkte Helsedi-
rektoratet for mange år siden om god-
kjenning av diagnosen kjemisk miljøin-
toleranse/MCS, men det har fremdeles 
ikke skjedd, selv om det er en anerkjent 
diagnose i andre land, sier Kjell Aas. /

astmamedisiner har tilværelsen blitt litt 
bedre. 

– Jeg har fått hevet toleransegrensen 
littegrann med denne medisineringen. 
Hvis jeg i tillegg tar veldig høye doser 
(60-80 mg) av den kortisonbaserte 
medisinen Prednisolon så har jeg mu-
ligheten til å kunne delta ved spesielle 
anledninger som er viktige for meg, 
som bryllup i familien for eksempel. Jeg 
pleier å ha det med meg i veska, men 
jeg får ikke lov til å ta det fast, det vil ha 
altfor mange bivirkninger, sier Kalleberg. 

Hun er medlem av Astma- og Allergi-
forbundet.

– Der føler jeg at jeg blir ivaretatt, og 
jeg er veldig glad for at parfymeintole-
ranse er et eget punkt på NAAFs hand-
lingsplan. Jeg jobber nå sammen med 
andre i samme situasjon med å starte 
en forening for mennesker med kjemisk 
miljøintoleranse. Vi jobber iherdig for å 
få alt på plass og vi håper at vi kan åpne 
for innmelding på nyåret.

Bekreftende leseopplevelse
Kalleberg har hatt stort utbytte av å lese 
boka ”Miljøhemming - en skjult funk-
sjonshemming” av professor Kjell Aas.

– Det var nesten et sjokk å lese den, 
det er akkurat som om han har skrevet 
om meg uten å kjenne meg. Og det har 
vært en veldig bekreftende opplevelse 



36  /  Astma Allergi 6 2011

1. Eberlein B, et al. Adjuvant treatment of atopic eczema: assessment of an emollient containing N-palmitoylethanolamine
(ATOPA study). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008;22(1):73-82

2. Lambert DM, et al. The palmitoylethanolamide family: a new class of anti-inflammatory agents? Curr Med Chem. 
2002; 9(6); 663-674

3. Llorca MA, et al. Evaluation of the activity of a moisturizing and restoring-action preparation, with lamellar structure, 
as adjuvant in the treatment of atopic dermatitis and xerotic skin. Rev Intern Dermatol Dermocosm. 2003;6:425-430.

KLINISK 

TESTET

Bidrar til å gjenopprette hudens balanse og velvære

DAGLIG FUKTIGHETSPLEIE FOR TØRR, KLØENDE, 
IRRITERT OG REAKTIV HUD

Physiogel® A.I. krem

Utviklet med ekspertise fra Stiefel, 
global leder i dermatologi 

i over 100 år

DMS®* teknologi som etterligner
hudens egen struktur

PEA**: en naturlig ingrediens 
med antiinflammatoriske 

egenskaper

NOR/PSG/0029a/11GlaxoSmithKline AS Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo, Tlf: 22 70 20 00

Respekterer
huden med den hypoallergene 
formuleringen; uten parfyme, 
parabener, farge og emulgator

Beskytter
ved å tilføre de naturlige 
barrierefettstoffene huden trenger

Styrker
og lindrer tørr og sensitiv hud

* DMS: Derma Membrane Structure   ** PEA: Palmitoylethanolamine

NOR_PSG_0029a_11_Physiogel AI Cream bus stop ad_29Aug2011_A3:Abris bus  29.08.2011  11:26  Side 1

Utviklingen av nettsiden er fullfi-
nansiert av NAV gjennom programmet 
FARVE (Forsøksmidler arbeid og velferd). 
Prosjektet har hatt fokus på astma og 
allergi – astma er den vanligste arbeids-
relaterte lungesykdommen i den vestlige 
verden. Hele 70 prosent av astma hos 
yrkesaktive nordmenn er arbeidsrelatert.

– Målet med nettsiden er å gjøre det 
enklere for ledere, verneombud og an-
dre å finne fram i systemet. Dette er et 
praktisk verktøy som kan hjelpe bedrifter 
med å sette i verk tiltak tidlig, sier senior-
rådgiver inneklima i NAAF, Kai Gustav-
sen, som har utviklet nettsiden.

HMS-hjelpemiddel
NAV-rådgivere og Arbeidstilsynet vil 
også kunne bruke siden som et hjel-
pemiddel for hva en skal spørre leder, 
arbeidstaker og verneombud når det er 
behov for tilrettelegging eller ved tilsyn. 
Nettsiden fokuserer på praktisk handling 
ved at den presenterer HMS-momenter 
som bør sjekkes ut av leder, ansatt og 
vernetjenesten, og viser hvilket ansvar 
den enkelte har i det systematiske HMS-
arbeidet.

– Jeg har samarbeidet tett med Ar-
beidstilsynet, og de er veldig positive til 
praktiske verktøy på arbeidsplassen. Det 
som er viktig med denne nettsiden er at 

NAAF har utviklet nettsiden friskjobb.no, som skal fremme helse og bedre arbeids-
miljøet gjennom å formidle praktisk kunnskap om tilrettelegging av arbeidsplassen.

Et praktisk verktøy
tekst / Sissel Fantoft                                                      

den angår alle, ikke bare gruppen med 
astma og allergi. Vi må se helheten, og 
gruppa vår er ”følere” i arbeidsmiljøet – 
det de reagerer på nå, kan andre reagere 
på seinere, sier Gustavsen. Han under-
streker også at det ligger god økonomi 
i et godt HMS-arbeid.-Hvis man gjør et 
godt HMS-arbeid kan man overfor forsi-
kringsselskapet dokumentere at det er 
lav risiko å jobbe på en bestemt arbeids-
plass, og dermed kan man få bedre forsi-
kringsavtaler. Men det er viktig å snakke 
om HMS på en måte så folk forstår det, 
derfor har jeg jobbet mye med å ”folke-
liggjøre” språket på nettsiden slik at det 
skal være forståelig for alle grupper, sier 
Gustavsen.

På de fleste arbeidsplasser er det 
ofte ikke omlegginger og endringer av 

Scandic Oslo Airport hotell har vunnet 
Norges første nasjonale innovasjons-
pris for universell utforming. Hotellet er 
utviklet i nært samarbeid med Astma- og 
Allergiforbundet.

Scandic innledet allerede under planleg-
gingsfasen et nært samarbeid med Norges 
Astma- og Allergiforbund som ble spurt 
om råd i forbindelse med bygging av 
hotellet.  NAAF gikk systematisk igjennom 
planene og kom med innspill og forslag til 
korrigeringer på en rekke områder som 

ventilasjonsløsninger, valg av byggema-
terialer og oppvarmingsløsninger.  Etter 
at hotellet var ferdigstilt ble samarbeidet 
videreført til også å omfatte valg av ren-
gjøringsmidler, valg av parfymer/luktskju-
lere og produksjon og innkjøp av mat uten 
allergener. Alle rommene er teppefrie.

– Scandic har tatt et langt og viktig skritt 
i å tilrettelegge for mennesker med astma 
og allergi. Nå håper vi at flere hotellkjeder 
følger etter, sier Britt Ann Høiskar, fagsjef 
for inneklima i NAAF. /

Innovasjonspris til hotell

voldsomt økonomisk omfang som skal 
til – det gjelder å være klar over hva som 
gir et helsevennlig arbeidsmiljø og være 
villig til å gjøre de riktige tingene.

– Kanskje handler det om å se nær-
mere på hvordan renholdet blir utført, 
for eksempel. Enkle tiltak for å stoppe 
sand og bøss ute bedrer renholders 
arbeidsmiljø og har positiv innvirkning på 
luftkvaliteten på arbeidsplassen da det 
blir mindre svevestøv. Det er om å gjøre 
å avmystifisere dette med inneklima litt, 
og det håper vi at denne siden kan bidra 
til, sier Gustavsen.

Nettsiden benytter fagstoff og sjekklis-
ter fra ”Kriterielisten for godt inneklima” 
som er utarbeidet av NAAF i samarbeid 
med ledende fagfolk på inneklima og 
helse. /

Britt Ann K Høiskar med prisen NAAF og 
Scandic mottok fra Norsk Designråd.
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Sykepleier og allergiker 
Hege Sydnes synes hun har en 
spennede hverdag på gastro-
medisinsk avdeling på Ahus.

Ingen dager eller pasienter er like for sykepleier Hege Sydnes på gastromedisinsk 
avdeling på Ahus. Styremedlemmet i Naafu møter hver dag nye pasienter med 
kols, kreft, lungebetennelse og andre alvorlig diagnoser.

En meningsfull sykehushverdag
tekst / Cecilie Holtan   foto / Tore Fjeld                

Sykepleier Hege Sydnes har selv ast-
ma og allergi, og er aktiv styremedlem i 
Astma- og Allergiforbundets ungdoms-
organisasjon, Naafu. Hun lar oss her få 
et nærmere innblikk i sin arbeidshver-
dag på Akershus Universitetssykehus.

Spennende pasientgruppe
Hege arbeider på Lunge- og gastro-
medisinsk avdeling, hvor sykeplei-
ere, hjelpepleiere og leger utreder og 
behandler pasienter med sykdommer 
i fordøyelsesorganene. Det inkluderer 
ulike sykdommer i spiserør, magesekk, 
tynntarm, tykktarm, bukspyttkjertel, 
lever- og galleveier. Hovedoppgavene 

til Hege er å observere og undersøke  
pasientene, gi medisinsk behandling, 
informasjon, pleie og omsorg. Som fag-
utviklingssykepleier har hun også endel 
opplæring av ansatte. 

– Det er en veldig spennende pasient-
gruppe å jobbe med, kanskje fordi det 
ikke finnes noen typisk pasient. Alle er 
der for ulike årsaker og trenger individu-
ell oppfølging, forteller Hege. 

Pasientene som kommer inn dørene 
på avdelingen har alt fra kolsforverring,  
lungebetennelse, redusert almenntil-
stand og G-I-blødninger, til leversvikt og 
inflammatoriske tarmsykdommer som 
chron og ulcerøs kolitt. Hva behand-

Pasient Gunn Bente Larsen setter stor pris på Hege og de andre ansatte på Ahus. – De er så snille, sier hun.

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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lingene består i er svært forskjellig 
avhengig av hvilken diagnose man har 
og hvordan den individuelle tilstanden 
er, forteller sykepleier Hege.

 
Fra 70 og oppover
For noen pasienter vil behandlingen 
involvere både livsstilsendringer og 
medisinske tiltak. Noen må ha kirurgiske 
inngrep. Andre 
pasienter er 
innlagt med 
lungebeten-
nelse, som 
behandles med 
antibiotika. 
Enkelte utred-
ninger krever 
kun èn konsul-
tasjon. I andre 
tilfelle må man 
gjøre videre 
undersøkelser. 
Noen er innlagt 
en dag eller to, mens andre blir andre 
på avdelingen i opptil flere uker. Det fin-
nes imidlertid én fellesnevner:

– Hovedtyngden av pasientene er fra 
70 år og oppover. De er innlagt av ulike 
grunner, endel på grunn av kolsforver-
ring og kreft. Men det er også yngre 
pasienter som kommer inn med blant 
annet tarm- og lungebetennelser, fortel-
ler Hege.

Enkelte pasienter gjør også ekstra inn-
trykk på sykepleieren. Da kan det være 
trist å ta farvel. 

Parfymerestriksjoner
Som allergiker kjenner Hege godt til 
problemene som mange møter på 
sykehus, med parfyme og blomster som 
gir allergiske reaksjoner. Derfor er både 
hun og mange av pasientene glade med 
at avdelingen som Hege jobber ved i lik-
het med andre sykehusavdelinger visse 
kjøreregler. Selv om det ikke er forbud 
mot parfyme, oppfordres de ansatte til 
å bruke minimalt.

– Alle de ansatte blir oppfordret til å 
ikke bruke parfyme, og unngå hårspray 
og sterkt parfymerte deodoranter, 
forteller Hege.

På Ahus generelt er det lite lukt og 
miljøhemmende stoffer, men det er 
spesielt viktig på lunge- og gastrome-
disin at allergifremkallende stoffer ikke 
sirkulerer på avdelingen. Derfor er det 
selvsagt også mindre ideelt om pasien-
ter og pårørende skulle være ivrig med 
parfymeflaska. I likhet med endel andre 
avdelinger på sykehuset er det heller 

Røyking er selvfølgelig forbudt inne på syke-
husets område.

ikke tillatt med blomster på pasientrom-
mene av hensyn til pasientene. 

– Vi har i utgangspunktet blomster-
forbud her på avdelingen. Vi pleier å be 
de pårørende som kommer med blom-
ster om å heller gi blomsten til pasien-
tens hjem. Det er jo koselig å komme 
hjem til en blomst også, når man kom-
mer ut fra sykehuset, poengterer Hege, 

og sier at de 
aller fleste på-
rørende forstår 
situasjonen.  
 –Det er nok 
mange som 
ikke tenker over 
at blomster 
kan fremkalle 
allergi og som 
blir triste når de 
ikke kan ta med 
blomsten inn. 
Men stort sett 
så er de aller 

fleste veldig forståelsesfulle rundt dette 
og det er ikke noe problem. De vil jo det 
beste for pasienten de skal besøke, sier 
hun. 

Hege jobbet tidligere på sykehjem 
og der var det mye julestjerner, som 
hun selv reagerer sterkt på. Men her på 
lunge- og gastromedisin er julestjerner 
så og si forbudt.   

Fordi det blir tatt hensyn til allergier 
og sterke lukter her sykehuset, er det et 
veldig bra sted å jobbe for en allergiker 
som Hege.    

– Det er bra å jobbe her fordi de 
tar hensyn til for eksempel hva slags 
vaskemiddel de vasker klærne med, sier 
Hege, tar tak i uniformen sin, smiler 
bredt og unnskylder lattermildt at den 
ikke er så ren som hun skulle ønske den 
hadde vært i forkant av fotografens 
besøk.

– De er så snille
På et av tomannsrommene på avde-
lingen ligger Gunn Bente Larsen med 
hodet på puta og hendene hvilende ved 
siden av den hvite dyna. Hun er på Ahus 
for jevnlig kontroll. I denne omgangen 
har hun hittil vært her i to dager. Hun er 
på kontroll av andre årsaker enn astma 
og allergi, men vi kommer raskt inn på 
erfaringene hun som astmatiker og al-
lergiker har i forhold til dufter.  Spesielt 
har kvinnen fra Ås oppdaget at klynger 
med voksne damer kan irritere nesa.

– Kvinner er verst. De bruker mer og 
sterkere parfyme enn mannfolk. Det 
er ikke noe særlig, konstaterer Gunn 

Bente. Selv bruker hun ikke noe særlig 
parfyme lenger fordi hun reagerer på 
det. Da nyser hun og føler ubehag. 
Gunn Bente tar tabletter hver dag mot 
astma- og allergisykdommen, og nødig 
vil gjøre helsetilstanden verre. 

Pasienten trives veldig godt på avde-
ling S304.

– Her er det veldig god luft, og de er 
så snille alle sammen. De behandler 
meg godt her, forteller Gunn Bente.

– Du er en veldig hyggelig pasient 
også da, sier Hege og møter ansiktet til 
Gunn Bente med smilende øyne.

At Hege havnet på gastromedisinsk 
avdeling for to år tilbake var ganske til-
feldig, men på spørsmålet om hun trives 
godt er svaret ubetinget ja.  

– Det er en betydningsfull jobb og jeg 
gleder meg til å gå på jobb hver dag. /
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Det er en veldig        
                   spennende  
                   pasientgruppe 
å jobbe med, kanskje fordi  
det ikke finnes noen typisk 
pasient.
           Sykepleier og allergiker Hege Sydnes”

Seriene Tor, Saga og Iris har ekstra ren dun. Finn din forhandler på hoie.no

En ren natts søvn

H*
K

 Reklam
ebyrå    Foto: Fred Jonny

Det fi nnes knapt noe bedre enn å legge seg i helt rent sengetøy. Det eneste måtte 
være om dyna også var ekstra ren. I våre nyeste dunprodukter har vi vasket duna 
fl ere ganger og fått de så rene at de er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet. 
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Astma Kols-turné til Sarpborg

Astma – og Allergiforbundets 
informasjonstur om astma og 
kols besøkte Apotek 1 Bjørnen 
i Sarpsborg 14. november.

Vi hadde besøk av cirka 150 
personer som fikk stilt spørs-
mål om Astma, kols, medisine-
ring, trening, Glittre-klinikken, 
rettigheter, spirometri og mye, 
mye mer.

Det var over 50 personer 
som fylte ut quizene, og det 
var mange riktige svar hos 

de enkelte, og de ble beløn-
net med ”give aways” som 
Physiogel produkter og andre 
godkjente produkter som har 
NAAF stempel.

De aller fleste ønsket seg 
en del brosjyremateriell som 
de fikk med seg for å lese 
hjemme. Det var alt fra Astma 
Allergi bladet, frisk jul-brosjy-
re, Astma og kols-brosjyrer, til 
informasjon om Jonas-maske. 

De som stilte opp på denne turen var Inka Sanding fra Gsk (bilde midten), 
lokallags leder i Moss – og Omegn lokallag, Tone Sandem (bilde til høyre) 
og regionsekretær, Mona L. Marthinussen.

Harstad fikk også besøk

Astma og kolsturen startet 
i Harstad 31. oktober 2011 
der vi alle var fornøyde med 
at som mange var innom 
standen for informasjon, råd 
og veiledning. På bildet er 

representant fra senterets 
apotek, Marit Brenna som er 
styremedlem i lokallaget Har-
stad og så lokallagsleder Eirin 
Merete Wallervand.

I løpet av turen var man 
innom 10 steder fordelt på 
hele landet og det var stor 
aktivitet på stands rundt om 
i landet. Turen startet på Ka-
nebogen senter i Harstad den  
31. oktober og ble avsluttet på 
Verdens kolsdag 16. novem-
ber i Skien.

Godt besøkte stands gjorde 
at mange fikk nyttig informa-
sjon og svar på spørsmål om 
astma og kols. Også pressen 
viste stor interesse. Forside 
på Dagbladet 30. oktober ga 
en pangstart og lokale aviser, 
radio og tv-kanaler fulgte opp. 
God avslutning på det hele i 
God Morgen Norge på TV2 
på kolsdagen. I studio møtte 
en hyggelig mann fra Hamar, 
Harry Engen, som har syk-
dommen kols sammen med 

lungelege og professor Johny 
Kongerud, Rikshospitalet som 
også er fagredaktør i NAAFs 
tidsskrift for helsepersonell, 
Allergi i Praksis.

Turen var et samarbeid mel-
lom legemiddelprodusenten 
GSK, Apotek1 og NAAF. Hele 
veien var representanter fra 
GSK tilstede sammen med 
regionsekretærer og frivillige. 
Alle stands var plassert nær 
Apotek1 sine utsalg og de 
stilte med fagkompetanse og 
mulighet for å sende frem-
møtte inn i apoteket dersom 
de som ønsket spesiell veiled-
ning om medisiner.

Mange besvarte quiz på 
stand og via våre nettsider. En 
vinner av Ipad er trukket og 
mer informasjon om dette vil 
komme etter hvert.

Oppsummering AstmaKols turen 2011

Regionssekretær i NAAF Region Østafjells Eli Mathea Olsen sammen  
med Ole Bråthen.

NAAF-suksess på ExtraStiftelsens tildeling
Astma- og Allergiforbundet 
fikk i år 5,4 millioner kroner 
til 20 prosjekter gjennom 
ExtraStiftelsen Helse og 
Rehabilitering for 2011! 

Noen glade faktatall for 
NAAF: 17 av 20 prosjekter 
var nye prosjekter i år!

Av nye søknader innen 
rehabilitering hadde vi 
en innvilgelsesprosent på 
54,5%.

Vi fikk 7 lokalforenings-
prosjekter innvilget, og 6 
regionsprosjekter.

 Les mer om årets tilde-
linger fra Stiftelsen Helse 

og Rehabilitering til Norges 
Astma- og Allergiforbund på 
www.naaf.no under nyhe-
ter, Extratildelingen 2011

 Husk at det er nye mulig-
heter i 2012! Tips gjerne 
ditt nettverk om muligheten 
til å søke midler fra Helse 
og Rehabilitering via Norges 
Astma- og Allergiforbund. 
Eller kanskje dere har  
prosjektideer selv? 

 Og husk å spille Extra fra 
Norsk Tipping – så blir det 
mer penger å dele ut neste 
år!
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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.

Her finner du Unik produkter: Kiwi, Joker, Spar, Eurospar, 
Meny,Ultra, Jacobs, Bunnpris, Helgø, CC-mat og Safari .
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De fleste vestlige land anbefaler at 
spedbarn gis morsmelk som eneste 
næring de første fire levemåneder. En-
kelte land, som Norge og Storbritannia, 
anbefaler fullamming i hele seks måne-
der, i tråd med anbefalinger fra Verdens 
Helseorganisasjon.Disse retningslinjene 
bygger blant annet på tidligere observa-
sjonstudier, som har konkludert med at 
fullamming kan virke forebyggende mot 
allergi. 

Enkelte forskningsgrupper mener nå å 
ha stadig sterkere bevis for det mot-
satte; at tidlig introduksjon av potensielt 
allergifremkallende matproteiner, som 
peanøtter, kan øke toleransen overfor 
disse matvarene. 

På bakgrunn av dette ønsket for-
skere fra King’s College og University 
of Nottingham i England og tyske Ulm 
Universität  å undersøke i hvilken grad 
fullamming beskytter mot barneeksem.  
Utgangspunktet var data fra fase to av 
verdens største allergistudie, Interna-
tional Study of Asthma and Allergies in 
Childhood.

Global kartlegging
Med nesten 2 millioner barn fra 106 
land som deltakere, har ISAAC-studien 
sikret seg en velfortjent plass i Guiness 
rekordbok. Studien, som nå står overfor 
sin femte fase, ledes av en komite 
bestående av 26 forskere fra både vel-
stående nasjoner og utviklingsland. 

Da studien ble innledet i 1991, var 
det etter ønske om å etablere et globalt 
epidemisk forskningsprosjekt. Man ville 
undersøke forekomst av astma, rinitt 
og eksem hos barn fordi man fryktet 
en stadig økning av disse sykdommene, 
både i utviklingsland og den vestlige 
verden.

– Det at man faktisk for første gang 
kunne kartlegge allergiprognoser ved 
bruk av samme metodologi over hele 
verden, er helt klart ISAAC-studiens 
styrke. Før fase 1 visste man svært lite 
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om allmenn forekomst av bar-
neeksem utenfor Nord-Europa, 
sier Dr Carsten Flohr ved King’s 
College. 

Han er et av ISAACs komite-
medlemmer og en av forskerne 
bak den nye engelsk-tyske al-
lergirapporten, som  
ble publisert i British Journal of  
Dermatology i august.

Vil ha nye retningslinjer
Under ISAAC-studiens første 
fase ble det samlet inn data fra 
tilsammen 700.000 barn og ung-
dommer ved 153 studiesentre. Fase to, 
som den nye engelsk-tyske rapporten 
bygger på, var mindre i omfang. Likevel 
representerer fase 2 verdens største 
eksem-datasett og kan for første gang 
gi omfattende informasjon om sam-
menhengen mellom amming og flexural 
eksem i både velstående nasjoner og 
utviklingsland.

I løpet av denne fasen ble det samlet 
inn data om 51.119 tilfeldig utvalgte 
barn mellom åtte og 12 år fra 21 land, 
blant annet Norge. Informasjon om ek-
sem og amming ble hentet inn ved hjelp 
av et spørreskjema som barnas foreldre 
svarte på. Barna ble undersøkt for flexu-
ral eksem og gjennomgikk prikk-testing. 

– Selv om amming viste seg å ha noe 
beskyttende effekt i forhold til alvor-
lig eksem i velstående land, fant vi 
ikke noe bevis for at fullamming i fire 
måneder eller mer beskytter mot eksem 
i hverken utviklingsland eller mer velstå-
ende land. Derfor føler vi at de britiske 
retningslinjene for amming bør gjen-
nomgås på nytt med tanke på eksem, 
sier Dr. Flohr.

Trenger nye studier
Selv blant de barna som var blitt ammet 
i seks måneder eller mer, kunne man 
ikke påvise at amming virket forebyg-
gende på eksem eller dempet alvorlig-

hetsgraden, i følge 
rapporten. Resulta-
tene var de samme 
for barn med mødre 
som selv hadde eller 
hadde hatt eksem og 
for de barna som viste 
en positiv reaksjon ved 
prikktesting.

– Vi trenger nå 
videre studier for 
å kunne undersøke 
hvordan og når fast 
føde bør introduseres i 
tillegg til amming for å 

kunne gi bedre beskyttelse mot eksem og 
andre allergiske lidelser, sier Dr. Flohr. 

Den britiske forskeren understreker at 
det ikke stilles spørsmålstegn ved andre 
fordeler amming har på spedbarns helse, 
som ikke er knyttet til eksem.

– Det er bred enighet om at morsmelk 
er den viktigste og riktigste næring tidlig i 
livet. Særlig med tanke på utviklingsland er 
det også viktig å huske på at fullamming re-
duserer risikoen for mage-tarminfeksjoner 
sammenlignet med delvis eller full bruk av 
morsmelkerstatning. Vår studie endrer ikke 
denne oppfatningen, sier han.

Ikke overraskende
Christine Henriksen er klinisk ernærings-
fysiolog og ekspert på kosthold hos barn 
og unge. Hun stiller seg positiv til den nye 
engelsk-tyske forskningsrapporten:

– Resultatene fra denne studien er 
interessante. Studien er relativt stor og har 
hentet data fra flere ulike land. Det er en 
styrke, og gjør at vi kan stole på resulta-
tene. Henriksen påpeker at det har skjedd 
en total endring i strategien når det gjelder 
forebygging av allergi. Mens man tidligere 
var opptatt av å unngå allergener, er man 
mer opptatt av tidlig eksponering, både av 
allergener og av næringsstoffer. 

– Forskerne peker også på betydningen 
av å innføre matvarer mens barnet fortsatt 
ammes. Ved å utsette introduksjonen av 
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Christine Henriksen er klinisk ernærings-
fysiolog og ekspert på kosthold hos barn 
og unge. Hun stiller seg positiv til den nye 
engelsk-tyske forskningsrapporten:

– Resultatene fra denne studien er 
interessante. Studien er relativt stor og har 
hentet data fra flere ulike land. Det er en 
styrke, og gjør at vi kan stole på resulta-
tene. Henriksen påpeker at det har skjedd 
en total endring i strategien når det gjelder 
forebygging av allergi. Mens man tidligere 
var opptatt av å unngå allergener, er man 
mer opptatt av tidlig eksponering, både av 
allergener og av næringsstoffer. 

– Forskerne peker også på betydningen 
av å innføre matvarer mens barnet fortsatt 
ammes. Ved å utsette introduksjonen av 

fremmede proteiner fra fire til seks 
måneders alder, da en stor andel av 
spedbarna har sluttet med morsmelk, 
kan risikoen for allergi øke, sier hun 
og understreker at resultater fra flere 
studier støtter denne hypotesen. 

En undersøkelse fra Trondheim viste 
for eksempel at babyer som fikk fisk 
minst en gang i uken, hadde lavere 
risiko for eksem ved to års alder.

Jeg er ikke overasket over resulta-
tene av den engelsk-tyske studien, som 
nedtoner den forebyggende effekten av 
fullamming etter 4 måneder. Det er fort-
satt mye vi ikke vet angående hvordan 
og når fast føde bør introduseres, og jeg 
er helt enig i at det bør forskes videre 
på dette området, sier hun. /
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Dette er ISAAC:
........................................................................                     

l Står for International Study of  
 Asthma and Allergies in Childhood,  
 eller ”internasjonal studie av astma  
 og allergier i barndommen” på  
 norsk.
l Fylte 20 år i januar i år og er den  
 største og mest omfattende  
 allergistudien i verden.
l Var opprinnelig  en sammenslåing  
 av en stor tysk studie og en stor  
 studie i New Zealand
l Koordineres fra pedriatisk avdeling  
 ved  Universitetet i Auckland. 
l Bygger på spørreskjemaer og 
 egenrapportering, som er en  
 effektiv og billig metode.
l Ledes av en komite på 26 eksperter  
 fra  både fattige og velstående land.

 
Kilde:  http://isaac.auckland.ac.nz/

Morsmelk har mange positive effekter, men nå 
mener en gruppe forskere at det kan være grunn 

til å endre retningslinjene om fullamming 
i seks måneder. NAAF er enig i at en revisjon av 

kostråd må vurderes.
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Navn: Heidi Kristine Fugelsøy
Bosted: Vindøla,  

Surnadal kommune 
i Møre og Romsdal

der!
Hallo

Hvorfor er du medlem av NAAF?
Jeg ble medlem da vår yngste sønn fikk diagnosen 
astma da han var ca. 4 år.  Like etter at yngstemann var 
født, fikk jeg selv diagnosen. Eldstemann er plaget av 
allergi. Jeg opplever at det å være medlem i NAAF gir 
meg og min familie en trygghet og viktige oppdaterin-
ger som er gode å ta med seg i hverdagen. Dessuten er 
NAAF en organisasjon som jobber  
målbevisst for å opplyse og fremme rettigheter. 

Hva leser du med størst interesse i bladet?
Med to astmatikere og en allergiker i huset, er det 
meste i bladet aktuelt og av interesse for meg. 

Har du en hjertesak knyttet til astma-  
og allergisykdommer?
Barn og voksne i barnehage/skole bør ha en rett til 
et røykfritt miljø.  Personale som røyker i pausene og 
barn som har foreldre/foresatte som røyker hjemme, 
drar med seg partikler i klær, hud og hår. Dette kan for 
mange astmatikere framkalle et anfall. I barnehagene 
er ungene tett innpå hverandre, også personalet. Klær 
i garderobene henger side om side. Dette gjelder også 
i skolen. Jeg kan for eksempel ikke la min sønn gå i 
bursdager hos klassekamerater som har foreldre som 
røyker hjemme. Da blir han syk.  
En vanskelig problemstilling – jeg må forklare sønnen 
min hvorfor, samtidlig som jeg må forholde meg til 
bursdagsbarnets foreldre. 

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus på neste år?
Røykfritt miljø på barnehagene og skolene.
 
Kunne du tenke deg å bruke en time av din  
tid på NAAF?
Ja, så absolutt! NAAF gjør en kjempejobb på mange 
hold.  

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt engasjement på? 
Min hjertesak – barns rett til et røykfritt miljø. 

Har du
atopisk eksem?

Vi søker etter personer over 18 år, som har  
atopisk eksem og som er interessert i å delta  
i en legemiddelutprøvning.   
Hensikten med studien er å sammenligne to mykgjørende 
kremer for å kartlegge tiden mellom utbrudd av eksem. 
Deltakelse i studien innebærer 4 legebesøk og strekker seg 
over 7 måneder. Etter innledende 3 uker vil det bli vurdert 
om du har effekt av behandlingen og vil gå over 
i selve studiefasen av studien.
Det er en forutsetning for å kunne delta at du har 
aktiv atopisk eksem på flere steder av kroppen.
Alle legebesøk og kremer i forbindelse med studien er 
gratis. Alle opplysninger som innhentes om deg i studien vil 
bli fortrolig behandlet og i henhold til Lov om 
behandling av personopplysninger (personopplysingsloven). 
Studien er godkjent av Statens Legemiddelverk og Regional 
komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-øst.

Ansvarlig lege: Dr. Tor Langeland
Legesenter: Hudlege Tor Langelands kontor
Adresse: St. Olavs Plass 3, 2 etg., 0165 Oslo
Epost: tor.langeland@langeland-oslo.nhn.no

Ansvarlig lege: Dr. Cato Mørk
Legesenter: Akershus hudlegesenter
Adresse: Skårersletta 18, 1473 Lørenskog
Telefon: 67 98 00 10
Epost: cato.moerk@gmail.com

Ansvarlig lege: Dr. Lisbeth Rustad
Legesenter: Hudavdelingen, Haukeland 
 Universitetssykehus HF
Adresse: Hudavdelingen, Haukeland 
 Universitetssykehus HF, 5021 Bergen
Telefon: 55 97 39 55
Epost: Inger-lise.henne.holmbek@helse-bergen.no

Ansvarlig lege: Dr. Dag Aandahl
Legesenter: Hønefoss Hudlegekontor
Adresse: 4. etg, Arnold Dybjordsvei 1, 3511 Hønefoss 
Telefon: 32 11 55 40 
 (mandag, onsdag eller torsdag kl. 8-16)
Epost: post@hud.nhn.no

Ansvarlig lege: Dr. Dagfinn Moseng
Legesenter: Hudavdelingen, Universitetssykehuset i   
 Nord-Norge
Adresse: Hudavdelingen, Universitetssykehuset i   
 Nord-Norge, Sykehusveien 38, 9038 Tromsø
Telefon: 77 62 65 21
Epost: Dagfinn.Moseng@unn.no

Om du er interessert og vil vite mer om studien,  
er du velkommen til å ta kontakt med:
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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.
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www.varoy.kommune.no

Vennesla
kommune¨

www.vennesla.kommune.no

Tysfjord
kommune

www.tysfjord.kommune.no

Sørfold
kommune

www.sorfold.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
www.flakstad.kommune.no

Hol
kommune

www.hol.kommune.no

Volda
kommune

www.volda.kommune.no

Gamvik
kommune

www.gamvik.kommune.no

Gildeskål
kommune

www.gildeskal.kommune.no

Nesna
kommune

www.nesna.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi, Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

Vågå
kommune

www.vaga.kommune.no

Moskenes
kommune

www.moskenes.kommune.no

Bindal
kommune

www.bindal.kommune.no

Ibestad
kommune

www.ibestad.kommune.no

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Leirfjord
kommune

www.leirfjord.kommune.no

Askim Varmepumpeservice AS
1830 ASKIM - Tlf. 906 11 393

www.askimvps.no

Træna
kommune

www.traena.kommune.no

Sømna
kommune

www.somna.kommune.no

Mosjøen Helsekostsenter AS
8656 MOSJØEN
Tlf. 75 17 27 77

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
www.nesset.kommune.no

Bakehuset Nord-Norge
avd Hammerfest

9616 HAMMERFEST -Tlf. 77 69 07 00
www.bakerhusetas.no

Vitus Apotek
Stavern

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

Norac
Baggerød AS

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

0186 OSLO
Tlf. 23 15 70 60

Apotek 1 Strindheim
7045 TRONDHEIM
Tlf. 73 89 44 70

Åpningstider 9-18 (10-15)

Apotek 1 City Syd
7075 TILLER- Tlf. 72 89 88 10

Åpningstider 9-21 (9-18)
Søndagsåpent i desember: 11.12.11 - 14-19

og 18.12.11 - 14.19

Apotek 1 Askim
1830 ASKIM

Tlf. 69 84 41 40
Åpningstider 10-20 (10-18)

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Meldal
kommune

www.meldal.kommune.no

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

Berlevåg
kommune

www.berlevag.kommune.no

8657 MOSJØEN
Tlf. 75 10 00 00

Karlsøy
kommune

www.karlsoy.kommune.no

Gjøvik
kommune

www.gjovik.kommune.no

Geitanger Bygg AS
5068 BERGEN
Tlf. 908 05 000

Alt i parkett og laminatgulv

Larvik
kommune

www.larvik.kommune.no

Legevakta i
Drammensregionen IKS

3004 DRAMMEN
Tlf. 32 26 90 004950 RISØR - Tlf. 37 15 02 49

Coop Dale BA
6963 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 57 73 99 30

Flanderborg Rammer og Kunst
7374 RØROS

Tlf. 72 41 05 90

Else Berits Renhold
og Vinduspuss
3370 VIKERSUND

Tlf. 924 28 997
2420 TRYSIL

Tlf. 62 45 00 44

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

Sparelandkafeen AS
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 33 54

Alta Skiferprodukter AS
9518 ALTA

Tlf. 78 43 33 45

Hålogaland Element as
8484 RISØYHAMN

Tlf. 76 11 52 90
www.halogaland-element.no

ElektroNOR as
Tlf.: 78 43 75 90 avd Alta

Tlf.: 957 37 591 avd Kautokeino
www.elektronoras.no
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Hudens naturliga val
lactacyd innehåller mjölksyra som hjälper till att bevara din huds naturliga pH-värde. 
därför är lactacyd ett milt och naturligt val om du vill hålla din hud i perfekt balans, 
även om du tvättar dig varje dag. lactacyd tar hand om din kropp. det är egentligen 
inte alls svårt, vi har bara gjort detsamma som naturen.

Hudvård på kroppens egna villkor

lactacyd Flytande tvål utan 
parfym – rekommenderad av 
astma- och allergiförbundet

Lactacyd tyntfl ytende 
såpe uten parfyme 

fi nnes 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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Kols er en lungesykdom som gradvis 
fører til nedsatt lungekapasitet. – Har du 
først utviklet kols blir du aldri helt frisk, 
men hvis du slutter å røyke, får medi-
sinsk behandling og lærer deg hvordan 
du kan mestre sykdommen, kan livskvali-
teten holdes oppe, sier Sverre Lehmann, 
seksjonsoverlege ved lungeavdelingen 
ved Haukeland Universitetssykehus.

Dessverre er det ikke alltid enkelt å bli 
klar over at man har kols. – Sykdommen 
utvikler seg langsomt, i sin milde form er 
den ikke like lett å oppdage. En befolk-
ningsundersøkelse vi gjorde i 1999 viste 
at så mange som 2/3 av de som har kols 
ikke vet om det, fordi de tidlige sympto-
mene er så lett å overse. 

– Hvilke symptomer skal man være 
oppmerksom på? 

– Røykhoste er det første symptomet, 
det skal man alltid ta alvorlig. Særlig hvis 
du har røkt i mer enn ti år og er over 
35. Da bør du gå til lege snarest. Senere 
symptomer er slimhoste og tungpustet-
het.

Gradvis utvikling
Navnet kols er en forkortelse for Kronisk 
Obstruktiv LungeSykdom. – Ordet 
kronisk forteller at sykdommen ikke lar 
seg helbrede, obstruktiv betyr trang: 
åpningen i luftrørene er blitt mindre på 
grunn av betennelse, forklarer Lehmann. 
– Vi deler kols inn i fire grupper, fra mild 
– der 80 % av lungekapasiteten ennå 
er intakt, til svært alvorlig – der bare 
20 – 30 % av lungene er friske. De mest 
alvorlige tilstandene av kols fører til høyt 
blodtrykk i lungene, hjertesvikt, bens-
kjørhet og muskelsvakhet – hele kroppen 
blir berørt. I tillegg kan åndenød og inak-
tivitet også gi psykiske plager som angst 
og depresjon. Kols er et samlebegrep for 
ulike sykdomstilstander i lungene. 

– Hva med astma, det er jo også en 
lungesykdom, men er det en form for 
kols? 

– Om astma er en variant av kols eller 
en helt annen sykdom har man diskutert 
i mange år uten at fagmiljøet er blitt 

Du blir aldri frisk av kols, men det er mye du kan gjøre for å holde livskvaliteten 
oppe. Slutte å røyke, for eksempel.

Aldri for sent å slutte!
tekst / Marianne Monsen   foto / Colourbox                              

enige. Men i motsetning til en person 
med kols vil en med astma ha normal 
lungekapasitet i gode perioder. Astma 
ytrer seg også mer som anfall.

Røyking viktigste årsak
Lehmann er ikke i tvil om at røyking er 
den viktigste årsaken til kols. – Røyking 
irriterer slimhinnene  i luftrørene som 
skal rense lufta for partikler og støv. Ikke 
bare fører dette til at lufta blir dårligere 
renset, det hoper seg også opp slim, 
noe som trigger slimhoste, betennelser 
og pustebesvær. Men også støv og gass 
øker sjansen for å utvikle kols. I flere 
yrker er man utsatt. 

– Arbeider du med tungmetall eller i 
gruver, i aluminium-, tekstil- eller plast-
industrien, er du utsatt. Det er også de 
som arbeider i landbruket, på grunn av 
støv fra siloer og gass fra dyrene. Hvis 
du i tillegg røyker, skal du være spesielt 
oppmerksom på symptomer for kols.

– Er det for sent å slutte å røyke hvis 
jeg har røkt lenge?

– Det er aldri for sent å stumpe røy-
ken. Å kutte røyken er det viktigste du 

kan gjøre for å stoppe sykdomsutviklin-
gen, uansett hvor lenge og hvor mye du 
har røkt. Skadene som allerede er påført 
lungene lar seg ikke gjenopprette, men 
ytterligere skader vil bremses betraktelig 
og hosting og tungpustethet vil bli bedre. 
Heldigvis finnes det nå mer effektive 
hjelpemidler til å slutte å røyke enn vi 
hadde tidligere, medikamenter som 
reduserer både røykesug og abstinens-
symptomer.

Det finnes også arvelige former for 
kols, forteller Lehmann. – Får du kols i 
veldig ung alder, under 45 år, bør du sjek-
ke om du er disponert for sykdommen.

Medisinsk behandling
Ved mistanke om kols vil fastlegen utføre 
en spirometri for å måle lungekapasite-
ten din, det vil si hvor mye og hvor raskt 
du puster luften ut og inn av lungene. 
Får du diagnosen kols, fins det heldigvis 
mange typer medisiner som kan lindre. 

– De fleste medisinene som brukes er 
inhalasjonsmedisiner. Noen medisiner 
utvider luftrørene og gjør det lettere 
å puste, andre demper betennelsen. 
Slimløsende medisin kan også hjelpe, og 
for enkelte hardt rammede kan det være 
aktuelt med oksygenbehandling hjem-
me. Virkningen av medisinen kan variere 
fra pasient til pasient,

så det er viktig å prøve seg fram i sam-
arbeid med legen. Medisinene forebyg-
ger også bronkitt og lungebetennelser 
som forverrer kols. 

– Det finnes også såkalte kombina-
sjonspreparater som inneholder både 
luftrørutvidende og betennelsesdem-
pende medisin. For pasienter med mo-
derat til alvorlig kols kan disse gi lindring 
og forebygge forverringer. 

Lære å leve med kols
Like viktig som medisiner er utdanning 
i å mestre sykdommen, understreker 
Sverre Lehmann.

– Selve lungekapasiteten kan du ikke 
gjøre noe med, men du kan trene opp 
musklene rundt lungene, hjertet og 

Røyking er den viktigste årsaken til at 
mennesker rammes av sykdommen kols.
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musklene i ben og armer, og utnytte den 
lungekapasiteten du fremdeles har på 
en bedre måte. Treningen gjør musklene 
i stand til å gjøre et større arbeid med 
samme tilførsel av surstoff. Når hjertet 
blir sterkere, pumper hjertemuskelen 
mer oksygen rundt i kroppen. Livskvali-
teten blir bedre og plagene mindre uan-
sett hvor dårlig du var i utgangspunktet. 
Mange større sykehus tilbyr systematisk 
trening og opplæring i å leve et liv med 
kols. Det er også mulig å få rehabili-
teringsopphold på egne institusjoner, 
vanligvis maks 4 uker.

En viktig del av oppholdet her er også 
den mentale treningen. Hvor mye tåler 
jeg før tungpustethet utløser angst? 
Hvor ligger grensen min? I et trygt miljø 
med fagfolk som støttespillere er det 
lettere å utforske slike tilstander og bli 
trygg på seg selv. 

– Kan det ikke være farlig å ta for hardt 
i da? 

– Det som er farlig er å la være! Det er 
fort gjort å komme inn i en negativ spiral 
der tungpustethet fører til stadig mindre 
aktivitet som igjen gjør det enda tyngre 
å puste. Sverre Lehmann oppfordrer alle 
med kols til å ta en årlig influensavak-
sine. Denne vaksinen kan redde liv.  

Fastlegen kan hjelpe til med å søke om 
rehabiliteringsopphold og refusjon av

medisinutgifter, råd om sunn ernæ-
ring og treningsopplegg, og du kan få 
legemidler som gjør det lettere å stumpe 
røyken, hvis du røyker. Husk, det er aldri 
for sent å legge om til en livsstil som hol-
der sykdommen mest mulig i sjakk. /

Men astmabetennelsen og den 
medfølgende overømfintligheten i luftvei-
ene (bronkiene) blir ofte ikke komplett 
dempet før etter mange måneders, daglig 
behandling med inhalasjonssteroider. 
Dersom man stopper med inhalasjonsste-
roider, kan astmasymptomene dukke opp 
igjen etter 2-6 uker fordi behandlingen 
ikke permanent fjerner årsaken til astma. 

Inhalasjonssteroider virker langsomt og 
lokalt i luftveiene og tas i svært liten grad 
opp i kroppen. En rekke studier og over 
30 års erfaring med inhalasjon steroider 
har vist at moderne astma-behandling er 
svært trygg.

Dessverre får mange astmapasienter i 
dag ikke tilgang til riktige astmamedisiner, 
og heller ikke nok informasjon om riktig 
bruk av inhalasjonsmedisiner. Dette kan 
skyldes at pasient og/eller helseperso-
nell tror at det ikke er mer å hente for å 
forbedre livet med sykdommen. Hele 40 
til 80 prosent av astmapasienter tar ikke 
medisinen som forskrevet, og mellom 47 
og 91 prosent av pasienter klarer ikke rik-
tig inhalasjonsteknikk. En europeisk studie 
viser at 50 prosent av astmapasientene 
ikke hadde kontrollert astma.

Samspillet mellom behandler og pasient 
er derfor særlig avgjørende for å forbedre 
en nødvendig behandling.

Astmahåndtering kan forbedres ved å gå 
gjennom en 8-punkts «astmaløype»:

Den best dokumenterte og effektive behandlingen mot den 
kroniske astmabetennelsen er inhalasjonssteroider. Disse  
demper og kan fjerne grunnlaget for astmasymptomer.

Hvorfor må forebyggende  
medisin tas hver dag?

1. En person med typiske (og utypiske) astma-
symptomer må søke lege. 
2. Legen må ha nok kunnskap til å kjenne 
igjen og etterlyse slike symptomer spesifikt og 
utføre en grunnleggende klinisk under-søkelse 
som inkluderer lunge-funksjonsundersøkelse 
(spirometri). 
3. Legen må velge riktig astmamedisin. 
4. Pasienten må få grunnleggende 
informasjon. 
5. Pasienten får demonstrasjon og 
undervisning i bruk av inhalatoren(-e). 
6. Det er pasienten som har hovedansvaret: 
Å huske å ta medisinen morgen og kveld hver 
eneste dag og å gjøre dette riktig. 
7. Pasient og lege får hjelp ved at 
pasienten utfører en AstmaKontrollTest (www.
astmakontrolltest.com). En slik test angir grad 
av astmakontroll. 
8. Pasient og lege møtes igjen for å gå gjennom 
astmakontrolltesten, sjekke inhalasjonsteknikk 
og behandling, måle lungefunksjonen og evt. 
optimalisere behandling.

Målet med moderne astmabehandling i 
dag er å oppnå full kontroll over astmaen og 
dermed kunne leve et normalt liv. Dette er ikke 
enkelt, og kan være en svær tålmodighetsprøve 
for både lege og pasient. Ved optimal astmabe-
handling og ved at pasienten holder seg til den 
anbefalte behandling, kan astma bli så godt 
kontrollert at den største plagen med sykdom-
men er å huske å ta medisinene hver eneste 
dag, og ikke selve astmasymptomene. /

Røykhoste er faresignal, oppsøk lege for å 
undersøke hva som kan være årsaken.

Kriterier for god astmakontroll:
................................................................................................................................................................                     

l Ingen symptomer på dagtid
l Ingen behov for anfallsmedisin/anfallsbehandling NB: Anfallsmedisin før 
 aktivitet telles ikke med.
l Ingen begrensninger i aktivitet 
l Normal lungefunksjon
l Ingen nattlige symptomer/oppvåkninger 
l Ingen forverrelser

Dette betyr i praksis at de aller fleste som har astma bør kunne leve et liv nesten helt 
uten begrensninger på grunn av sin astma, for eksempel jobbytelse, sosialt liv med 
venner og familie, sport, aktiviteter og daglige gjøremål. Hos enkelte pasienter kan 
likevel astmaen være mer alvorlig og svært vanskelig å behandle. Pasienter med  
alvorlig astma må henvises til barnelege eller lungespesialist med spesialkompetanse.

... når det er kaldt ute

Varmemaskene finnes i fargene grå og beige. 
Kjøpes på www.ctmask.no eller på apotek.

CTmask er et behandlingshjelpemiddel og kan 
gi rett til stønad fra folketrygden etter §10.6 
og 10.7. Søknaden skal begrunnes av lunge-

spesialist. Bruk av CTmask kan også 
begrunnes av fastlegen, men må da 

alltid forelegges rådgivende lege i 
NAV før eventuell stønad innvilges. 

Behandlingstiden vil dermed 
være lengre enn ved 

rekvirering fra spesialist.

Nigaard Pharma AS, Box 373, N-2001 Lillestrøm, 
telefon 815 30030, telefaks 815 30031,
post@nigaard.com, www.nigaard.com

CT mask ann A5 okt 11.indd   1 20-10-11   21:36:26

HAR DU KOLS?

• Fire ukers gruppetilbud for
pasienter med KOLS

• Individuelt tilpasset 
rehabiliteringsprogram

• Videreføring av medisinsk
behandling

• Oppfølging fra tverrfaglig 
team

• Undervisning og trening
i grupper

Stadig fl ere rammes av KOLS.  Selv om sykdommen ikke kan 

kureres, er det viktig å oppsøke behandling. Med enkle tiltak, 

kan tilstanden din forbedres og livskvaliteten økes. 

Ditt valg for en friskere fremtid

Hokksund rehabiliteringssenter tilbyr:

Kontakt:
www.hokksund-rehab.no
post@hokksund-rehab.no
tlf. 32 25 32 00 

tekst / Birger Lærum, overlege med avd. Haukeland Universitetssykehus                          
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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?

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?Hei alle sammen, takk for sist!

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

Med julehilsen

Nå er 2011 snart over og vi 
går inn i et nytt og innholds-
rikt år. Jeg ønsker å takke 
alle dere som hver dag, hver 
uke og hver måned står 
på for alle de med astma, 
eksem, allergi, matover-
følsomhet og kols! Uten den 
enorme innsatsen ville ikke 
NAAF vært der vi er i dag.

Jeg føler vi har en positiv 
stemning i organisasjonen 
om dagen, refererer til den 
store samlingen vi nå har 
arrangert i Strømstad.  

Takk til dere alle som sto for arrangementet til denne viktige 
samling, alle vi som jobber for saken vår har fokuset rettet 
mot å skape en bedre hverdag for alle i Norges land. Tillits-
mannsapparatet og sekretariatet jobber alle for felles mål  
og felles sak! 

Advent og julen står nå for døra og et lite adventsønske fra 
forbundsleder er at om hver av dere verver kun 1 medlem 
hver, så blir vi dobbelt så store.

Takk til dere alle som bryr dere når luften blir dårlig i Oslo 
eller Bergen, takk til dere som bryr dere om og arrangerer 
AstmaKolsTur rundt i Norge. Takk til dere som bryr dere om 
forurensing ved bruk av dieselbiler og piggdekk.

Takk også til alle våre tillitsvalgte, ansatte, medlemmer og 
lesere som bidrar for saken. Jeg ønsker også alle våre brukere 
av Geilomo og Valle Marina og alle våre samarbeidspartnere 
en god jul.

Jeg ønsker deg og din familie en fredfull jul og et godt 
nyttår.

lederen
har ordet

Forbundsleder
Pål Johansen



Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Kontortid: Tirs. kl 9 – 12 og 13.30 – 15, 
tors. Kl 9 - 15, fre. Kl 11 – 15
Regionsekretær. Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no

Sør-Trøndelag
Telefon 72 83 10 04 / 922 87 146
Kontortid: Man. – fre. Kl 9 – 15
Regionsekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no

Nord-Trøndelag
Telefon 74 16 99 86
Kontortid: Man. – tors. kl 9 – 15
Regionsekretær: Karoline Sunde Storflor
E-post: karoline.s.storflor@naaf.no

Årsmøter
Tid og sted for årsmøter i regioner, lo-
kalforeninger og storlag annonseres av 
mange direkte på www.naaf.no/lokalesi-
der  Sjekk der for nærmere informasjon 
om årsmøter i ditt distrikt. 

E-post adresser
Vi ønsker å nå medlemmer per e-post. 
Storlaget har ikke alltid mulighet til å 
annonsere eller sende ut brev om sine 
arrangementer. Fint om du kan gå inn 

på www.naaf.no ”min side” og registrere 
e-post adressen din.

AkTiviTETER
Møre og Romsdal
Mosjonsgrupper
I Møre og Romsdal arrangeres mosjons-
grupper. Følg med på  www.naaf.no/
lokalesider for nærmere informasjon.

Sør-Trøndelag
Badedag i Pirbadet i Trondheim lørdag 
14. januar 2012. Påmelding til  
gina.strom@naaf.no

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag Storlag er restartet etter 
avholdt ekstraordinært årsmøte den 
30. okt. Følgende styremedlemmer ble 
valgt: Leder: Liv Løvrød, Levanger
Nestleder: Hilde Myhre, Verdal
Kasserer: Øystein Johansen, Steinkjer
1.vara: Margrete Hervik, Frosta
Ordinært årsmøte avholdes i februar. 
Informasjon kommer.

Vi ønsker alle medlemmer i  
Region Midt en god og frisk jul.

Troms og Finnmark fylke
Årsmøter
Tid og sted for årsmøter i regioner, 
lokalforeninger og storlag annonseres av 
mange direkte på www.naaf.no/lokalesi-
der  Sjekk der for nærmere informasjon 
om årsmøter i ditt distrikt.

E-post adresser
Vi ønsker å kunne nå medlemmer pr e-
post. Lokalforeninger/storlag har ikke all-
tid mulighet til å annonsere eller sende 
ut brev om sine arrangementer. Fint om 
du kan gå inn på www.naaf.no ”Min side” 
og registrer e-post adressen din.

Alta Astma- og Allergiforening
Time i varmebassenget Alta Helsebad 
hver tirsdag fra kl 19-20. Harstad og 
omegn Astma- og Allergiforening

Romjulsbowling for medlemmer 29. 
desember 2011 klokken 17.00–19.30. Vi 
bowler og spiser pizza på Peppes. Samti-
dig har vi sosialt samvær og erfaringsut-
veksling! Påmelding skjer innen en 22.12.: 
Eirin på tlf. 97 60 61 53. Vi minner om at 
våre arrangementer er parfymefrie. 

klatretilbud
Det planlegges klatretilbud i Klatrehula 
i Harstadhallen. Passer for alle aldre! For 
mer informasjon og påmelding, ta kontakt 
med Eirin Merete Wallervand, eirin.merete.
wallervan@netcom.no,  
tlf. 97 60 61 53 

Porsanger Astma- og  
Allergiforening
Time i varmebassenget Lakselv Ungdoms-
skole hver søndag fra kl 19-20.  

Trimturer
2 vinteråpne løyper: Porsvannshøyden og 
Langporsvannshøyden. Det foretas trek-
ning for løypene hvert år. Info kan fås hos 
leder Miriam Karlsen, tlf. 92 68 16 39. 

Sør-varanger Astma- og  
Allergiforening
Lokalforeningen har tilgjengelig 2 kort i 
Barentsbadet liggende til disposisjon til 
medlemmer. Ta med gyldig medlemskort.

Tromsø og omegn  
Astma- og Allergiforening
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell og 
Helsehus i Tromsø hver søndag kl. 17-18 
t.o.m. 18. desember. Utnytt svømmetida, 
vær der 10–15 minutt før. Representanter 
fra lokalforeningen vil være tilstede fra 
kl 16.30 for registrering og informasjon. 
Badstuene er også åpne. Gratis for med-
lemmer. Informasjon om andre aktiviteter i 
Tromsø fås ved å følge med på www.naaf.
no/nord, eller kontakte regionsekretæren. 

Nord-Troms storlag
Vi har svømmetrening for barn og ung-
dom med astma/allergi alle mandager 
fra kl. 1645–1800 på Birtavarre Røde kors 
bassenget. Tilbudet gjelder ut året 2011.

vadsø AAF
Juleverksted – tid og sted på 
www.naaf.no/nord.

Savner du aktivitet/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.

Grasrotandelen fra Norsk Tipping
Ønsker du å gi din grasrotandel?
NAAF Region Nord org nr 974527987
Alta Astma og Allergiforening 
org nr 994301039
Vadsø Astma og Allergiforening 
org nr 995131765
Registrer ditt spillekort eller send SMS: 
GRASROTANDELEN (org.nr) til 2020 
(tjenesten er gratis). Alle bidrag hjelper 
oss til å hjelpe deg og andre som er 
berørt av astma, allergi, overfølsomhet, 
eksem og kols.
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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?

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? 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 AGDER
Tlf: 94 87 21 07
Kontortid: Man, ons og annenhver fredag 
Regionssekretær: Inger M. Rudnes
E-post: region.agder@naaf.no

REGION BUSKERUD
Tlf: 32 83 69 10
Vi har nytt kontor i Øvre Eiker vei 14,  

    Drammen
Regionssekretær: Mona H. Larsen
E-post: mona@naaf.no

Se region Østafjells.

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

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION MIDT

Se Region Midt

REGION MØRE OG ROMSDAL

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

    E-post: region.nord@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Org.nr: 975 689 751.

Årsmøter
Tid og sted for årsmøter i regioner, lo-
kalforeninger og storlag annonseres av 
mange direkte på www.naaf.no/lokalesi-
der  Sjekk der for nærmere informasjon 
om årsmøter i ditt distrikt. 

Aktiviteter ut året:  
Se våre nettsider for informasjon.

Svømmetilbud
Svømming i Arendal - varmtvannsbas-
senget på Bjorbekktunet kl.17–18 
fredag i partallsuker. Påmelding til Tone 
Karlsen, tlf. 37 06 02 40, fordi det kun er 
lov med 15 stk. i bassenget. Svømming i 
Risør - varmtvannsbasseng på onsdager 
kl.18–19 på Kjempesteinsmyra. Gratis for 
medlemmer.

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. 

kristiansand lokallag
Bakekurs. Ta kontakt med region Agder 
eller se nettsidene våre. 

Årsmøter
Tid og sted for årsmøter i regioner, lo-
kalforeninger og storlag annonseres av 
mange direkte på www.naaf.no/lokalesi-
der  Sjekk der for nærmere informasjon 
om årsmøter i ditt distrikt. 

Grasrotandelen
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 AAF, org. nr: 993 851 965
Solør og omegn AAF, org nr: 983 336 647
Glåmdal AAF org. nr: 984 114 559

Glåmdal AAF
Bruker kontoret Sykehuset Innlandet, 
Kongsvinger, ønsker velkommen til en 
uformell samtale og mulighet for å få 
informasjon og brosjyrer vedr astma, al-
lergi, eksem og kols på nyåret. Tidspunkt 
kommer. Se gjerne lokale sider for 
informasjon. 

Solør AAF
Informasjonsstand på apoteket på Flisa 
den 12. desember kl 10.30–15.00. Her 
har du mulighet til å måle lungefunk-
sjon, få informasjon og brosjyrer vedr 
astma, allergi, eksem og kols. 

E-post adresser
Vi ønsker å motta våre medlemmers e-
postadresse slik at dere kan få oppdatert 
og relevant informasjon om hva som 
skjer i regionen. Send din e-postadresse 
til region.hedmark@naaf.no

Mange takk
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. 



Årsmøter
Tid og sted for årsmøter i regioner, lo-
kalforeninger og storlag annonseres av 
mange direkte på www.naaf.no/lokalesi-
der  Sjekk der for nærmere informasjon 
om årsmøter i ditt distrikt.

Takk
Takk til dere som ønsker og støtte oss 
via grasrotandelen fra Norsk Tipping. Vi 
tar gjerne imot flere givere, midlene vi 
får benyttes til aktivitet i Oppland Fylke. 
Vårt organisasjonsnummer er: 984 133 

863 - oppgi nummeret der du tipper. Bli 
vår grasrotgiver i dag – det koster ikke 
mer for deg som tipper – premiepotten 
blir heller ikke lavere.

Lillehammer og omegn AAF 
arrangerer allergivennlig juletrefest på 
Jorekstad søndag 8. januar kl. 15. Ta 
med mat på fat til fellesbord. Alle er 
velkomne! Påmelding til Karianne Svig-
gum, tlf. 90 16 00 95 

Gudbrandsdal AAF har stand på 
Sødorptunet lørdag 17. desember, stikk 
innom for en hyggelig prat.

Vest Oppland AAF inviterer sine 
medlemmer med på idèdugnad til 
neste års handlingsplan, sitter du med 
en god idé? Ta kontakt!   
Lokalforeningene og regionslaget takker 
alle medlemmer for året som har gått 
og ønsker en riktig god jul!

NAAF Region Vest omfatter fylkene Hor-
daland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Kontaktadresse, Bergen:
Tlf. 55 59 68 03 / 99 27 42 38
Regionssekretær i Bergen:  
Eva Øverland Brækkan
E-post: eva.braekkan@naaf.no 

Kontaktadresse, Stavanger:
Tlf. 51 90 63 03 / 99 12 28 95
Regionssekretær i Stavanger:  
Hildur Østbø
E post:  hildur.ostbo@naaf.no  

Region Vest ønsker alle en god jul og 
et riktig godt nytt år. Takk for innsatsen 
i 2011

Årsmøter
Tid og sted for årsmøter i regioner, lo-
kalforeninger og storlag annonseres av 
mange direkte på www.naaf.no/lokalesi-
der  Sjekk der for nærmere informasjon 
om årsmøter i ditt distrikt.

Kvinnherad og omegn AAF
Julebord for alle medlemmer på Skåne-
vik Fjordhotell, søndag 4.12.2011 kl. 15. 
For påmelding, ta kontakt med: Anita 
Øvstebø Vågen, tlf. 40 47 62 69
Basar på Husnestunet, søndag 5.2.2012 
kl. 16.

Årsmøte
Indre Sogn, Ytre Sogn og Sunnfjord 
AAF avholder årsmøtene 21. jan på 
FI-senteret i Førde kl. 13. På grunn av 
få tillitsvalgte i lokalforeningene, er det 
fremmet forslag om å avvikle lokal-
lagene, for så å danne et storlag som 
dekker alle tre områdene, og forslag til 
navn er Sogn og Sunnfjord AAF. For mer 
informasjon; kontakt Merete Grimestad, 
tlf. 41 61 95 83 eller e-post meretegri-
mestad@gmail.com

Årsmøte
Dannelse av Sogn/Sunnfjord AAF 
avholdes 21. jan på FI-senteret i Førde 
kl. 15. Enkel servering.

Badedag
Badedag i Førdehuset 22. jan 14. Enkel 
servering. For mer informasjon og 
påmelding, Merete, tlf. 41 61 95 83,  
e-post: meretegrimestad@gmail.com  
og Margunn, tlf. 92 29 18 12,  
e-post:  
margunnahestetun@hotmail.com

Dalana astma-allergiforening 
Bli klokere på kols. For ektefeller, familie, 
venner og kolleger og andre interes-
serte: Onsdag 11. januar på Lundeåne 
eldresenter i Egersund k 19 inviteres du 
til å få vite mer om kols
 - hva sykdommen innebærer
- behandling
- rettigheter
- kols-kofferten
 Det serveres kaffe og noe å bite i.  Ar-
rangør: Dalana astma-allergiforening og 
Kols-prosjektet Dalane DMS.
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Se Region Midt

REGION NORD-TRØNDELAG

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: regionosloogakershus@naaf.no 

REGION VEST

Se Region Midt

Se Region Østafjells

Se Region Østafjells

REGION ØSTAFJELLS

REGION SØR-TRØNDELAG

REGION TELEMARK

REGION VESTFOLD

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

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping:
Org.nr: 971 57 6634

Årsmøter
Tid og sted for årsmøter i regioner, lo-
kalforeninger og storlag annonseres av 
mange direkte på www.naaf.no/lokalesi-
der  Sjekk der for nærmere informasjon 
om årsmøter i ditt distrikt.

Vi kan tilby
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-post 
med oss vil du kunne motta relevant 
informasjon litt oftere.
Har du ønske om arrangement eller 
aktivitet 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 
Karoliussen, tlf. 75 13 14 95 / 90 75 21 83
Fruktosemalabsorpsjon / Fruktoseintole-
ranse, Liv Marit Schjem, tlf. 92 08 82 79

For støtte via Grasrotandelen bruk 
Org.nr: 882 801 012

Årsmøter
Tid og sted for årsmøter i regioner, lo-
kalforeninger og storlag annonseres av 
mange direkte på www.naaf.no/lokalesi-
der  Sjekk der for nærmere informasjon 
om årsmøter i ditt distrikt.

Planlagte aktiviteter
”Friske småtroll” er i siget. Mange nye 
oppdrag, og flere friske småtroll. Prosjek-
tet fortsetter i 2012, så her er det bare å 
bestille Ane for gratis foredrag.

Røykfrie håndballhall-
inngangspartier! 
Vi samarbeider med Håndballforbundet 
Region Øst. De startet sin kampanje ved 
alle håndballhaller nå i høst. Følg med 
og gi ros der det virker.

Astmakols-turen besøkte vår region 
i november, og vi fortsetter med info 
stand i januar.

Juleforestilling for barn: ”Snehvit 
og den allergiske Prosit!” Barne-
ballett 8. des kl. 18 og 10. des. kl. 12 i 
Bærum Kulturhus. Barnemedlemmer får 
gratis billett, mens voksne medlemmer 
må betale kr 100 (ordinærpris for begge 
er kr 180). Bestill hos regionssekr: ane.
heiberg@naaf.no 
Vi planlegger nye matkurs til våren, og 
kommer tilbake til tidspunkt senere. På 
nyåret vil vi bruke en del tid på stand på 
forskjellige kjøpesentra, både for å spre 
det glade NAAF-budskap om at vi gjør 
Norge friskere, og for medlemsverving.
Ny adresse. Regionskontoret flyt-
ter inn i nye lokaler 1. desember. Ny 

postadresse: NAAF Region Oslo og 
Akershus, postboks 6764, St. Olavs plass, 
0130 Oslo. Besøksadresse: Norges 
Astma- og Allergiforbund, St. Olavs 
gate 25, 0166 Oslo. Telefonnumre forblir 
uendrede. 

Øvre Romerike storlag
Naaf.ovre.romerike@gmail.com
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager 
kl. 12–14. Ikke i skolens ferie. Barn og 
barnefamilier. Pris kr 30/15. Husk med-
lemskort. Påmelding på hjemmesiden 
eller tilkontaktperson Espen Mørk,  
tlf. 98 81 88 92 

Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com
Svømming på Sørvald Sykehjem i 
Lørenfallet. Man: kl. 18–20, fre. kl. 16– 18. 
kr 25 per pers per time. Påmelding til 
Mette Bergman Mette@bergmanfam.
net nytt tlf.  63 82 03 80 / 95 91 88 58. 
Ledige plasser – ta kontakt for å få fast 
badetid!
”Formiddagstreffen” i Grefsenveien 28, 
12. des kl. 12. Kontakt Ivar Stubberud 22 
25 09 67/98 82 19 02 eller Bjørg Simon-
sen 22 64 35 05.

Astma- og eksemskoler i vårt 
distrikt står under Aktuelt på vår lokale 
hjemmeside, der finner du også flere 
detaljer i forhold til alt annet vi driver 
med.
Vi ønsker alle en frisk jul, og minner om 
Frisk Jul brosjyren som ligger på nettet.

Vestfold, Telemark og Buskerud fylke 
utgjør Region Østafjells. 

Bading på Quality Resort Skjærgården, 
Langesund for alle NAAF-medlemmer i 
Norge. 3,5 time for barn, 3–15 år kr. 70. 
Voksne kr 90. Ta med medlemskort. Det 
holder at én i familien er medlem, så blir 
det rabatt for alle.
 
Familiekurs
Familiekurs på Straand hotell  i Vrådal 
9.–11. mars 2012. Sett av datoen al-
lerede nå. Vi tilbyr ei trivelig helg for hele 
familien med tid sammen i slalombak-
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NAAF GRAN CANARIA

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

Valle Marina, Den Norske Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 E-35120 Arguineguin
Gran Canaria epost: naaf_gc@hotmail.
com

kene og gode legeforedrag om astma, 
allergi, trening, matallergi og eksem hos 
barn og hos voksne. For ungdom: Vrådal 
Panorama Alpinsenter med skiutleie 
ligger 3 km fra hotellet. Hotellbuss t/r 
eller privatbiler.  Eget spenstig opplegg 
lørdag kveld. For barn: Aktivitører leker 
med barna som er inne når kurs pågår. 
Svømmebasseng, sauna og trimrom. 
Albies Velvære. Tilbudspris for medl. 
for kurs m/overnatting og full pensjon 
fre–søn: Voksne fra 18 år kr.  1 250. 
Eneromstillegg  kr. 250
Barn og unge  3 - 18 år  kr. 500
Barn under 3 år   gratis

BUSKERUD
Regionsekretær Mona H. Larsen, 
tlf: 32 83 69 10, mona@naaf.no. Vi har 
kontor i Øvre Eiker vei 14, Drammen.

Drammen og omegn AAF
Ta gjerne kontakt med oss på kafétreff 
eller ring en av oss.
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf. 32 79 04 17, 
mobil 92255928  
e-post khalv2@online.no
Nestleder Grete W. Vines, 
tlf. 32 83 60 53, mobil 91586926
Kontoradresse: Øvre Eikervei 14, 3048 
Drammen Postadresse: Postboks 4019, 
3005 Drammen. www.daaf.no 

Aktiviteter
Torsdag 15. des kl. 18 inviteres det 
til julemøte med servering, hygge med 
sang og musikk, og loddsalg. Sted: Øvre 
Eikervei 14, (Vardarbygget), Drammen. 
Bindende påmelding snarest til Grete 
W. Vines tlf. 32 83 60 53 / 91 58 69 26 
eller Wenche Stustad tlf. 32 85 65 92 / 
90 53 64 68. Gi beskjed om eventuell 
matallergi
Torsdag 16. februar 2012 kl. 
18:30 blir det årsmøte. Sted Øvre Eiker-
vei 14 (Vardarbygget), Drammen.
1. lørdag i måneden er det kafétreff kl. 
12 på Papirbredden i biblioteket.

Ungdomsgruppe
Vi prøver å starte en ungdomsgruppe, 
og oppfordrer alle interesserte å ta 
kontakt med Tommy Skavhaug tlf. 31 
90 64 01 -  99 41 37 06 e-post tommy.
skavhaug@getmail.no  
Martine Teigen mobil 95 78 70 59 e-post 
tine_teig@hotmail.comfått 
Vi sponser barnefamilier som ønsker å 
reise til Valle Marina mot søknad.

Hytte
Vi har en fin og allergivennlig hytte som 
alle medlemmer av NAAF kan leie rime-
lig. 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. Drammen og omegn 
Astma- og Allergiforening har fått midler 

av Extra Stiftelsen til et Forebyggings- 
og rehabiliteringsprosjekt for alle med 
kols. Treningen er kommet godt i gang 
på Akropolis på Åssiden i Drammen.

Kongsberg og omegn AAF ble i 
mars slått sammen med Drammen og 
omegn AAF, under navnet Drammen 
og omegn AAF.  Alle medlemmer er 
velkommen til å ringe eller stikke innom 
lokallagets kontor i Øvre Eiker vei 14 i 
Drammen.

Hallingdal AAF
Leder, Gunnar Ola Ørjansen, 
tlf: 45 05 26 20, g-oerj@online.no 
Ringerike og Jevnaker AAF
Leder, Bodil Linderud, tlf: 45 23 00 14

TELEMARK
Regionsekretær Eli Mathea Olsen, tlf: 35 
52 15 00, eli.mathea.olsen@naaf.no Kon-
toret ligger i Blekebakkvn.1, sammen 
med FFO. Takk til alle som støtter oss via 
grasrotandelen til Norsk Tipping: 
Org.nr: 983 629 288

Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg, 
tlf. 35 52 79 07 / 98 64 12 51
Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping: Org.nr: 983 
629 350
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 region.ostafjells@naaf.no
Les mer på lokale sider på www.naaf.no

VESTFOLD
Regionsekretær Ellen Sørby, tlf: 33 06 
39 50, ellen@naaf.no Kontoret ligger i 
Næringsbygget på Revetal.
Takk til alle som støtter oss via grasro-
tandelen til Norsk Tipping:
Region Østafjells, 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

Larvik AAF 
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. Leder Finn 
Halvorsen reiser rundt og informerer 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 Eldbjørg Steensma, tlf. 33 47 29 29 
Gratis bading for voksne i varmtvanns-
basseng og anledning til bruk av vanlig 
basseng i Svømmehallen i Bugården 
hver tirsdag kl. 14.45–16.00. 
Påmelding, tlf: 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på Hvidt-

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

Årsmøter
Tid og sted for årsmøter i regioner, lo-
kalforeninger og storlag annonseres av 
mange direkte på www.naaf.no/lokalesi-
der  Sjekk der for nærmere informasjon 
om årsmøter i ditt distrikt.

Vi ønsker å kunne nå medlemmer per e-
post. Slik at vi kan sende ut informasjon 
om arrangementer som skal holdes. Fint 
om du kan gå inn på www.naaf.no, min 
side, og registrere e-postadressen din.

Ungdomstilbud
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 bes kontakte 
regionskontoret for mer informasjon.

Informatører
Ta kontakt med regionskontoret dersom 
det er behov for informasjon til skoler og 
barnehager m.m. Regionskontoret kan 
stille opp på foreldre- og ansattemøter.

Frivillighetsgrupper 
Vi ønsker å komme i kontakt med per-
soner som kunne tenke seg å gjøre en 
frivillig innsatts for regionen, det kan være 
alt fra å fronte gode saker, stå på stand, 
hjelpe til med gjennomføring av kurs og 
tiltak etc, eller kanskje du vil jobbe direkte 
med å endre noe i Østfold, f.eks inneklima 
i skoler og barnehager, luftforurensning, 
plantevalg i offentlige bygg eller f.eks sikre 
røykefrie inngangs partier. Har du lyst til 
å stille opp med litt av din tid, ta kontakt 
med regions kontoret på tlf. 92 27 82 20

Bassengtrening
For NAAF-medlemmer og tillitsvalgte, 
hver torsdag kl.19-20. Mest aktuelt for 
Fredrikstad, men likevel: Spreke damer 
som har startet opp varmtvannstrening i 
Kløverbadet, som ønsker å bli enda spre-
kere, og er du en av dem så meld deg på!

Praktisk info:
Det vil være et trenings tilbud hver tors-
dag fra kl. 19–20, treningen er organisert 
og sosial.
• Bassenget er oppvarmet til 34/35 grader
• Tilbudet koster ca kr 700 per halvår
• For nærmere info, ta kontakt med regi-
onssekretær, Mona Marthinussen, mona.
marthinussen@naaf.no, 
tlf 69 31 83 62.
Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt 
for NAAF medlemmer.

Gratis seminar for gravide og små 
barnsforeldre, 25. januar 2012 i Ekholt 
kirke, Skog vn. 24, Ekholt. Arrangør: 
Kommunene Rygge og Råde, Østfold 
fylkeskommune og Østfold helsa.
Jordmor fra helsedirektoratet, psykolog, 
tannpleier, kreftforeningen, ernærings 
fysiolog og Astma- og Allergiforbundet. 

Kontakt våre likemenn
Elisabeth Kjelaas Tlf. 92 09 80 10
E-post: elikje@mesta.no 
Likemann innen for - Eksem, matoverføl-
somet, allergi og astma hos barn. 
Sted: Moss
Annika Kieding
Tlf. 92 29 78 96
E-post: annika@kieding.org
Likemann innen for - dyre allergi, has-
selnøtter, husstøv/støv, bjørkeallergi barn/
voksen. Sted: Fredrikstad.

Vi ønsker alle våre medlemmer  
en riktig fin jul!

gården v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. 
Tors kl. 10–11 og kl. 11–12. 
Tirs kl. 12–13 for de som vil trene 2 g i 
uken. 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 man-
dag og torsdag kl. 10.30–11.30. 
Tlf: 92 23 53 56. Gratis hvis du har
 rekvisisjon fra lege.

Barnas Turlag: Vi tilbyr våre medlemmer i 
barnegruppen å delta på turlagets turer, 
alle aldersgrupper. Å være ute i naturen 
og bevege seg er bra for lungesyke. For 
kr 100 per år i medlemskontingent, kan 
man delta på arrangementene.

Tønsberg og omegn AAF
Leder Britt Wennerød, tlf. 33 32 40 20 
Treningsgruppe for voksne med lungeli-
delser på Activ Fysioterapi, 
tlf: 33 32 36 70. 
Formiddagstreff på Midtløkken. 
Se annonse i Tønsbergs Blad.
3. januar Juletrefest på Midtløkken 
kl. 17.00.  Påmelding til Noomi Kvifte 
tlf. 33 32 50 59.  Underholdning 
av Trollebollene.

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 henne dersom det er 
behov for informasjon i skoler og barne-
hager. Vi har informatører som kan stille 
opp på foreldre- og ansattemøter.
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Samle opp flere vervinger 
og få større premie!

Ipod nano 16GB valgfri farge

Verv 5 hovedmedlemmer og få en av disse flotte premiene istedenfor 
en for hvert nytt hovedmedlem.

DAB-radio er fremtidens radio 
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Vervepremier

.
Ansatte i NAAF kan ikke motta vervepremier.

Praktisk digital bagasjevekt.
Rosendahl frokostsett med 
to skåler og to teglass

Svaberg bestikk 24 deler

CD: Norsk 
visesang i 50 år

Smoothie-maskin med 2 reisekrus 
og tilhørende lokk

Støtt NAAFs viktige arbeid, verv nye medlemmer! Det nye medlemmet får faktura fra 
NAAF og du får din valgte vervepremie når den er betalt (gjelder hovedmedlemmer). 
Du kan også spare opp til større vervepremier.
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to skåler og to teglass
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og tilhørende lokk
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to skåler og to teglass
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Smoothie-maskin med 2 reisekrus 
og tilhørende lokk

Støtt NAAFs viktige arbeid, verv nye medlemmer! Det nye medlemmet får faktura fra 
NAAF og du får din valgte vervepremie når den er betalt (gjelder hovedmedlemmer). 
Du kan også spare opp til større vervepremier.

Samle opp flere vervinger 
og få større premie!

Ipod nano 16GB valgfri farge

Ekstra!
Har du vervet 10 eller flere 
hovedmedlemmer mottar du et
gavekort på hotellweekend.

Verv 5 hovedmedlemmer og få en av disse flotte premiene istedenfor 
en for hvert nytt hovedmedlem.

Flott sett til turen!
Sekk (40 L), microfiberhåndkle, 
termos m 2 kopper

DAB-radio er fremtidens radio
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Samle opp flere vervinger 
og få større premie!

Ipod nano 16GB valgfri farge

Ekstra!
Har du vervet 10 eller flere 
hovedmedlemmer mottar du et
gavekort på hotellweekend.

Verv 5 hovedmedlemmer og få en av disse flotte premiene istedenfor 
en for hvert nytt hovedmedlem.

Flott sett til turen!
Sekk (40 L), microfiberhåndkle, 
termos m 2 kopper

DAB-radio er fremtidens radio

Smoothie-maskin med 2 reise-
krus og tilhørende lokk

Svaberg bestikk 24 deler

Praktisk digital
bagsjevekt

Flott sett til turen! Sekk 
(40 L), microfiberhåndkle, 

termos m 2 kopper

DAB-radio er  
fremtidens radio

Ipod nano 16G 
valgfri farge

l Gratis personlig rådgivning om astma, allergi, kols og eksem,   
 inneklimautbedring, sosiale og økonomiske rettigheter. 
l Rabatt på produkter i nettbutikk
l Bladet AstmaAllergi 6 ganger i året  
l Gunstig opphold på Beitostølen i pollensesongen 
l Gunstig opphold på feriesenteret Valle Marina på Gran Canaria 
l Lokalt fellesskap – kurs, møter der du treffer andre i samme   
 situasjon som deg selv. 
l Rabatt på innemiljøsjekken fra Anticimex 
l NAAF-advokat. Som medlem får du gratis førstekonsultasjon   
 hos NAAF-advokat.
l Flere medlemsfordeler på www.naaf.no/medlem

MEDLEM VERVER MEDLEM
NAAF syns godt i mediebildet for tiden. Mange  
viktige saker for våre medlemmer har kommet  
på dagsordenen både hos politikere og i pressen.  
Det viser at arbeidet vårt nytter.
Hvis alle medlemmer verver ett medlem 
hver, blir NAAF store nok til å bli tatt enda 
mer på alvor.  
Vil du være med oss å verve flere medlemmer?  
Sammen skal vi gjøre Norge friskere! 

Snakk med de du kjenner som har plager. Snakk 
med foreldre med barn i barnehage eller skole – vi 
jobber aktivt med å forbedre innemiljøet så ikke enda 
flere skal utvikle sykdom. Snakk med de som bryr seg 
om miljøet de lever i, luften de puster i, produktene de 
bruker.

Vi har mange medlemsfordeler og fine vervepremier!  
Å verve nye medlemmer er bra for alle: De nye 
medlemmene, deg som verver og NAAF som organisasjon. 
Den enkleste måten å verve på er fra nettsiden vår 
www.naaf.no men du kan også ringe oss direkte 
på 23 35 35 35 eller kontakte ditt lokallag. 

Les mer om vervepremier og legg inn din verving på www.naaf.no/medlem

Hei alle NAAFUere

Sykehus, butikker, skoler og andre offentlige bygg skal 
pyntes for å hente frem julestemningen. Tradisjonelt blir 
ofte julestjerne mye brukt, og akkurat denne blomsten 
kan skape mye problemer. Derfor skal vi i NAAFU også i 
år sette fokus på dette. Vi planlegger å gjennomføre en 
aksjon på et sykehus, hvor vi vil fjerne julestjerner for å 
få rettet oppmerksomheten mot de problemene denne 
skaper for vår gruppe.

Ønsker alle våre medlemmer en god og sykdomsfri jul.

Med vennlig hilsen
NAAFU styret

Nå nærmer julen seg, en koselig tid  
i sammen med familie og venner.
Dessverre kan dette også være  
en problematisk tid for oss  
astmatikere og allergikere.  
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Blenda Sensitive. For familier som tar vare på hverandre 
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Tenk litt ekstra på familien i julen
For de aller fleste av oss er det en selvfølge å forsikre tingene våre: Hus, innbo, bil og hytte. Det kjæreste vi har  
derimot kan det av og til virke som det ikke er så nøye med. 

Vi tror ikke det er slik. Derfor har vi laget et nytt produkt: NAAF familieulykkesforsikring. Kort fortalt er dette et 
produkt som for 94 kroner måneden forsikrer voksne og hjemmeboende barn under 20 år mot skader som følge  
av en ulykke, uansett hvor stor familien er.

Så nå er det enkelt å gi hele familien en julegave som viser at du tenker på dem. Gå inn på naaf.no og les mer.

God jul.

Ring oss på telefon 02400.  
Husk å oppgi avtalenummer 639.
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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.

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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