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Seriene Høie Tor, Saga, Iris, Jotun og Trym er fylt med ekstra ren dun. Finn din nærmeste forhandler på www.hoie.no

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 som vi har til 
både voksne og barn, har vi blant annet vasket duna 
fl ere ganger og fått de så rene at de er anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund. 

En ren natts søvn
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HØIE DUN
Dunet i disse produktene har gjennomgått en 
omfattende kvalitetstest, med strenge krav til 
bæreevne, duninnhold, renhet og type dun/fjær.

    Foto: Fred Jonny

Ta vare på de 

Det finnes mange måter å vise kjærlighet og omsorg på. 
Hver dagen er full av gode øyeblikk – når du først blir oppmerksom 
på dem. For eksempel når barnet skal bade. Alle barn elsker å 
leke i vann, og badesituasjonen er en veldig fin anledning til å 
skape en trygg og god relasjon til barnet ditt.
    Når barnet skal opp av vannet, kan du pakke ham eller henne 
inn i myke håndklær. Små barn har en ømfintlig hud, så vask 
både klær og håndklær med en tøymykner som er parfymefri og 
tilpasset sensitiv hud. Da kan dere virkelig
nyte kosestunden uten å være redd 
for at huden skal bli irritert.

Vær forsiktig med parfyme
Mange tror at barn bør venne seg til dufter, først som sist. 
Det stemmer ikke. Mange stoffer som fi nnes i vanlige 
i parfymer er allergifremkallende. De aller minste bør 
derfor ikke utsettes for voldsomme duftinntrykk.
Kilde: Forskning.no; gronnhverdag.no

Unngå hudallergier
Barn har mer sensitiv hud enn voksne og kan lettere 
utvikle hudallergier. Derfor er det viktig å beskytte 
huden til de små og sørge for at de ikke blir utsatt for 
stoffer som kan gi allergiske reaksjoner. 

mykeøyeblikkene

Blenda  Sensitive 
tøymykner  
gjør at tøyet  føles  mykere og 
mer behagelig mot huden  
slik at man unngår irritasjon 
og kløe. Den er helt uten 
parfyme og fargestoffer og 
er spesielt utviklet til 
sensitiv hud.

Visste du at … … tøymykner faktisk 
anbefales  dersom du har

tørr og sart hud? 
Mennesker med ømfi ntlig hud blir 

 vanligvis advart mot å bruke 
tøy mykner. Ny forskning viser derimot 
at tøymyknerens mykgjørende effekt 

kan bidra til å redusere friksjonen 
 mellom klær og hud, og derfor 

gi mindre irritasjon.

Kilde: NCBI, 2012

Visste du at …

… for mange barn er 
 kosebamsen et symbol på 
trygghet og kjærlighet?  

Dette kan forklare hvorfor 
mange  små barn blir 
avhengig av bamsen sin. 
Bamsen er en kosemyk 
venn som barnet alltid 
klemmer på. Derfor bør 
bamsen vaskes på like 
skånsom måte som barnets 
klær og sengetøy. Bruker du 
tøymykner, beholder også 
bamsen sin kosemyke pels.

Blenda 
Sensitive er 

anbefalt av Norges 
Astma- og 

Allergiforbund

ANNONSE

1-12
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Så har vi vaska gølvet...
Det er tid for å vaske til jul, men dropp grønn-
såpen, råder Rose Lyngra i NAAF. Hun har  
gode tips til hvordan du kan holde huset  
ditt rent og trygt, til jul og ellers i året.
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24

Etter et langt liv i allergiens 
tjeneste har 88-åringen 
Kjell Aas sluttet som redak-
tør for Allergiviten.no. Men 
han har ikke tenkt å slutte 
helt å jobbe likevel.

Kjell Aas  
takker av

I disse juleavslutningstider 
kommer kakefatene stadig frem 
på bordet. Men hvilke kaker er 
trygge for deg som har mat- 
allergi? AstmaAllergi-kokken 
Morten Øverbye guider deg til 
trygge kakemikser, og gir  
oppskrift på julekaker  
uten egg, mel og melk.

Kakeguide for  
allergikere

Ni år gamle Johannes har astma, men er ikke noe  
glad i å snakke om sykdommen eller medisinene 
han må bruke. I hønsegården, derimot, trives 
han som plommen i egget.

Astma – et vanskelig tema
Matkjeden Rema 1000 
har det siste året sørget 
for at allergivarer er 
blitt både billigere og 
lettere tilgjengelig.  
Det er femåringen  
Thea og foreldrene 
hennes godt fornøyde 
med.

Enklere allergihverdag
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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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å få mer variasjon.

For flere oppskrifter gå inn på vår 
hjemmeside. Der kan du også laste 
ned din egen oppskrift hvis du har 
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   Leskende,
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  enkelt!
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 på denne her 

og andre smoothies finner 

du på vår 
hjemmeside 

www.gogreen.no

Som julekvelden på kjerringa heter det – og da gir man et  
levende bilde på at enkelte ting ved feiringen kommer brått 
på den 24. for enkelte. En allergiker som reagerer på jule-
stjerner vil neppe havne i samme situasjon. Allerede tidlig i 
november dukker julegledene opp – i form av julestjerner.  
Til pynt, til salgs – for hygge og trivsel. En elsket juleplante 
og til fortvilelse for ganske mange andre.  Og nei, det hjelper 
ikke å knipe av det gule i midten. Hele planten skaper  
problemer for den som reagerer allergisk.

Hvor er det rareste stedet noen har opplevd jule- 
stjerner? Vi ville foreslå vinduskarmen på en lungeavdeling 
hvor pasienten skal komme til hektene, eller forsøkte,  
etter en tøff runde med astmatrøbbel.  Ved inngangen  
eller kassene i matbutikker sprer den glede og allergener.  
Fra oktober til langt ut i januar og da er den litt trist og sliten, 
på tilbud og salget av de siste går tregt.

Det er jo utgjort også da at akkurat julens mest tradisjons-
rike plante er den som skaper flest problemer for allergikere. 
Ingen har veldig lyst til å stikke hodet frem å si; Ho ho ho, 
denne kan vi ikke ha her for den tåler ikke jeg. Det er vrient 
nok på jobben og i offentlige miljøer, men hjemme hos andre 
som har stelt i stand til jul blir det jo helt katastrofe å skulle 
spørre om noe av pynten kan fjernes. Raskt blir man like  
populær som Grinchen som stjal julen – det er ikke for  
ingenting at dette er en slags juleskrekkfilm for barn. 

Det er som med bjørka som besynges i alle sanger egnet til 

å styrke nasjonalfølelsen. Kongen og 
kronprinsen på det berømte bildet 
der de søker tilflukt ved bjørkestam-
men, kongebjørka (!), fra okkupasjonsmaktens angrepstokt. 
Nynn på ”Se en hvitstammet..” så ser alle for seg vaiende 
norske flagg. Det handler plutselig om mer enn allergiske  
reaksjoner. Det handler om følelser, sterke følelser. Og slikt 
kan det fort bli rennende øyne av og av flere grunner enn 
bare overproduksjon av histamin.

Vi la ut en ”Stopp julestjerner” postering på vår Face- 
bookvegg i forrige uke. I skrivende stund var det 50 som  
liker denne og 69 som har delt oppfordringen på sin egen 
profil. Det er rekord i NAAF-sammenheng.  

Så hva skal man konkludere med? En ønskeliste til jul a la 
denne kanskje: Jeg ønsker meg verken nye rulleski, diamant-
ring eller nye fortenner til jul men et kantinebord, en  
butikk-kassekø, en julaften, et sykehus, et bibliotek,  
en herreekvipering fri for julestjerner.

Santa baby, please!

God Jul og Godt Nytt År!
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Dropp rengjøringsmidler, det blir like rent uten. Den gode lukta  
kan heller komme fra en nybakt kake, mener seniorrådgiver i  
NAAF, Rose Lyngra. 

Dropp storvasken  
 – vask året rundt

tekst / Cathrine Amann Berentsen   foto / Colourbox

Det er snart tid for storrengjøring 
før jul i mange norske hjem. NAAF og 
seniorrådgiver Rose Lyngra mener imid-
lertid at du bør holde boligen din jevnlig 
ren i stedet for å ta skippertak. 

− Vi forstår jo at mange tar en ekstra 
storrengjøring til høytider som jula, 
men vi anbefaler alle som har overføl-
somhet, astma og/eller allergi å ha et 
jevnt godt renhold hele året ettersom 
støv og smuss kan forårsake reaksjoner, 
sier Lyngra. 

Og trodde du det lukten av grønn-
såpe eller andre rengjøringsmidler er 
et godt tegn på renhold? Da må du tro 
om igjen. For allergikere kan det føre til 
unødige reaksjoner. 

− De fleste liker at det skal lukte rent, 
men når det lukter rent er det stort 
sett kjemikaliene (det vil si parfyme og 
andre duftende forbindelser) i vaske-
midlene som gjør at det lukter. I tillegg 
til at vaskemidler kan skade gulvene, 
kan de også gi ulike reaksjoner. Vi har 
derfor ingen vaskemidler som foreløpig 
er godkjent av oss, sier Lyngra.  

Tørt renhold er best
Så hvordan gjør man best rent, dersom 
man har allergikere og /eller astmati-
kere i boligen?  Svaret er å benytte tørre 
renholdsmetoder.

− Anbefalingen fra NAAF er å gjøre 
rent uten noe særlig renholdsmidler. 
Bruk syntetiske tørrmopper, det finnes 
også oljemopper eller engangsmopper 
som fungerer fint. Der det er flekker 
kan du fukte en klut og gni litt ekstra, 
forklarer hun. 

Den gode lukta til jul bør komme fra 

helt andre ting enn rengjøringsmidler, 
ifølge Lyngra. 

− Du får det rent og fint til jul med 
vann, gode kluter og mopper. Det blir 
rent selv om det ikke lukter. Den gode 
julelukta får heller være fra en deilig, 
nybakt kake, mener hun. 

Når det gjelder vindusvasken, mener 
NAAF at også den fint kan gjøres uten 
vaskemidler. 

− De må jo vaskes grundig, men også 
her finnes det metoder, blant annet fine 
mikrofiberkluter, som gjør rent uten 
vaskemidler.  

Fett på kjøkkenskapene
Fett på toppen av kjøkkenskap er mu-
ligens den største utfordringen, om du 
skal ha et renhold fritt for rengjørings-
midler. Også her har NAAF gode råd: 

− Dette problemet kan du unngå ved 
å legge matpapir på toppen av skapene, 
og rulle det over. Når det er kommet en 
del fett der, tar du vekk matpapiret, og 
erstatter med nytt, sier Lyngra. 

Er du helt nødt til å bruke vaskemidler 
og har allergikere/astmatikere i hus, 
bør du gjøre dette når disse er ute av 
huset. Husk da å bruke hansker når det 
benytter vaskemidler, slik at du skåner 
din egen hud.  

En god støvsuger
Mange allergikere og astmatikere kan 
reagere på støv og smuss. En god støv-
suger kan derfor være en lur investe-
ring. 

− Du bør ha en god støvsuger med 
gode filter, såkalt HEPA-filter, eventuelt 
en sentralstøvsuger, slik at minst mulig 

av støvet som virvles opp kommer inn i 
lufta. Husk å skifte filter med jevne mel-
lomrom. Sjekk hva som er bra, og som 
slipper minst mulig støv ut i rommet. 

Over og under madrasser, sofaer, og 
ikke minst senger bør støvsuges jevnlig. 
Matter og tepper bør også støvsuges 
eller ristes og bankes godt ute.

− Om vinteren, når det er tørt og 
kaldt, kan du legge tepper ut i snøen 
med flossiden ned og banke eller tråkke 
på dem. Bank så godt av dem før du tar 
dem inn igjen. Alt dette med renholdet 
må vurderes ut fra deg og din familie, 
og hvordan dere har det i forhold til 
overfølsomhet. Det er ingen grunn til å 
være overhysterisk, men ta de hensyn 
dere må ta, sier Lyngra.  

Ikke glem julepynten
Til jul tar vi fram julepynten som har 
ligget i en eske siden sist. Det samme 
gjelder kunstige juletrær, selv om 
mange har ekte trær. Uansett har NAAF 
gode råd. 

− Har du et kunstig tre bør du riste 
det eller spyle av det i dusjen for å få 
vekk støvet fra i fjor. Ekte trær bør spy-
les og tørkes før det kommer i hus. Husk 
også å tørke støv av julepynten som har 
ligget lagret siden forrige jul. 

Konklusjonen er altså, bak en 
kake for å få den gode lukta, 
rengjøringsmidler er fy-fy og 
hold det julerent hele året!  

God jul! /
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NAAFs RENHOLDSRÅD:
........................................................................                     

l Bruk tørre renholdsmetoder, det  
 skaper et sunt inneklima
l Oljemopp, syntetisk mopp,  
 engangsmopp eller trådmopp
l Hvis mulig, unngå bruk av  
 kjemikalier. Ikke bruk noe annet  
 enn vann for å vaske
l Rist tepper og matter ute, og  
 støvsug med en god støvsuger
l Bruk mikrofiberkluter, disse  
 trekker støvet til seg og holder  
 bedre på støvet enn en bomullsklut
l Baderom bør vaskes oftere enn  
 ellers i boligen, ettersom det  
 gjerne er varmt og fuktig
l Rundvask av hele boligen, inkludert  
 vegger og tak, bør gjennomføres  
 minst en gang i året
l Ha leker i bokser med lokk på,  
 så unngår du mye støv. Vask likevel  
 lekene innimellom.

NAAFs FRISK JUL:
........................................................................                     

Mange allergikere og astmatikere har 
flere utfordringer enn vanlig i jula. 
Sjekk NAAFs side Frisk jul for å se 
hvordan du kan bidra til en lettere jul 
for disse. Et av rådene er at du ikke 
pynter med julestjerner der det finnes 
allergikere og astmatikere. 
− Den avgir en giftig melkeaktig væske, 
som blander seg i lufta. Dette er det 
mange som blir syke av. Det hjelper 
ikke å ta vekk noe på planten, du må 
rett og slett fjerne den, sier Lyngra. 
Flere gode råd finner du på www.naaf.
no/friskjul
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tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / OBP og Colourbox

Det er hyggelig å pynte litt  ekstra ti l jul med levende blomster og planter, og heldigvis 
fi nnes det allergitrygge alternati ver. Asalea er en fl ott  plante som blomstrer rundt jule-
ti der, og som ikke utgjør noen fare for de som har allergi. Du får kjøpt asalea i mange 
farger, fra rødt via rosa ti l hvitt . NB: Det fi nnes noen typer asalea med sterk duft , disse 
bør du unngå hvis du er sensiti v for dett e. Blomsten fi nnes også i duft frie utgaver. Ild-
topp er en annen kjent og kjær pott eplante som gjerne kan brukes som juleblomst. Det 
samme gjelder alpefi ol og julekaktus, disse skal være helt allergitrygge for de fl este. 
Julerose kan gi kontakteksem hos noen, men er trygg på avstand. Og hvorfor ikke 
bruke orkideer som juleblomster? 

Julestjernene er Norges mest solgte jule-
blomst – hver jul selges over 5 millioner 
julestjerner. Dett e er imidlerti d dårlig nytt  for 
allergikere, fordi julestjernen inneholder både 
slimirriterende og hudirriterende stoff er. Det 
fi nnes mange rapporter om luft veisproblemer, 
eksem og allergi i forbindelse med julestjer-
nen. Noen tror feilakti g at det holder å knipe 
av de gule blomstene i midten, men dett e 
stemmer ikke, de irriterende stoff ene fi nnes 
nemlig i hele planten. Astma- og allergiforbun-
det oppfordrer derfor sterkt ti l å droppe julestjernen når det skal pyntes 
ti l jul, spesielt i off entlige insti tusjoner, på arbeidsplasser og andre steder 
der allergikere må kunne oppholde seg uten fare for å bli syke. Det går 
eventuelt an å kjøpe kunsti ge julestjerner i plast, disse holder seg fra år ti l 
år og plager ingen så fremt de blir rengjort før bruk.

Noen synes duft en av svibler, eller 
hyasinter som de også kalles, er en 
skikkelig julelukt, men de fl este får 
vondt i hodet av den. Selv om du 
bare har én enslig svibel i en jule-
dekorasjon, er lukten så sterk at du 
kan kjenne den i hele huset. Også 
andre løkblomster som påskeliljer 
og liljer kan gi de samme reaksjone-
ne. Synes du at svibler er noe som 
absolutt  hører med i julen, bør du 
i hvert fall ikke la den stå fremme 
så lenge av gangen i et varmt rom, 
men heller sett e den i et kaldt rom 
om natt en.

Av andre klassiske juleblomster 
er heller ikke julebegoniaen, eller 
julegleden som mange kaller den, 
noe å anbefale for allergikere. 

Allergitrygge
juleblomster

Derfor skal du unngå julestjerner

Svibler er versti ngen

Mange som ikke tåler juletre
Vi har jo den rare tradisjonen med å ta inn ei diger gran og 
sett e i stua midt på vinteren. En seiglivet tradisjon som 
ikke ser ut ti l å gi seg med det første. Det er imidlerti d 
mange som ikke tåler juletrær heller. Alle juletrær med 
ekte barnåler gir nemlig fra seg terpenti nlignende gas-
ser som kan virke irriterende på slimhinnene. Disse 
gassene kan utløse astma og andre overfølsomhets-
reaksjoner i luft veiene.

Skal du ha juletre av gran eller furu, bør dett e 
spyles godt før det tas inn i huset, da treet kan 
være en god yngleplass for muggsopp og gam-
melt pollen. Treet bør tørkes i et rom hvor 
allergikere ikke ferdes, for eksempel garasjen 
eller kjelleren.

Sverger du ti l juletre i plast, bør dett e også 
vaskes godt før du tar det i bruk, for å få 
vekk gammelt støv og smuss. 

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.
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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, Centra, Jacobs, Helgø, CC-mat og Safari.
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Legen og professoren har vært 
redaktør for allergiviten.no og forfatter 
av alle artiklene der helt siden opp-
starten i 2003 i samarbeid med NAAF. 
Kunnskapsbanken inneholder et enormt 
materiale om astma, allergier, eksem og 
andre overfølsomhetslidelser. Den har 
jevnlig blitt oppdatert med ny relevant 
forskning, og har også en egen seksjon 
for spørsmål og svar. Kjell Aas er i tillegg 
redaktør og forfatter av innholdet på 
inneklima.com, og vil fortsette med 
prosjektet ”Miljøkjemi og vi” der.

− Jeg har brukt mellom 30 og 40 
arbeidstimer hver eneste uke på de to 
nettsidene. Når jeg nå slutter med Al-
lergiviten.no får jeg frigjort 15-20 timer 
hver uke som jeg skal bruke noe av på 
Miljøkjemi og vi, sier Aas.

Vi treffer ham hjemme i den hyggelige 
villaen i Oslo som han og kona Siri fikk 
bygd for rundt 20 år siden. Siri sovnet 
plutselig og uventet inn i juni, og da 
hadde de to vært sammen i mer enn 60 
år, og gift i 59 av dem.

− Siri har vært min kjæreste og beste-
venn i over 60 år, og jeg har helt klart 
mistet alt mitt overskudd etter at jeg 
mistet henne. Jeg hadde egentlig ingen 
planer om å slutte med Allergiviten.no 
ennå, men nå har jeg mistet piffen, sier 
han. 

Banebrytende forskning
Kjell Aas er pensjonert professor i 
barnemedisin ved Universitetet i Oslo, 

Pasientens  
beste venn

tekst / Sissel Fantoft   foto / Tore Fjeld                                       

og var blant annet leder og drivkraft for 
Voksentoppen Institutt for barn med al-
lergi, astma og andre lungesykdommer 
i over 25 år.

− Norges Astma- og Allergiforbund 
har mye å takke professor Kjell Aas for. 
Som en av norsk medisins nestorer har 
han stilt sin kunnskap og tid til disposi-
sjon for forbundet og dets medlemmer 
og alltid hatt et stort engasjement for at 
kunnskap og informasjon om medisin-
ske spørsmål og helseforebyggende råd 
skal nå ut til flest mulig, og ikke minst 
komme pasientene til gode, sier NAAFs 
Nina Brun, som er redaktør for Allergi i 
praksis og NAAFs nettsider.

I allergologiens historie har Kjell Aas 
satt spor etter seg med mye banebry-
tende forskning blant annet ble han 
sammen med sine medarbeidere den 
første som renfremstilte et allergen, 
nemlig torskeallergenet. Men selv om 
han allerede som elev på middelskolen 
var tiltrukket av medisinen, var det som 
flyger at han startet sin yrkeskarriere.

− Også den gangen måtte man ha 
toppkarakterer i alle fag for å komme 
inn på medisinstudiet, og jeg lå godt an 
til det, men så kom krigen til Norge. Selv 
om jeg var altfor ung til den slags ble jeg 
trukket inn i illegal virksomhet, forteller 
han.

Våren 1943 flyktet han til Sverige og 
derfra videre til England, så Little Nor-
way i Canada, og flyvåpenet.

Etter krigen var skolesystemet lagt 

om, og med den undervisningen Kjell 
Aas hadde mistet ble det vanskelig å 
hente seg inn igjen. Men han tok igjen 
halvannet års år tapt skolegang på et 
halvt år og kom inn på medisinstudiet.  

Nygift i isødet
Kjell Aas’ første jobb etter fullført 
medisinstudium var som assistentlege 
ved sykehuset i Kirkenes. Der fikk han 
en dag besøk av to utsendinger fra myn-
dighetene, som tilbød ham jobben som 
verkslege i Ny Ålesund. Gruvedriften 
kunne ikke foregå uten lege på stedet. 

De ga inntrykk av at han der ville 
komme til et velutstyrt sykehus og få 
assistanse av en veltrent operasjons-
sykepleier. Kjell Aas var sterkt tiltruk-
ket av Svalbard, men samtidig var han 
nyforelsket i vakre Siri som bodde i 
Oslo. Dermed gikk følgende telegram ut 
fra Kirkenes:

”Reflekterer over stilling Kings Bay ett 
år fra oktober. STOP. Hvis jeg får den vil 
du da gifte deg med meg og bli med? 
STOP. Brev følger telefonerer søndag 
formiddag. STOP. Din Kjell. STOP”

Og Siri nølte ikke, så etter et hastig 
bryllup var det forelskede paret på vei 
nordover. I boka ”Bondefanget doktor 
i Kings Bay” forteller Kjell Aas levende 
om alt de opplevde mens de var der, 
og det var ikke småtteri! Alle de flotte 
beskrivelsene av utstyr og forhold ved 
sykehus hadde ingen rot i virkeligheten: 
Utstyret var mangelfullt og det nær-

Kjell Aas’ (88) fremste målsetting med kunnskapsbanken Allergiviten.no er å oppfordre folk 
til å være glad i seg selv og ta vare på sin egen fabelaktige biokjemi med relevant viten. 
Det er mange som vil savne ham som redaktør og orakel når han nå gir seg.
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Kjell bor alene i huset i Holmenkollen nå, etter at  
kona Siri døde i sommer. Det er tungt å gå videre alene.  
88-åringen gir seg som redaktør for Allergiviten.no,  
men slutter ikke å jobbe.
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Siri har vært min kjæreste 
og bestevenn i over 60 år, 
og jeg har helt klart mistet 
alt mitt overskudd etter at 
jeg mistet henne.”

meste ”den erfarne operasjonssyke-
pleieren” hadde vært en operasjonssal 
var at hun hadde vært sammen med en 
kirurg en stund. Alkoholen var billig, og 
skarpladde gevær tilgjengelige over-
alt på grunn av isbjørnfaren. En gang 
hvinte kulene rundt Siri mens hun var 
på utedoen, og en annen gang ble tele-
grafisten skutt og drept av et vådeskudd 
under en fisketur. Da måtte Kjell Aas 
hente frem gamle morsekunnskaper 
for i det hele tatt å oppnå kontakt med 
utenverdenen.

− Men samtidig var det fantastisk å 
starte sitt ekteskap med en overvintring 
på Svalbard, sier han. Boka derfra har 
da også blitt en kjærlighetserklæring 
både til Siri og til naturen på Svalbard.

Siri og Kjell fikk etter hvert 
to døtre, den ene er barnelege 
med allergi som spesialitet, 
og den andre er pedagog og 
førskolelærer.

− Vi har fire flotte barnebarn 
som er unge voksne nå, og vi 
har alltid hatt nær kontakt og 
vist hverandre mye varme og 
vennskap gjennom alle år. Det 

har vært godt å ha dem rundt meg etter 
at Siri døde, sier Kjell Aas. 

Ineffektivt helsevesen 
Helt siden studiedagene har kommuni-
kasjonen mellom lege og pasient vært 
et tema som har opptatt Kjell Aas, og 
han har blant annet skrevet to bøkene 
”Goddag mann – hostesaft!” for helse-
arbeidere og ”Tale er sølv. Å tie er tull” 
for folk flest.

− Jeg er skamfull over hvor ineffektivt 
det norske helsevesenet er – særlig når 
det kommer til informasjon. Jeg merker 
det godt på alle spørsmålene som 
kommer inn til både allergiviten.no og 
inneklima.com, det er mange som ikke 
får svar fra fastlegen sin og når de så 
oppdager at de får svar på mailene de 
sender til meg begynner de å spørre om 
alt mulig, også ting som er langt utenfor 
emnet for nettsiden, sier han.

På Voksentoppen hadde han fast 
telefontid mellom klokken 10 og 11 hver 
eneste hverdag, hvor pasientene kunne 
ringe direkte til ham med sine spørsmål.

− Man må 
ha kunnskap 
for å kunne 
virke i sam-
funnet og 
passe på seg 
selv og barna 
sine, og det 
er det som 
har drevet meg hele veien, og som er 
årsaken til at jeg har skrevet 32 bøker, 
jeg har – med god støtte fra Siri - vært 
så heldig at jeg har hatt god anledning 
til å fordype meg i forskning og har følt 
det som en drivkraft. Når folk ringte 
meg på Voksentoppen hadde de ofte 
spørsmål som jeg ikke kunne svare på 
der og da, da ba jeg dem om å ringe til-
bake om en uke, så kunne jeg lete etter 
et forskningsbasert svar i mellomtiden, 
forteller han.

Voksentoppen var det første sykehu-
set i Norge som brukte data aktivt for å 
rasjonalisere driften.

− Det begynte vi med allerede på 
1970-tallet! Jeg kan ganske mye om 

data, jeg har brukt fire forskjellige da-
taspråk og koder alt selv til nettsidene. 
Ved å legge inn alle pasientjournalene 
på data fikk vi mye bedre oversikt, og 
pasientene opplevde at de kom til en 
lege som kjente dem, sier Aas. 

”Du er fabelaktig!”
En annen ting som preget Voksentop-
pen var den løpende undervisningen 
som personalet sto for.

− Det var også noe av det vi forsøkte 
å overføre til pasientene, at selv om 
de var kjempesyke så var de 99 pro-

sent friske, 
vi brukte 
mantraet ”Du 
er fabelaktig”, 
forteller Aas.

Voksentop-
pen er i dag i 
praksis ned-
lagt.

− Det er i dag en bitteliten enhet på 
Rikshospitalet, de som jobber der gjør 
nok sitt beste, men de har ingen mulig-
heter til å gjøre alt de burde. På Vok-
sentoppen var behandlingen så god som 
den kunne være og på noen områder lå 
vi helt i teten internasjonalt, og hadde 
stadig hospitanter fra alle verdenshjør-
ner, forteller han.

I boka ”Sykevesen på sotteseng” 
skriver han at ”astma og allergier er 
folkesykdommer som starter tidlig i 
barneårene og kan ramme barna og 
hele familien hardt. I dag er politikere 
og helsemyndigheter bekymret fordi 
disse sykdommene øker. Men økning 
var tydelig også i 1950-årene. (…) I dag 

Alkoholen var billig, 
og skarpladde gevær 
tilgjengelige overalt på 
grunn av isbjørnfaren.”

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.
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er det ca 20 % av barn som har eller har 
hatt astma i forskjellig og ofte varieren-
de alvorlighetsgrad. De er sykdommer 
som virker sterkt hemmende på mange 
som ikke får optimal behandling, skaper 
utrygghet, mange problemer, engstelse 
og bekymring for hele familien”.

For Kjell Aas har det å jobbe med barn 
og ungdom vært en berikelse.

− Jeg har alltid hatt både barnetekke 
og hundetekke, og det tror jeg kommer 
av en slags utstråling, av at jeg synes de 
er flotte, pluss at jeg hele livet, i hvert 
fall frem til Siri døde, har beholdt evnen 

og gleden over å leke, sier Aas.
Han meldte seg ut av Legeforeningen 

for mange år siden.
− Jeg syntes de var altfor opptatt av å 

sørge for gode arbeidsforhold og lønn 
for legene, uten å være med på å utvikle 
helsevesenet. På Voksentoppen sørget 
jeg for eksempel for å få med over-

sykepleieren i ledelsen, og det var noe 
Legeforeningen kjempet imot. Det er 
ikke menneskene som jobber i helse-
vesenet som det er noe galt med, det er 
systemet jeg kritiserer, sier han.

Og Kjell Aas har selv gjort seg erfarin-
ger som pasient, som han forteller om i 
”Sykevesen på sotteseng”, men han har 
liten lyst til å snakke om det nå. I boka 
skriver han mest om feilslått politikk, 
kommunikasjonssvikt og datakløner – 
med mange konstruktive forslag. 

− Det er vemodig å gi seg med al-
lergiviten.no, men jeg har som sagt 

mistet piffen. Men jeg skal full-
føre prosjektet Miljøkjemi og vi i 
inneklima.com, for utviklingen i 
miljøkjemi er slik at det må spres 
kunnskap slik at vi kan forebygge 
skader på mennesker og miljø. 
Det gjelder for alle, selv om det er 
noen mennesker med kjemisk  
miljøintoleranse som er særlig 
utsatt og er en forsømt gruppe. 

Mange av disse pasientene har det 
veldig vanskelig, sier han.

Så selv om Kjell Aas er i sin fulle rett til 
å trappe ned og nyte sitt otium etter en 
lang yrkeskarriere i pasientens tjeneste, 
så fortsetter han altså en stund til, 
heldigvis.

− Jeg har vært så heldig å få være 

Det er ikke menneskene 
som jobber i helsevese-
net som det er noe galt 
med, det er systemet 
jeg kritiserer.”

med på selve gullalderen i norsk og 
internasjonal medisin, og har hatt et 
fantastisk liv. Og for meg har forsknings-
basert kunnskap og formidling vært en 
drivkraft hele veien, sier Kjell Aas./

90% av tiden oppholder vi oss innendørs, og en stor 
del i egen bolig. Det er viktig at inneluften vi puster 
inn er ren og frisk. Moderne boliger leveres med 
balansert ventilasjon. I en bolig med balansert 
ventilasjon tilføres ren og frisk luft. Filter på inntaks-
luften stopper forurensninger som pollen, støv og 
partikler. Samtidig trekkes forurenset og fuktig luft ut 
av boligen. Omtrent 80% av 
varmen i inneluften gjen-
vinnes ved at luften på vei 
ut overføres til den kalde 
luften på vei inn i boligen.

Husk å bytte 
nedsmussede filter
For å sikre tilførsel av ren 
og frisk luft innendørs er det viktig å bytte filteret 
i luftebehandlingsaggregatet. Med Flexit filter-
abonnement får du tilsendt filter direkte hjem til deg i 
posten. Les mer på www.flexit.no.

Alle har rett til ren og frisk luft 

Du vil vel ha ren og frisk luft?

Med balansert ventilasjon fra Flexit får 

du ren og frisk luft innendørs. Samtidig 

sparer du kostnader til oppvarming.

Balansert ventilasjon gir sunt 
innemiljø og energisparing

Flexit sentralstøvsuger

Flexit sentralstøvsuger gjør renholdet enkelt og er 
blant markedets beste. Det skadelige finstøvet blåses 
ut av huset. Alle modellene har stor kapasitet og er 

svært stillegående. Installering av 
sentralstøvsuger gjøres enkelt i både 
eksisterende og nye boliger. 

Les mer på www.flexit.no

F O R  E T  S U N T  I N N E M I L J Ø
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I juni i år vedtok bystyret i Oslo at 
kjøring med dieselbil kunne forbys 
på enkelte veier på dager med stor 
luft forurensning. Men nå har Statens 
vegvesen skrevet brev ti l Oslo kommu-
ne, der de sier at de ikke kan gjennom-
føre ti ltaket før de har fått  mer ti d ti l å 
vurdere utf ordringene et slikt forbud vil 
medføre.

Rapport klar ti l våren
Veivesenet har hyret inn et konsulent-
fi rma ti l å analysere ti ltaket, og resul-
tatet vil ikke være klart før ti l våren. 
Dermed vil ingen dieselbileiere mått e la 
bilen stå denne vinteren.

Miljø- og samferdselsbyråd Ola 
Elvestuen (V) er skuff et, det samme er 
Norges Astma- og Allergiforbund.
 – Lokal forurensning er et betydelig 

Det blir likevel ikke forbud mot å kjøre med dieselbil i Oslo på dager 
med høy luft forurensning i vinter. Statens vegvesen sier de må ha 
lengre ti d for å utrede om ti ltaket er mulig å gjennomføre.

Ikke dieselforbud           
             i Oslo
tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / Tore Fjeld

helseproblem, og dett e er noe vi må 
gjøre noe med, sier Elvestuen ti l NRK.

Fagsjef uteluft  Britt  Ann K. Høiskar i 
NAAF er også skepti sk ti l at diesel-
for-budet utsett es. 

− Dieselbileiere må fi nne seg i å ta 
miljøansvar fordi det er dieseldrevne 
biler av private kjøretøy på veiene, 
som forurenser byluft a mest, sier hun.

Mangler akutt -ti ltak
Høiskaer er skuff et over Statens veg-
vesen nå trenerer Oslo-politi kernes 
vedtak, slik at man i praksis ikke har noe 
akutt  ti ltak å sett e i verk når Forurens-
ningsloven brytes. I vinter kan forurens-
ningen i praksis være så høy den bare 
vil, det vil uansett  ikke bli satt  i verk 
ti ltak. 

− Det skjer lovbrudd mange ganger 
hver vinter i perioder 
med kulde og sti llestå-
ende luft . Da burde det 
også være mulig å sett e 
i verk akutt e ti ltak, som 
forbud mot å kjøre med 
dieselbil enkelte dager. 
Nå håper vi at Statens 
vegvesen slutt er å 
trenere dett e, og sørge 
for at det blir mulig å 
innføre kjørebegrens-
ninger ti l neste vinter i 
hvert fall. 

Høiskar påpeker at 
dårlig luft  ikke bare på-
virker de med luft veis-
sykdommer, dett e er et 
folkehelseproblem som 
gjelder oss alle, selv 

om personer mer astma, kols og andre 
luft veissykdommer vil rammes hardest.

Urealisti sk, mener TØI
Også Transportøkonomisk insti tutt  (TØI) 
har utt alt at de tror det er urealisti sk 
med permanente forbudssoner for 
dieselbiler i Oslo og andre storbyer. De 
laget nylig en rapport om å innføre så-
kalte lavutslippssoner. Slike soner betyr 
i praksis å stenge eller legge gebyrer på 
kjøring på hele eller deler av veinett et 
for de som kjører biler som ikke innfrir 
visse miljøkrav. I denne sammenhengen 
gjelder dett e dieselbiler, som har oppti l 
70 ganger høyere utslipp av NO2-gasser 
enn bensinbiler.

Utslippene fra dieselbiler kan være 
svært helseskadelige lokalt, men TØI 
mener det likevel vil være vanskelig å 
innføre forbud. I rapporten konkluderer 
de med at motstanden mot dieselfor-
bud er så stor, at andre ti ltak bør vurde-
res først, som å påvirke nybilsalget.

TØI er imidlerti d klare på at det må 
gjøres noe med luft forurensningen, 
både i Oslo, Bergen og Trondheim. 
Kjørerestriksjoner kan være en mulighet 
på enkelte dager. Den eneste norske 
byen som har prøvd slike ti ltak er Ber-
gen, som hadde en periode med såkalt 

Dårlig luft  kan gi økt dødelighet
En ny studie fra Folkehelseinsti tutt et forsøker å gi svar på 
luft forurensningens betydning for Oslo-folks helse. Resul-
tatene viser at kortvarige økninger i nivået av luft forurens-
ning er en mulig medvirkende årsak ti l kortvarige økninger 
i dødelighet i sårbare grupper. I denne sammenhengen er 
sårbare grupper personer med sykdommer i luft veis- og 
hjertekarsystemet. I studien er det bare sett  på personer 
over 50 år. Studiens funn er i samsvar med resultater fra 
internasjonale undersøkelser og viser at det kan være en 
sammenheng mellom luft forurensning og dødelighet selv 
i Oslo, en by som gjennomsnitt lig har lavt nivå av luft foru-
rensning i europeisk sammenheng. 

Kilde: Folkehelseinsti tutt et
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ENESTE MALINGSSERIE ANBEFALT AV NAAF

VERDENS MEST 
HELSEVENNLIGE 
MALING
Sens er utviklet i samarbeid med:

Geir Endregard, 
Generalsekretær i NAAF

Sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag 

den eneste malingsserien som er anbefalt av Norges 

Astma - og Allergiforbund. Mal med Sens så slipper du 

å tenke på skadelig avdamping og malingslukt.

Sens – trygg fra første strøk

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter basert på 
NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.

Følg Jotun Sens på Facebook 

Britt  Ann K. Høiskar i NAAF er 
bekymret for luft forurensningen i 
Oslo og andre storbyer i vinter, og 
ett erlyser mer vilje ti l å sett e i verk 
ti ltak som virker selv om de 
er upopulære.

Piggdekkavgift  i fl ere byer
Kjører du med piggdekk på bilen, må du betale avgift  for dett e både i Bergen 
og Oslo. Når du kjører med piggdekk på bilen, virvles det opp svevestøv, som 
igjen gjør at luft kvaliteten forverres. I Trondheim hadde de piggdekkgebyr fra 
2001 ti l 2010, da ordningen ble avskaff et fordi de hadde oppnådd en piggfri 
andel på over 80 prosent. Ett er at gebyret ble fj ernet gikk imidlerti d pigg-
dekkandelen opp med 10 prosent, og rådmannen foreslo overfor bystyret å 
gjeninnføre piggdekkavgift en. Dett e stemte politi kerne nei ti l, så trondhjem-
merne kan fortsatt  kjøre grati s med pigg hvis de ønsker det.

datokjøring vinteren 2007 for å løse de 
akutt e forurensningsproblemene.

Vikti g med langti dsti ltak
NAAFs Britt  Ann Høiskar mener det 
snarest må komme på plass ti ltak for 
å redusere forurensningen på lengre 
sikt. 

− Det er positi vt at det har blitt  en 
omlegging av engangsavgift en som 
forhåpentligvis gjør at færre kjøper 
dieselbiler. Men det er allerede veldig 
mange dieselbiler på veiene, og det tar 
mange år før vi har en renere bilpark. 
Vi trenger ti ltak for å redusere utslip-
pene på lang sikt.

Slike ti ltak kan være rushti ds-
avgift , økt satsing på kollekti v-
transport og sykkelveier. Høiskar 
mener også lavutslippssoner, ett er 
samme modell som de for for ek-
sempel har i London, kan være et 
eff ekti vt ti ltak. Dett e innebærer at 
de koster veldig mye å kjøre bil inn 
i spesielle områder, slik at mange 
derfor unngår å gjøre det. /

 Tidligere generalsekretær i NAAF
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Mitt  Inneklima er et web-basert 
verktøy utviklet av NAAF for å kartleg-
ge hvordan elevene opplever inneklima 
ved en skole. Målgruppen er elever fra 
4. ti l 10. klasse. Metoden som brukes 
(Ørebrometoden) er internasjonalt 
anerkjent, og resultatene blir vurdert av 
fagpersoner og oppsummeres i en rap-
port som skolen får ti lsendt per e-post.

− Ett er lovverket skal kommunen og 
rektor ha oversikt over inneklimaet på 
skolene. Mitt  inneklima er et verktøy 
hvor eleven kan svare på hvordan de 
opplever det, men det er selvsagt ledel-
sen som har ansvaret, og som sender 
svarene videre ti l oss, sier seniorrådgi-
ver inneklima Kai Gustavsen i NAAF.

Prakti ske løsninger
Derett er lager NAAF en løsningsorien-
tert rapport med ti ps ti l handling, og 
prakti ske ti ng som kan gjøres i klasse-
rommet. 

− Det er veldig mange enkle grep som 
kan gjøres som kan ha stor betydning 
for inneklimaet. Det kan være snakk om 
å fl ytt e pultene litt  vekk fra trekkfulle 
vinduer, eller å unngå å bruke utesko 
inne. Når elevene holder på med å 
fylle ut skjemaet kan det også bidra ti l 
dialog og diskusjon i klasserommet, sier 
Gustavsen.

Barneombud Anne Lindboe under-
streker at selv om de oppfordrer barn ti l 
å ta i bruk Mitt  inneklima-verktøyet, så 
ligger ansvaret for et godt inneklima hos 
ledelsen.

Barneombudet anbefaler 
barn å bruke verktøyet 
Mitt  inneklima for å bedre 
de fysiske forholdene ved 
skolen sin. Men det er det 
rektor og kommunens 
ansvar å iverksett e ti ltak.

− Inneklima på skolen ikke barnas ansvar

tekst / Sissel Fantoft                                         

− Barn har ikke ansvar for inneklimaet 
på sine skoler. Det er skolens ledelse 
som er ansvarlig for at skolen har et 
godt inneklima. Alle elever i grunnsko-
len og videregående skole har en lovfes-
tet rett  ti l et godt skolemiljø. Hvis verk-
tøyet Mitt  inneklima blir brukt rikti g, vil 
det kunne gi skolene en oversikt over 
hva de må gjøre for å bedre inneklimaet 
ved deres skole. I ti llegg vil elevene ha 
noe konkret å vise ti l når de skal klage 
på skolemiljøet, sier hun. 

Elevinvolvering vikti g
Det er vikti g for Barneombudet at 
elever blir kjent med hvordan de kan 
være med på å få et bedre inneklima på 
sin skole. 

− Inneklimaet har stor innvirkning på 
hvor god eller dårlig en skoledag blir. 
Dett e verktøyet kan være med på å 
gjøre noe med det. Verktøyet er enkelt, 

brukervennlig og måler inneklimaet på 
en god måte. Involveringen av elevene 
er en vikti g grunn ti l at vi har spredd 

Barneombud Anne Lindboe 
Foto: Marius Hauge/Barneombudet.

Klimaet i klasserommet angår i høyeste grad elevene, men det er rektor og skoleeiers 

ansvar å sørge for godt inneklima.Foto: Colourbox.
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− Inneklima på skolen ikke barnas ansvar
informasjon om verktøyet, sier Lindboe.

Alle elever i grunnskolen og videregå-
ende skole har en lovfestet rett  ti l et 
godt skolemiljø, og er tydelig noe som 
opptar mange barn.

− Hvis verktøyet Mitt  inneklima blir 
brukt rikti g, vil det kunne gi skolene 
en oversikt over hva de må gjøre for 
å bedre inneklimaet ved deres skole. I 
ti llegg vil elevene ha noe konkret å vise 
ti l når de skal klage på skolemiljøet. 
Periodevis er det fl ere barn som skriver 
om inneklima, blant annet i skolen, ti l 
Barneombudets Klar melding-tjeneste, 
forteller Anne Lindboe.

Bedre fysiske læringsforhold
Hensikten med Mitt  inneklima er å 
skape bedre fysiske læringsforhold for 
elevene.

− Dett e verktøyet bidrar ti l å fj erne 

en del “rusk i maskineriet” slik at 
eleven får jobbet med det de skal. Et 
bedre fysisk læringsmiljø bedrer jo også 
muligheten for at pedagogikken går inn 
hos eleven sier Kai Gustavsen

NAAF jobber for å få Mitt  inneklima 
gjennom som verktøy også på kommu-
nenivå.

− Vi ønsker at de sender inn skjemaer 
ti l oss, og så sender vi rapporter ti lbake, 
raskt og eff ekti vt. Vestf old fylkeskom-
mune skal mest sannsynlig kjøre dett e 
på alle sine videregående skoler, sier 
han, og legger ti l at mye av dett e i grun-
nen handler om godt folkevett .

− Dett e er et godt bidrag ti l fremti dig 
folkehelse. Det er ikke allti d at det er 
den beste løsningen å rive skoler og 
bygge nytt  – det kan ta 5-10-15 år med 
planlegging før en ny skole står klar, og 

det er mange kull som skal gå ut i mel-
lomti den. Det er veldig mye som kan 
gjøres ved eksisterende skoler hvis man 
tar tak i overfl ater og inventar. Et godt 
samspill mellom elever, pedagoger, 
rektorer, drift steknikere og renhold kan 
føre ti l gode resultater, sier Gustavsen.

Og over ti d blir bevisstheten rundt et 
godt inneklima som en selvfølge.

− Dett e må være en reise man gjør i 
fellesskap. Det er hyggelig hvis barne-
ombudet kan være med på å utvikle 
dett e videre sammen med oss. Vi job-
ber nå sammen med Helsedirektoratet 
for å skaff e midler ti l å utvikle verktøyet 
videre, forteller han. /

Tips ti l elever og lærere
Eksempel på forslag ti ltak fra Mitt  inneklima – disse punktene gjelder for innestengt luft  i klasserommet, 

og hva elever og lærere kan se ett er:

● Har skolen venti lasjonsanlegg?

● Kommer det frisk uteluft  ut av ti lluft sventi lene? (sjekk med et ark)

● Trekkes den brukte luft a inn avtrekksventi lene? (sjekk med et ark)

● Oppleves luft a som kommer inn ti lluft sventi lene unormalt varm?

● Er det fl ere elever i klasserommet enn det rommet er beregnet ti l?

● Kan alle vinduene åpnes?

● Er det etablert ruti ner for rask og eff ekti v gjennomluft ing? (bruk av vindu og dør)

● Er det ruti ner for å åpne vinduer når rommet ikke er i bruk? (NB! må lukkes ett er siste ti me)

Prakti ske ti ps dere kan ta opp med vaktmester og rektor:

● Er det plan for å få installert et venti lasjonsanlegg slik at romluft a ikke oppleves tung?

● Har det blitt  utf ørt CO2 målinger i rommet? (skal ikke oversti ge 1000ppm CO2)

● Er det mulighet å få innregulert ti lluft - og avtrekksventi lene slik at rommet for nok luft ?

● Kan ti lluft stemperaturen reguleres slik at luft a som kommer inn ti lluft sventi lene ikke blir unormal varm?

● Kan skolen ti meplanlegge slik at det ikke blir for mange elever i klasserommet slik at luft a oppleves tung?

● Kan vi få reparet vinduene slik at vi kan luft e når det er behov?

● Er det mulig å montere luft ekrok på noen vinduer slik at det ikke blir for kaldt?

Mer informasjon: www.mitti  nneklima.no

Klimaet i klasserommet angår i høyeste grad elevene, men det er rektor og skoleeiers 

ansvar å sørge for godt inneklima.Foto: Colourbox.
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Den dagen Lena fant ut at Ultra solgte laktosefri melk ble hun så 
glad at hun gjerne ville dele den nye gleden med lillebror også.

MATGLEDE!
FOR ALLE

MATOPPLEVELSER MATGLEDE!MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en enklere hverdag med gode matopplevelser. 
Hos Ultra, Jacob´s og  Centra finner du derfor over 250 ulike produkter for deg med 
allergi eller matintoleranse. Se også vårt utvalg av allergivennlige vaskemidler og 
produkter innen personlig pleie. Vi sees!
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Studien, som nylig ble publisert i det 
anerkjente medisinske ti dsskrift et Jour-
nal of Clinical Pediatrics, er den første 
som har kartlagt matallergier over hele 
USA. Den påviste blant annet at barn 
i byer med høy befolkningstett het har 
mer enn dobbelt så stor sjanse for å 
utvikle peanøtt - og skalldyrallergi 
sammenliknet med barn som bor på 
landet.

− For første gang har vi oppdaget at 
høyere befolkningstett het samsvarer 
med større sannsynlighet for mataller-
gier hos barn. Dett e viser at miljøet har 
en innvirkning på utvikling av mataller-
gier. Det har påvist liknende tendenser 
for beslektede lidelser som astma. Det 
store spørsmålet er: Hva i miljøet er det 
som utløser allergi? sier forskningsleder 
Dr Ruchi Gupta, som ti l daglig er as-
sisterende professor ved Northwestern 
University Feinberg School of Medicine.

40.000 husstander
Til AstmaAllergi forteller hun at studien 
bygger på et forskningsprosjekt hun le-
det i 2010-2011. Omlag 40.000 husstan-
der over hele USA vervet seg ti l å svare 
på spørsmål om ti lfeller av matallergi hos 
barn i familien. Blant annet ble hyppig-
het, alvorlighetsgrad og type utslag av 
matallergi beskrevet. Det ble registrert 
at så mye som 1 av 13 amerikanske barn 
lider av matallergi. Det ti lsvarer 8 pro-
sent av barna.

− Den forskningsrapporten var ganske 
vikti g fordi den påviste antall ti lfeller, 
hva slags mat barna var allergiske mot, 
hvilken aldersgruppe de ti lhørte og så 
videre. Vi begynte å spørre oss selv om 
de 8 prosentene gjaldt i hvert eneste 
område av USA. Det kunne vel umulig 
være ti lfelle? 

Dr Gupta og forskningsteamet hennes 
bestemte seg for å se nærmere på 

Barn som bor i storbyer er langt mer utsatt  for utvikling av 
matallergi enn barn som bor på landet, 
viser en ny amerikansk studie.

Storbybarn mest 
utsatt  for matallergi
tekst / Camilla G. Laxton   foto / Colourbox

studieresultatene og prøve å fi nne et 
svar.

− Vi hadde registrert postnummeret ti l 
hver av de omlag 40.000 familiene som 
fullførte undersøkelsen, så vi 
bestemte oss for å se nærmere 
på resultatene fra et geografi sk 
synspunkt. Vi laget et kart som 
viste hvor alle barna bodde. Der-
med kunne vi se på omfanget 
av matallergier i hver stat – og 
faktorer som befolkningstett het. 
Det største funnet i denne studien 
var at sammenhengen mellom matal-
lergi og høy eller lav befolkningstett het 
var så tydelig, sier hun. 

Store variasjoner
Den amerikanske forskeren sier det var 
store variasjoner med tanke på hva 
slags matallergier som hadde høyest 
forekomst i forskjellige områder.

− Peanøtt allergi er dobbelt så van-
lig i bykjerner i forhold ti l 
bygdesamfunn. 2,8 prosent av 
barna som bor i bykjerner, lider av 
denne typen allergi, i motsetning 
ti l 1,3 prosent av barn som bor 
på landet, sier hun.

Resultatene viser også 
at skalldyrallergi var høy i 
storbyer, med 2,4 prosent. 
Forekomsten var bare 0,8 
prosent på landet.

− Noe som er veldig 
interessant, er at 
melkeallergi holdt 
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et jevnt nivå i alle typer befolkningstett-
het. På landet lå forekomsten av melke- 
allergi på 1,5 prosent, og i storbyer var 
den på 1,8 prosent, sier hun. 

Personlig engasjement
Sammenhengen mellom atopisk eksem, 
astma og allergi er noe som opptar Dr 
Gupta. Selv om dette er beslektede 
lidelser, er det nemlig også mange for-
skjeller mellom dem.

Hun forteller at det i mange av USAs 
minoritetsgrupper er høyere forekomst 
av astma, i motsetning til matvare-
allergi, som man derimot ser mer av i 
familier med middels til høy inntekt. 

− Så det er ikke slik at alt følger de 
tendensene vi ser i forhold til astma. 
Det gjør en nysgjerrig på hva som er 
annerledes med matvareallergier, sier 
hun.

Det neste punktet på programmet 
for den engasjerte forskeren er å se 
nærmere på hvilke miljøfaktorer som 
utløser matvareallergier. Hvorfor er det 
høyere forekomst i storbyer? Matvare-
allergier blir stadig vanligere over alt, 
men hva er det som er så annerledes i 
storbymiljøer?

− Det er veldig interessant. Dessuten 
er dette noe som opptar meg personlig. 
Min datter har matallergi, så det gjør at 
jeg er lidenskapelig opptatt av å finne 
et svar på denne gåten. Samtidig er det 
viktig å sette fokus på diagnostisering 
av allergi i helsesystemet vårt. Den er 
ikke så effektiv som den burde være, og 

det er viktig å angripe allergiproblemet i 
begge ender, sier hun. 

Norske registreringer
Ellen Namork er seniorforsker ved Ma-
tallergiregisteret, et nasjonalt register 
som drives i samarbeid mellom Folke-
helseinstituttet, Mattilsynet og Veteri-
nærinstituttet. 

Hun forteller at Matallergiregisteret 
for alvorlige reaksjoner på mat i Norge 
ble opprettet i år 2000. Det baserer seg 
på registrering av meldte tilfeller og 
serologiske undersøkelser. 

− Det er frivillig for leger å melde 
inn til registeret, og vi har derfor ingen 
oversikt over regionale forskjeller med 
hensyn til forekomst av matallergi. 
Basert på serologiske undersøkelser av 
totalt antall mottatte meldinger har vi 
imidlertid registrert at forekomsten av 
hasselnøtter og peanøtter er høyest. 
I tillegg er forekomsten av allergiske 
reaksjoner mot melk og egg høyest hos 
barn. Dette er også rapportert i andre 
Europeiske land og i USA, sier hun.

I følge Namork er der også registrert 
en økning i allergi mot bjørk med påføl-
gende kryssreaksjoner mot plantemat 

Dr Rupti Gupta forsker på matallergi hos 
barn.

generelt og spesielt mot hasselnøtter 
og peanøtter. Den observerte økningen 
i sensibilisering mot pollen kan delvis 
forklares med global oppvarming og 
derved lenger eksponeringstid mot pol-
len. Dette er i tråd med økt forekomst 
av pollenrelaterte allergier rapportert i 
Europa og spesielt i Skandinavia. 

− Selv om de fleste meldingene til 
registeret kommer fra byene, betyr ikke 
det økt forekomst av matallergi i byene 
i motsetning til landlige områder, men 
heller at folketettheten er høyere og 
tilgjengeligheten til lege er bedre. Økt 
forurensning i byer kan irritere slimhin-
nene og vil derved kunne øke forekom-
sten av allergi i storbyene. Dette har vi 
imidlertid ikke hatt mulighet til å under-
søke ut ifra de rapporterte tilfellene til 
registeret, sier hun. /

Mer informasjon om 
Matallergiregisteret finner du på: 
www.fhi.no/matallergiregisteret 
 
Kilder: Journal of Clinical Pediatrics, 
www.sciencedaily.com og www.vg.no 

De første ordene er 
ikke de som blir sagt. 
Det er de som føles
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I disse juleavslutningsti der kommer kakene på bordet både ti tt  og oft e. Vi har laget en  guide ti l kakemikser som er trygge også for allergikere.

Ingen skam å ty ti l kakemiks
tekst / Morten Øverbye  foto / Morten Øverbye og produsentene

Det er ikke allti d så morsomt å være 
den som har med egen kake på juleavslut-
ninger og andre sosiale samlinger. Men 
for allergikere er alternati vet gjerne egen 
kake, eller ingen kake. Sånn trenger det 
imidlerti d ikke å være.

For det fi nnes ganske mange ferdige 
kakemikser uten melk, egg eller gluten, 
som gir bra resultat og trygt kan spises av 
alle. Og det er ingen grunn ti l å ha dår-
lig samvitti  ghet for å velge en kakemiks i 
stedet for en kake ett er mormors gamle 
oppskrift . Si heller fra at du baker en aller-
givennlig kakemiks-kake, så gjør du noen 
barn (og foreldrene deres) glade.

Mange muligheter
Ett er at kakemiksene kom på markedet 
kan alle bake. En pose, litt  vann, kanskje 
smør og en visp. I løpet av en liten halv-
ti me har du en rykende fersk kake på vei 

ut av ovnen. Sjokoladekake, muffi  ns eller 
ostekake. Cupcakes, brownies eller gulrot-
kake. Det fi nnes uendelige valgmuligheter, 
og resultatet blir som regel både vellykket 
og godt. Og fi nt. 

Alle ferdigposene er ikke for alle. Mange 
av kakemiksene inneholder 
hvetemel, egg og melk. Og dermed er de 
helt uaktuelle for de med allergier og into-
leranser. Men noen av produsentene har 
tatt  hensyn ti l kundegruppen. Flere av de 
produktene som fi nnes i buti kkhyllene er 
allerede allergivennlige, og det uten at de 
er skikkelig merket. 

Egne varianter
Vi har laget en oversikt over de 
vanligste kakemix-produktene som 
fi nnes på markedet. Produsenter som 
Toro, Møllerens og Regal fi nnes i de 
fl este buti kker. Om nærbuti kken ikke 
har produktet du er på utkikk ett er, er 
det bare å spørre. De fl este skaff er deg 
det du mått e trenge, i alle fall om de er litt  
serviceinnsti lte. 

Husk også at du kan lage dine egne vari-
anter. Du kan ti lsett e ekstra smak, som va-
nilje eller nøtt er, dersom du ønsker å sett e 
ditt  eget preg på kakene. En sjokoladekake 
i langpanne kan kanskje smake ekstra godt 
om du ti lsett er noen bringebær før steking? 
Eller blåbær i muffi  nsrøra? Det er du som 
bestemmer. 

Kakeguide
Produsent Produkt Uten egg Uten melk Uten gluten
Møllerens Kakemons muffins x x
Møllerens Kakemons sjokoladekake x x
Toro Sjokolademuffins x x
Toro Langpanne sjokoladekake x
Toro Lyse muffins x
Toro Glutenfri kakemix x x x
Regal Brownies x x
Regal Langpanne sjokoladekake x

Ingen skam å ty ti l kakemiks
ut av ovnen. Sjokoladekake, muffi  ns eller 
ostekake. Cupcakes, brownies eller gulrot-
kake. Det fi nnes uendelige valgmuligheter, 
og resultatet blir som regel både vellykket 

Alle ferdigposene er ikke for alle. Mange 

hvetemel, egg og melk. Og dermed er de 
helt uaktuelle for de med allergier og into-
leranser. Men noen av produsentene har 
tatt  hensyn ti l kundegruppen. Flere av de 
produktene som fi nnes i buti kkhyllene er 
allerede allergivennlige, og det uten at de 

det bare å spørre. De fl este skaff er deg 
det du mått e trenge, i alle fall om de er litt  

Husk også at du kan lage dine egne vari-
anter. Du kan ti lsett e ekstra smak, som va-
nilje eller nøtt er, dersom du ønsker å sett e 
ditt  eget preg på kakene. En sjokoladekake 
i langpanne kan kanskje smake ekstra godt 
om du ti lsett er noen bringebær før steking? 
Eller blåbær i muffi  nsrøra? Det er du som 

Uten egg Uten melk Uten gluten
x x

Kakeguide
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I disse juleavslutningsti der kommer kakene på bordet både ti tt  og oft e. Vi har laget en  guide ti l kakemikser som er trygge også for allergikere.

Ingen skam å ty ti l kakemiks
Julekake
kokkenMorten Øverbye er journalist og matskribent, faglært kokk og har skrevet kokeboken PappaChef, om å lage mat ti l 
små barn. 

Pepperkaker uten gluten, melk og egg
Kok opp margarin, sukker, sirup, vann, kanel og pepper. Kjøles ned. 
Bland natron med halvparten av melet. Tilsett  dett e i væsken og bland 
godt. Tilsett  resten av melet, litt  ett er litt . Hold igjen litt  mot slutt en slik at 
du får en fi n og smidig konsistens på deigen. Husk at den vil bli litt  tykkere 
når den blir plassert i kjøleskapet. 
Ett er å ha eltet deigen smidig kan du sett e den i kjøleskapet over natt en. 
Kjevle ut deigen og sti kk ut fi gurer. Pepperkakene stekes på ca. 
150 grader i 12-15 minutt er. 
Pyntes med melis eller bare nytes i all sin enkelhet naturelle. 

2 dl sukker 
1 dl sirup 
0,5 dl vann 
1 ts kanel 
1/4 ts malt pepper
1/2 ts natron 
600-700 gram glutenfritt  mel, for 
eksempel hvit mix fra Semper 
eller Toro lys melblanding

Ingen skam å ty ti l kakemiks PappaChef, om å lage mat ti l 
små barn. 

Pepperkaker uten gluten, melk og egg
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Bland sammen alle ingrediensene. Husk å holde ti lbake igjen litt  
mel. De ulike meltypene opptrer ulikt, så mengdefasiten ligger 
på ett  sted mellom 3 og 4 dl. mel. Konsistensen er fi n når du får 
en tykk grøt. 
Legg én spiseskje med røre på et krumkakejern. Røren skal 
altså kunne løft es opp av bollen med en skje uten at den renner 
utover. 
Stek kakene gylne og rull de sammen ti l kremmerhus. Om du 
ikke har en krumkakepinne, kan du bare bruke en vanlig pinne 
og rulle kakene opp 
på den. 
Ta kakene forsikti g av pinnen ett er at den har avkjølt seg et lite 
minutt . 

Krumkaker uten melk, 
gluten og egg

Hjemmebakt er velbakt. I alle fall hvis du har en skikkelig oppskrift . 

For egen bakemaskin
Nå smeller jula snart i gang. Det er ti d 
for fl eskesvor og pinnekjøtt , lefser, sild 
og surkål. Og bakverk. For kakeboksene 
skal også fylles. Alt kan selvfølgelig 
kjøpes ferdig, men det svinger litt  mer 
av kakefatet når du sett er fram egen-
produserte varer. Spesielt om du har 
de av det allergivennlige slaget. For det 
er ingen heksekunst å få det ti l selv om 
noen av råvarene må erstatt es av al-
lergivennlige varianter. 

Du kan for eksempel prøve deg på 
sprø og enkle krumkaker. Eller pepper-
kaker. Mor Monsen kan også ganske 
enkelt lages med glutenfritt  mel. Det 
som er vikti g å huske på er at glutenfritt  
mel opptrer på en litt  annen måte enn 
vanlig hvetemel. Det er derfor nødven-
dig at du følger ekstra godt med når 
du ti lsett er melet. Og her gjelder det 

4 dl glutenfritt  mel, f.eks. 
Toro lys melblanding 

bare å bli kjent med den kaka som skal 
lages. Har du først laget den en gang, 
må du skrive ned resultatet. Trenger 
du mer eller mindre mel eller væske ti l 
neste gang? Smakte den nok, eller skal 
du ha i mer krydder i pepperkakene 
neste gang du sett er deigen? 

Som i all annen matlaging må du prø-
ve deg fram. Husk at en oppskrift  veldig 
oft e kun er en veiledning. Spesielt når 
du involverer erstatningsprodukter. 
For Toros fi ne melblanding er ikke det 
samme som Jytt emel eller Sempers 
lyse mix. 

Første gangen jeg lagde pepperkake-
ne i denne oppskrift en, gjorde jeg meg 
fl id med deigen. Jeg var godt fornøyd, 
både da jeg satt e deigen i kjøleskapet 
og da jeg tok den ut dagen ett er. Jeg 
kjevlet den ut, stakk ut både mann og 

kone, gris og hjerte, og la dem fornøyd 
fra meg på stekebrett et. På lav varme 
skulle de få kose seg i ovnen, bli gylne, 
lyse brune og fornøyde. Ett er fem mi-
nutt er fl øt de utover. Ett er ti  minutt er 
så pepperkakene ut en boblende but-
terdeigsplate. OK, greie på smak. Men 
å sende en kvadratmeter med pepper-
kake rundt bordet var ikke akkurat det 
som var planen. 

Så jeg ti lsatt e mer glutenfritt  mel. 
Mye mer enn det jeg hadde tenkt. Da 
fungerte det. Pepperkakene ble som 
de skulle, med mann og kone, gris og 
hjerte. Heldigvis. 

Og nå er det din tur. Lykke ti l med 
julebaksten og resten av jula. /

1 1/2 dl sukker 
1 dl olje 
1/2 ts salt
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Nå kan alle male med tidenes 
mest helsevennlige maling
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NAAF!

www.gjoco.no

Er du opptatt av godt inneklima, 
og har fokus på helse? Nå  trenger 
du ikke lenger å bekymre deg for 
 helseskadelig avdamping og lukt 
når du maler. Bliss er spesielt 
 utviklet med de beste råvarene for 
å kunne gi deg et trygt og helse-
vennlig produkt.
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Burotpremier til Nannestad

Likemannskurs på Kongsberg

Markerte Verdens kolsdag i Østfold

NAAF Øvre Romerike storlag 
delte tidligere i høst ut pen-
gepremier til flinke deltakere i 
årets burotaksjon. I år var det 
SFO ved Eltonåsen skole i Nan-
nestad som trakk det lengste 
strået og vant den gjeveste 
premien på 4000 kroner, mens 
2. premien på kr 3000 gikk til 
Midtbygda barnehage og 3. 
premien på kr 2000 til Bjerke 
barnehage. Alle de premierte 
var fra Nannestad.

SFO ved Eltonåsen skole 
har gjort en formidabel jobb 
med å renske burot. De gjorde 
en stor innsats i fjor også. Da 
plukket de til sammen 203 kg 
burot fordelt over tre ganger. 
I år ble fangsten på 77 kg over 
like mange ganger. Dette viser 
at det har blitt mye mindre 
burot etter fjorårets store 
mengder, slik at det virkelig 
nytter å renske unna denne 
planten, som er til stor plage 

for de som har allergi mot 
burot. Foreldre til elever med 
burotallergi har henvendt seg 
til skolen og vært takknem-
lig for at skolen har tatt tak i 
problemet. Elevene har vært 
kjempeivrige med å renske 
vekk burota. Ikke bare har de 
plukket rundt skolen og i nær-
miljøet, men de har også tatt 
med seg lærdommen hjem, 
slik at både barn og voksne 
har gått på burotjakt rundt 
hjemmet sitt.

May K. Limbodal og Solveig 
Pleym Øien fra NAAF har vært 
på besøk ved Eltonåsen skole 
og overrakt førstepremien. 
Både lærerne og ikke minst 
elevene var kjempeglad og 
stolte av å ha vunnet den 
gjeveste premien. De vil nå 
bli enige om hva premien skal 
gå til, som skal være noe alle 
elevene kan ha glede av.

Elevene ved SFO Eltonåsen skole var veldig fornøyd med 1. premien i årets 
burotaksjon.

21. november var 
Verdens kolsdag, 
og denne ble 
markert av NAAF 
region Østfold i 
samarbeid med 
Østfoldhelsa. I 
forkant av dagen 
ble det sendt et 
informasjonsskriv 
til alle fylkets fast-
leger, med blant 
annet en brosjyre 
som de ble oppfordret til 
å dele ut til sine pasienter. 
Det var også markering på 
Moss sykehus. På bildet ser 
vi Hanne Fjèll Larssen som er 
lungesykepleier og Stacey Par-
ker Haukeland som er fysiote-

rapeut på Lungerehabilitering 
på sykehuset, de delte ut kols-
kort og ga kols-informasjon til 
besøkende og pasienter ved 
sykehuset i forbindelse med 
dagen.

Britt Wennerød og regionsleder  
Siv Sande ledet kurshelgen.

NAAF Region Østafjells 
har hatt organisasjons- og 
likemannskurs på Kongsberg. 
16. – 17. november møttes re-
gionen og alle lokallagene, 27 
personer i alt, til en hyggelig 
og nyttig helg.  Fredag snakket 
vi om samarbeid og organi-
sasjonsmessige oppgaver og 
lørdagen lærte vi likemanns-
arbeid. 

Familiekurs i Langesund

Det ble 75 deltakere som tok 
turen til Telemark, og det 
flotte hotellet Quality Hotel & 
Resort Skjærgården i Lange-
sund. Av disse var det 35 barn 
og unge under 16 år.

Vi leide Skjærgårdshallen 
til aktiviteter til barn og unge, 
hvor den mest spenstige 
aktiviteten var klatring. Til 

dette leide vi inn 
klatreinstruktør Jørn 
Rosenkilde fra Kla-
tresiden.no i Larvik. 
Andre aktiviteter var 
ballspill, innebandy, 
tennis o.l. Alle barna 
fikk også være med 
på dropskurs.  De 
minste barna hadde 
barnepiker på eget 
grupperom hvor de 

tegnet, lage flotte saker i plas-

telina, lagde nydelige 
kjeder og armbånd og 
så gikk de på skattejakt! 
De fikk seg også en tur 
over til de store i Skjær-
gårdshallen. Det var 8 
frivillige hjelpere som 
stilte opp. To av dem var 
også foredragsholdere. 

Fredag kveld startet 
med litt informasjon 
før vi inntok en nydelig 
middag. Etter middagen 
var det klart for quiz. 

Her ble det mye konsentra-
sjon. Deretter var det dans og 
sosialt samvær i baren. Lørdag 
hadde klinisk ernæringsfysio-
log Gunnhild Wik Mikkelsen 
fra Helseklinikken i Tønsberg 
et engasjerende foredrag 
for 30 deltakere. Deretter 
ga nestleder i regionen god 
informasjon om NAAF og 
hva som skjer i vår region. På 
søndag fortalte Anita Kolseth 
Olsen om Valle Marina, og 
deretter fikk vi nyttig informa-
sjon fra NAV, ved leder i NAV 
Svelvik, Annette Kagiavas. 
Anita Kolseth Olsen bistod 
med informasjon her også. Til 
slutt var det en fin avslutning 
og evaluering. Alle var meget 
fornøyde og gleder seg til et 
nytt kurs i Langesund til neste 
år.

Ad-Venture

Følg oss på Facebook og Twitter Importør: Alma Norge AS, Folmovegen 1, 2150 Årnes
www.alma.no

info@fria.se  •  www.fria.se

Markedsleder 
i Norge

Nå er det snart jul igjen! Hos Fria baker vi nå ekstra mye av vår gode Pepperkakedeig med en fortreffelig smak som hele familien

setter pris på. Med Fria Butterdeig håper vi å inspirere til mange velduftende mat- og dessertretter som er typiske for julen.

Disse må du prøve! Våre produkter er både gluten- og melkefrie. Du finner dem i frysedisken i dagligvare- og helsekostbutikker

med bredt vareutvalg. Les mer om produktene våre, tips og oppskrifter på: www.fria.se

Butterdeig og Pepperkakedeig!
God, glutenfri jul med
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Glåmdal astma- og allergi-
forening har hatt  medlemstur 
ti l Raufoss Badeland. Ringsa-
ker astma- og allergiforening 
sti lte også med 4 deltakere. 
45 store og små koste seg 
lørdag og søndag på bade-

land. De badet masse og feiret 
halloween på lørdag kveld. 
Faglig informasjon av lungesy-
kepleier Ranveig Trøsberget. 
En vellykket helg for liten og 
stor. 

Frisk friluft ssamling på Beitostølen

En helg i september inviterte 
NAAF Region Oppland sine 
medlemmer ti l mestringskurs 
på Beitostølen. Arrangemen-
tet var i tett  samarbeid med 
lokallagene i Oppland. Foku-
set for samlingen var hygge, 
sosialt samvær, masse frisk 
luft  og fysisk akti vitet.

Allerede under fellesmid-
dagen på Radisson SAS fredag 
kveld, hadde gjengen funnet 
den gode tonen. Med deltage-
re fra store deler av Oppland 
og med gjester fra Region 
Østafj ells, ønsket regionleder 
Karl Erik Bevolden velkommen 
ti l samlingen. Han benytt et 
anledningen ti l å skape både 
spenning og forventninger ti l 
det vi skulle ut på dagen ett er.

Ett er frokost lørdag var det 
en liten samling med teori og 
informasjon om NAAF og hva 
som skulle foregå resten av 
helgen og ikke minst en bli 
kjent runde før vi skulle ut på 
tur.

Hele gjengen reiste så ned 
ti l leirplassen ved Øyangen. 
Her fi kk vi servert solbær-
toddy, kaff e og frukt, samti dig 
med at akti vitetsgutt a delte 
oss inn i fi re lag. Alle lagene 

prøvde seg på stokkasti ng, 
bygging av taubru, lassokas-
ti ng, kappgang med trollføtt er 
(4 stk gikk sammen på et par 
store planker) og så var det 
støvelkasti ng. Vinnere ble kå-
ret, men det var ikke tapere!

Ett er denne runden var 
det lunsj med egne nistepak-
ker smurt under frokosten 
på hotellet. Så var det opp i 
trærne for alle de som turte å 
prøve. Hvor langt, hvor lenge 
og hvor vanskelig styrte de 
som klatret selv ett er fysisk 
form og mot.

Ett er en slik dag ute smakte 
det kjempe godt med festmid-
dag på hotellet, det ble ti dlig 
kveld for de fl este. Alle var 
trøtt e og slitne ett er så mye 
frisk luft  og fysisk akti vitet.

Søndag hadde vi trampo-
linene med strikkhopp i to 
hele ti mer for oss selv. Mange 
hoppet trampoline og det var 
fl ere som prøvde både bob-
banen og skitrekk bilene før 
vi samlet oss igjen ti l lunsj på 
Peppes pizza før avreise. 

Region Oppland takker alle 
som var med på samlingen og 
bød på seg selv i alle akti vite-
ter, det er det som gjør en slik 
samling ti l noe en husker. 

Vi som deltagere takker re-
gionsekretæren vår Tove, for 
alt hun hadde lagt ti l rett e og 
at hun passet på at alle hadde 
det bra og fi kk rikti g mat og 
spise. Her var det ingen som 
skulle få i seg noe allergiutlø-
sende mat.

Tekst v/Marte Løkken og 
Nina Næss Fjellhaug, delta-
gere på 15 år og medlemmer 
av Vest Oppland AAF.

Vi ønsker å sende lungelege 
Ragnar Dahle som fyller 70 år 
lørdag 15. desember en liten 
hilsen, på din store dag.

Ragnar Dahle har vært over-
lege ved Sykehuset Østf old 
Fredrikstad fra slutt en av 
70-tallet, senere seksjonso-
verlege og avdelingsoverlege 
ved samme sykehus. De siste 
10 årene har han drevet lun-
gepraksis i Fredrikstad. Man 
kan trygt si at Ragnar er lun-
gefagets nestor i Østf old, og 
det er svært mange kolleger 
og ikke minst pasienter som 

har mye å takke ham for.
En såpass markert per-

sonlighet i det faglige miljø 
fortjener også en markering 
i pasientorganisasjonene, 
derfor ønsker NAAF region 
Østf old og lokallagene Fred-
rikstad, Indre Østf old, Moss 
– og Omegn, Sarpsborg og 
Halden lokallag sende deg en 
stor takk for det gode samar-
beidet.

Vi ønsker deg masse lykke 
ti l med nye prosjekter.

    Hilsen NAAF region Østf old

Nordre Vestf old på tur ti l Hadeland

Jørgen Kolseth Olsen blåser glass på Hadeland 
Glassverk.

Vi var 23 små og 
store som reiste 
på tur ti l Hade-
land. Vi startet 
med frokost i bus-
sen, og fra Svelvik 
om Sande gikk 
turen ti l Jevnaker. 
Det var en fl ott  
opplevelse med 
blåsing av egne 
glass og glassblå-
sershow, der det 
ble blåst et stort 
fat mens vi så på.  Alle hadde 
en fl ott  dag med shopping, 
glassblåsing, god mat, tur 
med hest og kjerre og i barnas 
julehus laget barna julepynt. 

Takk ti l alle som ble med og 
gjorde dagen for små og store 
i Nordre Vestf old Astma- og 
Allergiforening ti l en så fi n 
dag. Vi reiser igjen ti l neste år!

Gratulerer med dagen!

Glåmdal på tur ti l Raufoss

Gluten- 

og laktosefri  

– like god 

på smak!
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Møt nyhetene Brownies og Langpanne Sjokoladekake fra Regal. 
Begge er fri for laktose og gluten. Lett for deg. 
Lekkert for alle!

Forsøk en saftig nyhet i helgen!

NYHET
NYHET

med glasur og 

geléfigurer
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Skal du pusse opp ett eller flere rom? 
Hvis du har astma, allergi eller overføl-
somhet, er det viktig at du velger en 
trygg maling. NAAF har i dag to anbe-
falte innendørsmalinger: Jotun Sens, 
samt Bliss fra Gjøco. Sens var først 
ute, denne er utviklet for å være så 
lite helsebelastende som mulig. Ifølge 
produsenten Jotun, kan selv personer 

Hvordan pusser du opp og innreder boligen din mest mulig allergivennlig samtidig 
som du følger trendene? Her får du gode råd og tips.

Trygt og trendy når du pusser opp

tekst / Cathrine Amann Berentsen   foto / Jotun              

med astma- og allergiplager gjøre male-
jobben om de bruker Sens. 

En ny malingsstandard
− Da Jotun satte i gang utviklingen av 
Sens, var målsettingen å sette en helt 
ny standard for interiørmaling når det 
gjaldt lukt og emisjon. Produktene i 
Sens-serien ble utviklet i samarbeid 

med NAAF, og de var sterkt delaktige 
i den siste fasen. De gjennomgikk alle 
resepter, vurderte alle råvarer og  
sammensetningen av disse. I 2008 
kunne vi som første malingsleveran-
dør stolt presentere en NAAF-anbefalt 
maling, sier Gerd Liverød Hagen, brand 
manager i Jotun. 

Undersøkelser viser at overfølsomhet, 
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Trygt og trendy når du pusser opp

og astma- og aller-
giplager er økende. 
Dermed blir også for-
brukerne mer bevisste 
i forhold til hvilke 
produkter de velger 
for å ivareta hele 
familiens helse. Jotuns 
hovedmålgrupper er 
småbarnsforeldre, 
gravide, sensitive per-
soner og malere som 
jobber med malings-
produkter daglig. 

− Det som er bra 
for disse gruppene, er 
bra for alle. Ellers om 
NAAF sier; nødvendig 
for noen, bra for alle, 
sier Hagen.  

Tryll med farger
Hvilke farger du 
bruker i de ulike 
rommene, har mye å 
si for hvilken følelse 
rommet gir. Riktig far-
gebruk, gjør at du kan 
skape den illusjonen 
du ønsker i et rom. 

− Du kan trylle med 
farger, skape illusjoner 
om store rom, små 
rom, høye, lange, 

smale rom samt skape spennende ut-
trykk ved hjelp av riktig fargebruk, sier 
interiør- og fargedesigner i Jotun, Nina 
Klæboe. 

Lyse vegger, tak og gulv vil alltid skape 
en illusjon om at rommet ser større ut. 
I kombinasjon med luftige møbler vil 
rommet endre uttrykk. 

− Mørkere vegger og tak vil ha mot-

satt effekt. Da vil rommet føles mindre 
og mer intimt. Dette kan være en god 
løsning for store, upersonlige rom og 
flater. Du kan også dele opp en vegg i 
to farger, som en ”brystning”, og endre 
uttrykket på rommet avhengig av hvilke 
farger du bruker. 

− En fondvegg, det vil si at en av veg-
gene i rommet har en annen farge, vil 
skape dybde i rommet og øke spennin-
gen. En mørkere fondvegg vil ”komme” 
mot deg i interiøret, kreve sin plass og 
skape intimitet. Hvor fondveggen er 
plassert vil selvsagt påvirke romfølel-
sen. I en lang, smal gang vil en mørkere 
fondvegg i enden skape en illusjon om 
at veggen kommer noe nærmere. På 
den måten kan du kvitte deg med en litt 
kjedelig og lang korridorfølelse. 

Farger i seg selv påvirker alle rom, og 
mulighetene er mange. Trivsel i egne 
omgivelser har høy prioritet hos de 
fleste av oss, og behovet for sanselig 
påfyll, kan blant annet oppfylles ved 
bruk av riktige farger. 

− I dag vet vi en del om at farger har 
forskjellig påvirkning på hver enkelt, og 
at riktig fargebruk kan være et positivt 
tilskudd i hverdagen. Gode og gjen-
nomtenkte fargekombinasjoner skaper 
ganske enkelt rom det er godt å være i, 
rom for trivsel og glede. 

− Det sies at rødt er en farge som 
skaper kreativitet og øker diskusjons-
lysten, oransje og gult gir påfyll av 
energi og spontanitet, grønt er frodig og 
beroligende mens blått er svalt, friskt 
og avslappende, for å nevne noen, sier 
Klæboe.  

En god plan
Oppussing krever planlegging, og en 
god plan er halve jobben. Det er viktig 
å tenke helhet både i rommet og i hele 
boligen. 

− En god plan er halve jobben. Ta vare 
på fine bilder som inspirerer deg, og 
farger du liker enten i en virtuell utgave 
eller i en god gammeldags scrapbook. 
Tenk over hvilke elementer i rommet 

du skal ta hensyn til. Gulvet? 
Benkeplaten, flisene, farger 
på møbler eller listverk. Hvilke 
farger har rommet ved siden 
av? Har rommet god tilgang til 
lys? Hva skal du bruke rommet 
til? Dette er enkle spørsmål 
du bør stille deg, før du går i 
gang. Ved å tenke helhetlig, 
skaper du gode harmonier i 
interiøret, forklarer Klæboe. 

Fargen på veggene bør stå 
godt sammen med fargen på 
listverk og vinduer. Du kan 
hente store fargelameller eller 
prøvebokser på fargen i ma-
lebutikken, og betrakte dem 
i det rommet du skal male, 
både i dagslys og om kvelden. 

− Først da får du en kor-
rekt opplevelse av fargen. Lys 
påvirker nemlig farger i stor 
grad. I dagslys blir alle farger 
mer kjølige og blålige, mens i 

Er du gravid og skal pusse opp, er det viktig at du velger 
en maling som er trygg for deg og babyen.

Fondvegg betyr at du 
maler en av veggene i et 
rom i en annen farge enn 
resten, slik det er gjort 
her.
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Et utall kjemiske stoffer brukes til framstilling av materialer og varer vi omgir oss  
med. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker  
og rengjøringsmidler. Mange av disse kjemiske stoffene kan gå over i gassform  
og bidra til å forurense inneluften. 
Dette kan påvirke slimhinnene og gi helseplager. Samtidig kommer stadig nye  
kjemikalier og materialer på markedet, der helseeffekten er lite dokumentert.  
Alle materialer du planlegger å bruke i oppussingen bør derfor gjennomgås for  
å vurdere avgassing fra materialene og mulig påvirkning på inneklima. 
Dette er kravene NAAF anbefaler å stille til kjemiske byggprodukter og  
byggematerialer som skal brukes:  

l Det skal foreligge HMS datablader/sikkerhetsdatablad og dokumentasjon på  
 avgassing
l Det bør være et mål kun å benytte materialer som kan dokumentere at de  
 tilfredsstiller kravene til svært lavt forurensende materialer. 
l Hvis det ikke finnes produkter/materialer på markedet som tilfredsstiller dette  
 kravet, skal produktet med lavest avgassing velges. 
l Interiørmaling som brukes, bør oppfylle NAAFs kritereier for innendørs maling. 
 Mer info finner du på www.naaf.no  
 Sjekk også www.jotun.no og www.inkinterior.no

Hvilke byggematerialer kan du bruke?

lampelys blir de fleste farger varmere 
og mer rødlige. Og husk at det er ikke 
alltid fargen Egghvit som er den beste 
løsningen, råder Klæboe.  

Gjenbruk og naturfarger
Ifølge interiørkonsulent Yvonne Gul-
brandsen, i Ink design og interiør, er folk 
for tiden opptatt av gjenbruk. 

− Det er gjenbruk framfor bruk og 
kast som gjelder, noe som gir et person-
lig interiør. I tillegg er du da med på 
å ta vare på miljøet. Vi opplever nok 
ikke at folk tenker så mye på om ting 
de innreder hjemmene sine med er al-
lergivennlig, men at hjemmet skal være 
funksjonelt og lett å holde rent i en 
travel hverdag. 

En ting i tiden er imidlertid allergi-
vennlig i seg selv. 

− Hjemmene i dag er naturlig blitt 
mer allergivennlig i form av at det ikke 
brukes noe særlig tepper lenger, sier 
Gulbrandsen. 

Ink design og interiør gjennomfører 
alt fra tunge, store prosjekter til mindre 
og mer lekne prosjekter i boliger og 
nybygg, og har lang erfaring i å innrede 
folks hjem. Trenden nå er naturlig, 
varme naturfarger og ulike gråtoner går 
igjen både i møbler, tapet og maling, 
ifølge Gulbrandsen. 

− Veldig mange ønsker nøytrale farger 
på vegger og til dels møbler. De bruker 
heller sterke farger på tekstiler og inte-
riørartikler for å skape et spennende og 
personlig uttrykk. Trenden nå er at det 
skal være smådrypp av farger, mønstre 
og print i interiøret. Dette kan friskes 
opp med sterke, fargerike detaljer på 
puter, tepper, lamper og bilder som 
enkelt kan byttes ut med tiden. Det 
trenger med andre ord ikke å koste så 
mye å holde seg oppdatert på interiør-
moten, sier Gulbrandsen. 

For de som ønsker å sprite opp hjem-
met sitt enda litt mer, er glamour som 
gull og sølv samt paljetter detaljer som 
kan bakes inn i innredningen. 

− Dette kan veldig gjerne blandes med 
det rustikke og industrielle. For oss er 
det veldig viktig at folk skaper sin egen 
stil, men samtidig at vi følger trendene 
til en viss grad. Sammen med våre 
kunder ønsker vi å skape drømmehjem, 
som gjerne skiller seg ut fra naboens, 
sier hun.  

Alt er lov
Jotun har de seneste årene beveget 
seg litt vekk fra det helt hvite uttrykket, 
som i mange år har vært trenden i de 

fleste hjem. Nå er det mørkere fargeto-
ner som gjelder. 

− I fargepalett til Sens fokuserer vi 
mer på gode farger og fargekombina-
sjoner fremfor de store trendene. Her 
står alltid det naturlige, tryggheten og 
kosen i høysetet når farger for seson-
gen velges ut. Likevel ser vi selvsagt 
konturen av noen av årets fargetren-
der. De dempede beigetonene med 
innslag av grått, som 10182 hvit lin og 
1233 mohair, eller den populære og 
velprøvde gråtonen 1877 valmuefrø. I 
år finner du også en støvet rosa tone i 

paletten, noe vi tror vi vil se mer av når 
solen snur og vi setter nesen mot som-
meren igjen, sier Klæboe i Jotun. 

Imidlertid mener hun at denne se-
songen er det meste lov. 

− I år er liksom alt lov, bare det er 
farger involvert. Er du en av dem som 
lurer på om fondvegger er ut eller inn 
til enhver tid? Tenk mindre på tren-
dene, og mer på hva nettopp du trives 
med i ditt hjem. Vær litt vågal, prøv 
nye farger og skap litt fargeglede, sier 
hun. /

1 Listverket er her malt i fargen Letthet, mens veggen  
er holdt i gråtonen Pilates.
2 Valmuefrø er en av årets trendfarger  
i Jotun Sens-serien.
3 Gjenbruk fremfor bruk og kast er noe stadig  
flere er opptatt av når de skal pusse opp.

1

2 3

MATGLEDE!

ultra.no    -    centra.no    -    jacobs.no

Jeg er en nystekt pepperkakemann 
på jakt etter mitt livs kjærlighet, og 
håper du kan lage den rette. 

Litt om kvinnen jeg søker
Du må være passe sprø, ha en fin brun-
farge, runde former og kan gjerne være 
pyntet med Non Stop og melis. Ellers har 
jeg ingen andre ønsker, men det er fint 
om hodet sitter på.

Send inn din kandidat
Hos Ultra, Centra og Jacob´s kan du 
bestille gluten-, laktose- og eggefri 
pepperkakedeig til å lage en 
passende pepperkakedame med.  
Ta et bilde av damen med mobilen 
og send det sammen med kodeord 
"ultra pepperkake" og navnet på 
pepperkakedamen til 2229. Du kan 
også laste det opp via Instagram og 
merke det med #ultrapepperkake 
eller sende det på mail til 
konkurranse@ultra.no. Husk og sette 
navn på damen.

Den som har laget pepperkakedamen 
jeg velger vinner et gavekort på
1000 kr fra Ultra, Centra eller Jacob´s. 
Utvalgte bilder legges ut på våre 
nettsider. Konkurransen avsluttes 
24. desember og vinneren kontaktes i 
første uken av januar.

Kake søker 
make!

Alle som sender inn bilde via MMS meldes automatisk på vår 
ukentlige SMS og alle som sender inn bilde via mail meldes automat-
isk på vårt nyhetsbrev. Du kan når som helst melde deg av igjen.

Vinn gavekort på

 1000 kr
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Navn: Bjørg Haave 
Bosted: Ringebu

der!der!der!
Hallo

Hvorfor er du medlem av NAAF? 
Fordi jeg har astma og kols, og forventer hjelp 
fra NAAF i spørsmål jeg sti ller.

Hva leser du med størst interesse i bladet? 
Jeg er vel mest interessert i kols, men leser også 
om barn og astma av interesse, for å se hva som 
kan gjøres for barn i samfunnet.

Har du en hjertesak knytt et ti l astma- 
og allergisykdommer? 
Ja, det har jeg. TOTALT forbud mot sterke 
lukter som parfyme, aft ershave, skyllemiddel, 
parfymerte kremer også videre, på behandlings-
steder og rehabiliteringsplasser.

Hva synes du NAAF skal ha hovedfokus 
på neste år? 
Kols og rehabilitering/trening, og forskning 
om kols.

Kunne du tenke deg å bruke en ti me av din 
ti d på NAAF? 
Spørs i hvilken form. Skrift lig JA, 
radio eller tv NEI.

Hvilken sak vil du i så fall bruke ditt  
engasjement på? 
Kols og trening i vann, samt parfymebruk i 
sosiale sammenhenger.

VERV 3 MEDLEM

VERV 2 MEDLEM

VERV 1 MEDLEM

Norsk visesang i 
50 år, trippel CD 

(verdi 149,-)

Ane & Bronky bok + lydbok 
(verdi 150,-)

Pollennett 
(verdi 329,-)

Jonas lue m/ filter, blå/
mønster voksen  

(verdi 425,-)

Boka «Gode 
råd er grønne» 

(verdi 395,-)

Teknisk treningstrøye m/ 
logo, finnes i S-XL, oppgi 
ønsket strl i beskjedfeltet 

(verdi 149,-)

Eksemhansker av bambus 
for barn, finnes i strl 1-2 år, 
3-4 år, 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år, 

oppgi ønsket strl i 
beskjedfeltet (nyhet, 

tilgjengelig fra ca 1/12)

Ane & Bronky DVD 
«Trikset»  

(verdi 150,-)

VERV 

Sterisol sensitiv hudpleie, 
pakke med åtte enheter 

(verdi 790,-)

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

Respro Allergimaske, 
finnes i strl S-XL, oppgi 

ønsket strl i beskjedfeltet 
(verdi 525,-)

Princess Gull dunpute  
(verdi 699,-)

Verv et
medlem!
Hvis alle medlemmer verver ett medlem hver,  
blir NAAF stor nok til å bli tatt enda mer på alvor.  
Vil du være med oss å verve flere medlemmer?  
Sammen skal vi gjøre Norge friskere! 
Vi har mange medlemsfordeler og fine  
vervepremier! 
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. 

Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifi sert 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 på apoteket.  

”Har du lyst ti l å komme med i denne spalten? 
Send en mail ti l redaksjonssjef Bjørnhild Fjeld – 
bjornhild@tastatore.no eller skriv en melding 
på NAAFs Facebook-side. Send oss gjerne også 
ti ps ti l reportasjer, ros eller ris.”
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100 % Naturlig 100 % Vegetabilsk 100 % Kolesterolfri 100 % Laktosefri

Markedsføres av 
Brynildsen AS

www.brynildsen.no
 tlf: 55 92 25 80

Det sunne alternativet til melk!
NATURLI’ anvendes på lik linje med kumelk; morgen, middag og kveld. 

Er også velegnet til matlaging og bakverk.

NYHET!

Alle NATURLI’ produkter er fri for både laktose og melkeprotein.

*pr dags dato er kun utvalgte varianter 
tilgjengelig i butikk . Kontakt oss for mer info.

Godt for huden 
– og miljøet
Økologisk sertifi sert 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 på apoteket.  
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Vi møter Johannes i det han er i ferd 
med å gå inn porten hjemme etter endt 
skoledag. Og han har mye å fortelle 
mamma når han kommer inn døra. For 
denne høstkvelden har han store planer 
om å gå «knask eller knep» med en 
kamerat, det er nemlig Halloween. 

− Da skal vi springe fort, så vi får mest 

Johannes på ni år forteller at han springer fort, selv om han har astma. Men å snakke    om sykdommen, det er vanskelig. 

− Jeg springer fort og er hane-gla’!

tekst og foto / Anette Strand Sletmoen

mulig godteri, sier Johannes, som bor i 
Brumunddal i Hedmark.

Som åpenbart ikke har noen tanker 
om at astmaen skal sette begrensninger 
for omsetningen den kvelden.  

Oppdaget tidlig
Mamma Camilla Årvåg Olstad forteller 

at Johannes bare var tre år, da han hav-
net akutt på sykehus på grunn av astma.

− Han hadde perioder hvor han var 
tett, men det ble ikke skikkelig kartlagt 
før en gang jeg hadde tent røkelse før 
jul. Han reagerte med å bli skikkelig  
dårlig og vi måtte være på sykehuset i 
flere dager, forteller hun. 
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Johannes på ni år forteller at han springer fort, selv om han har astma. Men å snakke    om sykdommen, det er vanskelig. 

− Jeg springer fort og er hane-gla’!

Hun er godt kjent med astma og 
allergi gjennom oppveksten selv, da 
hennes lillebror var sterkt plaget. 

Johannes forteller at han har en stor 
familie, og det kommer fram at det ikke 
bare er han som har astma i storfami-
lien. Men likevel, han liker åpenbart ikke 
temaet. 

For når undertegnede spør om å få se 
medisinen hans, blir den glade gutt en 
litt  mer alvorlig, dett e er noe han ikke 
hadde tenkt at damen på besøk skulle 
bry seg med. 

− Nei, han er ikke noe overbegeistret 
for å snakke om det, og han vil ikke 
ha med seg medisin på skolen, sier 
mamma. 

For selv om mamma og legen har 
snakket om hvor vikti g det er, er det 
vanskelig for en niåring å ta det inn over 
seg. Men han innrømmer at han har sett  
at en annen i klassen har hatt  med seg 
astmamedisin på skolen. 

− Jeg har sett  det to ganger, sier 
Johannes. 

− Men hvorfor vil ikke du ha med deg 
medisinen din da, spør mamma, men 
uten å få noe svar fra Johannes.

Han har like godt gjemt ansiktet litt  
bak sofaen, for å unngå temaet. 

Ett erlyser åpenhet
Selv om mamma ved gjentatt e ganger 
har tatt  astma- og allergitemaet opp 

Johannes koser seg stort med høner og 
haner i hagen. Han forteller at de ikke liker 
ti ng som er rødt, da de tror det er gift ig. 
Drømmen er likevel å få en hund, så han 
har et håp om å vokse fra seg både astma 
og allergi. 

med skolen, og bedt dem om å snakke 
om det i ti men, avslører Johannes at det 
ikke skal ha skjedd. 

− Det er fryktelig synd i så fall, for jeg 
tror at det også gjør det vanskeligere 
for ungene som har astma- og allergi. 
Større åpenhet om sykdommen, tror 
jeg kunne ha vært god medisin, sier 
Camilla. 

Hun forteller at Johannes helt siden 
skolestart har nektet å ta medisin på 
skolen, også selv om han nå bare har en 
liten hendig sak, som han diskret kan ta 
med seg på toalett et og sørge for medi-
sin uten påsyn av andre. 

Men nei, hvorfor det er uaktuelt, vil 
ikke Johannes gi noe svar på. 

Camilla forteller at de har gode ruti -
ner på at Johannes får i seg medisin før 
han går ti l skolen. Hun sørger også allti d 
for at gutt en har med seg medisinen i 
sekken, selv om Johannes ikke liker at 
den er med. 

Vil ha hund
Johannes røper at han drømmer om å få 
en hund. Men mamma må nok dempe 
forventningene, da erfaringene ti lsier 
at det kun er små ti ng som skal ti l før 
Johannes blir syk. 

− Han reagerer veldig forskjellig. Hos 

Forsker Anne Trollvik ved Høgskolen i 
Hedmark har nylig gjennomført en studie 
om barn, astma og kommunikasjon. Hun 
mener det er avgjørende vikti g for barnas 
mestring av sykdommen at de lærer 
seg å snakke om den. – Astma bør bli et 
samtaletema i familien og på skolen, mener 
Trollvik, som i sin studie avdekket at mange 
barn ikke tør å snakke om astmaen sin. 
Forskningen ti l Trollvik ble omtalt i forrige 
nummer av AstmaAllergi (nr. 5 – 2012).

− Jeg springer fort og er hane-gla’!

Hedmark har nylig gjennomført en studie 
om barn, astma og kommunikasjon. Hun 
mener det er avgjørende vikti g for barnas 

seg å snakke om den. – Astma bør bli et 
samtaletema i familien og på skolen, mener 
Trollvik, som i sin studie avdekket at mange 

Forskningen ti l Trollvik ble omtalt i forrige 
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Sykepleier og helsesøster Anne Troll-

vik har jobbet med barn i mange år. Nå 

arbeider hun som førsteamanuensis ved 

Høgskolen i Hedmark, og i de senere 

årene har hun forsket på forhold rundt 

astma. 
− På slutten av 1990-tallet intervjuet 

jeg familier med barn med astma. Da 

var fokuset å finne ut hvilke behov forel-

drene hadde i forbindelse med at deres 

barn hadde astma. Nå derimot har jeg 

hatt fokus på barna med astma, og det 

har vært utrolig lærerikt, sier Trollvik. 

Trollvik forteller at hun har intervjuet 

Barn med astma tør i liten grad å snakke om sykdommen sin. Forsker Anne Trollvik 

mener at astma bør bli et samtaletema i familien og på skolen. 

− Lær barna å snakke om astma

tekst og foto / Anette Strand Sletmoen

15 barn i alderen sju til ti år gjennom en 

treårsperiode. Gjennom ulike kommu-

nikasjonsteknikker har hun fått barn til 

å snakke om hverdagen med astma, og 

Trollvik mener at forskningen har avdek-

ket forhold som hun ønsker sterkere 

fokus på. 
− Tidligere har mye av kommunikasjo-

nen mellom helsepersonell og foreldre 

gått over hodet på barna, men nå har 

vi snakket direkte med barna, for å få 

innblikk i hvordan deres hverdag er, sier 

Trollvik. 
Hun mener at astma påfører barn 

og familier store personlige og sosiale 

påkjenninger, og at det er et betydelig 

folkehelseproblem. 

− Barn som rammes av astma kan 

bli redde og usikre i hverdagen, ikke 

minst i forhold til hva som kan skje hvis 

astmaen forverrer seg. I tillegg kommer 

den sosiale dimensjonen, sier Trollvik.  

Få barn snakker om astma

Trollvik forteller at forskningen viste at 

barna i liten grad snakker om sykdom-

men sin. 
− Vi så at svært få av barna hadde 

SNAKK MED BARNA: Sykepleier og helsesøster Anne Trollvik har forsket på barn med astma, og hun vil at foreldre og voksen skal invitere barna 

til å snakke om sykdommen sin. 

snakket med andre venner enn sin beste 

venn om sykdommen. Mange av barna 

visste ikke om lærere eller helsesøster 

på skolen var klar over at de hadde 

astma. Noen barn turte rett og slett ikke 

å fortelle om sykdommen, fordi de var 

redd for mobbing fra medelever, sier 

Trollvik. 
Hun forteller også at barna med 

astma fortalte at de ikke ville ta medisin 

når andre så på. 

− Noen fortalte at de ikke rakk å 

ta medisin på skolen. Enkelte hadde 

kanskje heller ikke tatt medisin før de 

gikk hjemmefra, fordi foreldrene var 

borte. Her vil jeg si at vi som voksne må 

ta større ansvar for at barna får i seg 

medisinen, både hjemme og på skolen. 

Barn mellom sju og ti år er store, men 

kanskje ikke så store, sier Trollvik.  

Henger etter i lek og aktivitet

Trollvik forteller at flere av barna som 

deltok i forskningen, lagde tegninger 

som viste barn som ble hengende etter, 

eller utestengt fra lek og aktiviteter på 

skolen. 
− Her ser du en av tegningene, hvor vi 

gjennom samtale med barna og tolkning 

av tegningen ser tegn på at barnet føler 

at det ikke klarer å henge helt med på 

aktiviteten som skjer, sier Trollvik.

Hun viser oss en av barnetegningene, 

HENGENDE ETTER: Flere av barna med 

astma som var med i forskningen, tegnet  

tegninger som viser at de opplever å bli  

hengende etter fra lek og aktivitet. 

som har blitt bokomslag på forsknings-

rapporten. Forskeren forteller at barna 

også har veldig ulikt språk, i forhold til å 

sette ord på astmaen. 

− Noen sier at de blir slitne, andre 

bruker ord som pustebesvær, snører 

seg i halsen, tett, mens andre kaller det 

astma, sier Trollvik. 

Trollvik mener dagens samfunn, med 

store krav og høy fokus på vellykket-

het kan gjøre det enda vanskeligere for 

barn med astma. 

− Det kan være små marginer som 

skiller om du får være med eller ei på 

leken, sier Trollvik.  

Avdekket behov
Trollvik mener at forskningen har avdek-

ket at det er behov for å snakke om 

astma, både hjemme og på skolen. 

− Jeg tror rett og slett man ikke har 

tenkt så mye på det tidligere, for foreld-

re vil jo barns beste. Men jeg mener at 

vi må bli flinkere til å lære barn å snakke 

om astma. Ikke minst har vi som voksne 

en stor jobb å gjøre på skolene, med 

både lærere og helsesøstre, sier Trollvik. 

Hun tror at astma fort kan bli sett på 

som en mild sykdom, og at det derfor er 

lett for skolen å neglisjere det.

− Men for det barnet det gjelder, kan 

det få store konsekvenser at vi ikke har 

fokus på astma. Vi må se barnas helse 

i sammenheng, og når 

astma hindrer barn i å 

delta i aktivitet, så får 

det stor betydning for 

barnas helse, både 

fysisk og psykisk, 

sier Trollvik.  

Vil snakke
Trollvik mener 

at forskningen 

viser at barn 

mellom sju 

og ti år 

gjerne vil snakke om hvordan astma 

påvirker hverdagen, hvis de voksne 

inviterer til det. 

− De uttrykker seg når de får mulighe-

ten, og de kan sette ord på hvordan de 

har det, sier Trollvik. 

Hun mener at mye tyder på at barna 

får en lettere hverdag når de føler at de 

kan være åpne og snakke med andre 

barn og voksne om hvordan astmaen 

påvirker dem i ulike situasjoner. 

− Dette styrker barna i troen på egne 

krefter og gir dem handlingskompe-

tanse, sier Trollvik. 

Hun mener kunnskapen som den nye 

forskningen har gitt, er viktig for å lage 

gode opplæringstilbud og annet infor-

masjonsmateriell til barn med astma og 

deres foreldre, men ikke minst også til 

andre som omgås barn med astma. 

Læringstilbud for barna

I forbindelse med at Trollvik forsket på 

foreldre med barn som hadde astma, 

ble det etablert det som kalles  

Astmaskole for foreldre ved Sykehuset 

Innlandet. 
− Der får foreldre kjennskap til syk-

dommen, behandling, men ikke minst 

fant vi ut at foreldre hadde behov for 

å kommunisere med andre foreldre i 

samme situasjon, sier Trollvik. 

Også for barn med astma ble det  

under forskerperioden etablert et  

læringstilbud ved Sykehuset i Innlandet. 

− Også blant barna så vi at de 

følte lettelse over å kunne snakke om 

sykdommen sin med andre, som var i 

tilsvarende situasjon, sier Trollvik. 

Hun er derfor svært opptatt av at det 

blir lagt til rette for åpenhet og samtale 

om astma, både hjemme, på skolen og i 

andre fora ungene er i. Forskeren fortel-

ler at det nå kartlegges hvordan fokuset 

på dette er rundt om i landet.  

− Trolig er det vi avdekket i Hedmark 

ganske allment, så vi håper å kunne øke 

fokuset på å lære barn i hele landet å 

snakke om astma. Både barn og voksne 

trenger kunnskap for å kunne håndtere 

hverdagen med astma best mulig, sier 

Trollvik.  /

Vikti g å snakke 
om astma
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noen som har dyr kan 
det gå fi nt, men nylig 
mått e jeg gi beskjed på 
skolen om at han ikke kan 
sitt e ved siden av en elev 
som har dyr hjemme. Vi 
merket at han reagerte, 
og da blir han mer sliten 
og i dårlig humør, sier 
mamma.

For å kompensere for 
den knuste hundedrøm-
men, har Johannes både 
fi sker, men ikke minst 
også høner og haner ute 
i hagen. 

Og gutt en livner ti l når 
vi skal ut i hønsehuset, ti l 
tross for at han fortel-
ler at favoritt høna nylig 
døde. 

Ute i hagen har 
mamma sørget for en 
sjarmerende liten krok, 
med et lite hønsehus med inngjerding 
rundt, og det selv om familien bor midt i 
et boligfelt i Brumunddal. 

− Vi hadde høner hjemme på grunn 
av at lillebroren min hadde astma og al-

lergi, så dag syns jeg det var en god idé 
å gjennomføre det for Johannes også, 
smiler mamma. 

Og Johannes koser seg åpenbart stort 
med høner og haner i hagen, ikke minst 

Ane og Bronky er en av favoritt historiene ti l Johannes. Mamma Camilla 
Årvåg Olstad forteller at sønnen har likt historiene i informasjonsmate-
riellet om astma, og hun mener at det har vært nytti  g verktøy for store 
og små. 

blir det gule fi ne egg av det 
også. 

Inne i sofakroken igjen kan 
Johannes kose seg med litt  
lesing med mamma, for 
fotografens skyld. Mamma 
sier at informasjonsmate-
riellet om Ane og Bronky 
har blitt  fl itti  g lest gjennom 
årene.  Johannes forteller 
ivrig om favoritt historien sin. 
Men nå vil han ha slutt  på 
besøket.

− Jeg må gjøre lekser før 
vi skal ut å få godteri, sier Jo-
hannes med et fornøyd smil. 

Mamma forteller at hun 
gjerne skulle sett  at fl ere 
i større grad tar de med 
astma og allergi på alvor. 

− Mange skjønner kanskje 
ikke helt alvoret, da de ikke 
vet hvor syke noen blir, sier 
Camilla. 

Nå starter snart den søte juleti d, men 
det betyr også plagsomme lukter for 
Johannes.  

− Det blir ingen julestjerne og røkelse 
her i huset, avslutt er mamma. /

Velkommen til

Valle Marina
Valle Marina er Astma- og Allergi- 
forbundets feriested på Gran Canaria.  
Her er det deilig sommertemperatur  
hele året og medlemsrabatt på opphold. 
Noen tar ferie fra vinteren her  – mens  
andre sikrer seg sommerværet.

For mer informasjon kontakt NAAF  
på tlf. 23 35 35 35 eller send e-post  
til: vallemarina@naaf.no 

www.naaf.no/vallemarina En ny generasjon hudpleie

Orion Pharma AS | Postboks 4366 Nydalen | 0402 Oslo | Telefon: 40 00 42 10

Det er egentlig ganske enkelt å lage gode  hudpleieprodukter. 

Det er bare å blande sammen milde og velkjente ingredienser.  Derfor 

finner du verken parfyme, fargestoff eller parabener i Danatekt. 

Dessuten er alle våre produkter svanemerkede og så milde at de 

kan brukes hver dag av både store og små. Les gjerne mer om oss 

på www.danatekt.no. Der kan du dess uten stifte bekjentskap med 

fl ere av våre svanemerkede produkter som er tilpasset følsom hud. 

Vi ses på apoteket!

UTEN
PARFYME

PARABENER &

FARGESTOFF
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En ny generasjon hudpleie

Orion Pharma AS | Postboks 4366 Nydalen | 0402 Oslo | Telefon: 40 00 42 10

Det er egentlig ganske enkelt å lage gode  hudpleieprodukter. 

Det er bare å blande sammen milde og velkjente ingredienser.  Derfor 

finner du verken parfyme, fargestoff eller parabener i Danatekt. 

Dessuten er alle våre produkter svanemerkede og så milde at de 

kan brukes hver dag av både store og små. Les gjerne mer om oss 

på www.danatekt.no. Der kan du dess uten stifte bekjentskap med 

fl ere av våre svanemerkede produkter som er tilpasset følsom hud. 
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Geilomo Barnesykehus

Vi tilbyr vinteropphold for ungdom 
mellom 16-19 år i uke 9 - 2013  
fra 24.02 – 03.03 2013.  
Det søkes gjennom fastlege  
og søknad sendes Geilomo.  
 

Søknadsfrist: 7. januar 2013  
 

For nærmere informasjon kontakt oss  
på tlf. 32 09 50 00 eller ta en kikk  
på Facebook.

Geilomo Barnesykehus, et habiliterings- 
tilbud for barn med kronisk hjerte-  
og lungesykdommer.

Velkommen til Geilomo -en god start på resten av livet!

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.

Problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

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

Du finner all informasjon om 
Jonasmasken i vår nettbutikk:

www.naaf.no/nettbutikk.  
Du kan også ringe oss på  

tlf: 23 35 35 35.
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Geilomo Barnesykehus

Vi tilbyr vinteropphold for ungdom 
mellom 16-19 år i uke 9 - 2013  
fra 24.02 – 03.03 2013.  
Det søkes gjennom fastlege  
og søknad sendes Geilomo.  
 

Søknadsfrist: 7. januar 2013  
 

For nærmere informasjon kontakt oss  
på tlf. 32 09 50 00 eller ta en kikk  
på Facebook.

Geilomo Barnesykehus, et habiliterings- 
tilbud for barn med kronisk hjerte-  
og lungesykdommer.

Velkommen til Geilomo -en god start på resten av livet!

Vis hensyn 
når du skreller

Batteridrevne stearinlys

Kjøttallergikere – finnes de?

Allergivennlig
julegodt

Nordmenn spiser i gjennom-
snitt  seks kilo klementi ner 
hver i året, og halvparten 
spises i desember. Dett e er 
bra for de fl este, klementi ner 
inneholder rikelig med c-vita-
miner og skal visstnok også 
forebygge både rynker og 
alzheimer, ifølge kk.no. Men 
husk at mange er allergiske 
mot klementi ner og andre 
sitrusfrukter. Spesielt er det 
mange som reagerer på lukten 
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Marsipan er for mange syno-
nymt med julegodt, men ikke 
for mange nøtt eallergikere. 
Godsakene inneholder nemlig 
mandler, noe en del reagerer 

Mange 
allergikere 
reagerer på 
levende lys 
blant annet 
på grunn 
av osing og 
lukt. I NAAFs 
nett buti kk får 
du kjøpt et 
produkt som 
heter Safe-
Candle, som 
er et ekte 
stearinlys uten levende fl amme. Lyset driver med batt erier, 
men ser ut som en ekte fl amme. Fordelene er mange: 
Ingen brannfare, ingen osing, ingen drypping og 
batt eriene varer kjempelenge. Med andre 
ord et miljøvennlig og allergivennlig 
produkt. Det kan fi nt brukes på et 
barnerom eller i vinduskarmen, 
uten at du trenger å være redd for 
brann. Prisen for NAAF-medlem-
mer er fra 135 kroner pr lys, det 
fi nnes i fl ere størrelser og farger.

Fo
to

: P
ro

du
se

nt
en

Jula er for mange et etegilde 
av dimensjoner, med kjøtt  

på bordet ti l de fl este mål-
ti der. Men det fi nnes 

fakti sk mennesker 
som er allergiske mot 
kjøtt . Marti nus Løvik 
er avdelingsdirektør 

i Folkehelseinsti tutt et 
og professor på NTNU. Han 
sier det er en myte at ingen er 
allergiske mot kjøtt .

−Kjøtt allergi er ikke av de 
vanligste allergiene, men al-
lergisk reaksjon mot kjøtt  er 
heller ingen raritet, sier Løvik 
ti l Forskning.no.

Han sier Matallergiregis-
teret en ti l to ganger i året 
får rapporter om alvorlige 
allergiske reaksjoner på kjøtt . 
Tre grupper 
mennesker 
har økt risiko 
for å reagere 
allergisk mot 
kjøtt  spesielt. 
Den ene er de 
med luft vei-
sallergi mot 
katt . De kan 
få reaksjoner 
mot svine-

når klementi ner blir skrelt. Ta 
derfor hensyn ti l andre når du 
skal ta deg en klementi n – ikke 
skrell på steder der det er 
mange mennesker, eller gå litt  
unna så du unngår at andre 
får allergiske reaksjoner. Skal 
du ha klementi ner liggende 
fremme i huset, bør de også 
ligge i en plastpose, i ti lfelle 
noen av dine besøkende er 
allergiske.

kjøtt . En annen gruppe er folk 
som er bitt  av visse insekter, 
blant annet fl ått . Insektsbit-
tene kan gjøre at man utvikler 
allergi mot visse molekyler 
som fi nnes i kjøtt et, og da 
alle typer kjøtt . Til slutt  er 
barn med melkeallergi en 
risikogruppe. Disse kan også 
reagere mot kjøtt , fordi de 
samme molekylene fi nnes i 
kjøtt et og kumelka. Vokser 
barnet av seg melkeallergien, 
blir kjøtt allergien også borte.

Selv om du er allergisk mot 
kjøtt , kan du imidlerti d spise 
fuglekjøtt , så julemiddagen 
kan med andre ord reddes ved 
å sett e kalkunen på bordet i 
stedet for ribba.

på. Er du allergisk mot nøtt er, 
pass derfor på før du forsyner 
deg av konfektskåla og kake-
fatet. Tåler du ikke melk, kan 
også julen være en utf ordring. 
Den gode nyheten er at du 
kan spise mørk sjokolade som 

ikke inneholder melk. Der-
som du eller barna dine 

er allergiske, er det vik-
ti g at du allti d sjekker 

varedeklarasjonen 
før du spiser. På 

NAAFs nett -
sider fi nner 

du fl ere ti ps 
om allergivennlig 

julegodt, krydder og 
julemat.

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.

Problemer i kulden?
Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?

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

Du finner all informasjon om 
Jonasmasken i vår nettbutikk:

www.naaf.no/nettbutikk.  
Du kan også ringe oss på  

tlf: 23 35 35 35.
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Har du astma og sliter med å ha kontroll over sykdommen? 
Nå kan du laste ned appen MinAstma – et digitalt verktøy for bedre astmakontroll.

Over 20 prosent av barna og 10 prosent 
av den voksne befolkningen i Norge 
har astma. Tallene sti ger. Studier viser 
at over 50 prosent av dem som har fått  
behandling for sin astma likevel ikke har 
god kontroll over sykdommen.

Undersøkelser blant helsepersonell 
som jobber med astma viser at noe av 
det vikti gste man kan fokusere på er 
nett opp behandlingen, slik at brukeren 
oppnår god kontroll. Astmakontroll 
handler om rikti g bruk av medisiner og å 
ha et gjennomtenkt forhold ti l faktorer 
som påvirker sykdommen.

Hva gjør verktøyet?
MinAstma er et grati s nett basert pro-
gram som fungerer i de fl este nett -
lesere. I ti llegg kommer grati s applika-
sjoner for PC (Windows), smartt elefon 
(Apple og Android) og nett brett  (iPad). 

MinAstma gir informasjon og moti va-
sjon ti l personer med astma, slik at de 
kan forstå sykdommen sin bedre. Bruke-
ren kan få informasjon og meldinger ti l-
passet sin astma, samt informasjon om 
vær, temperatur og pollenspredning. 

Brukeren kan også ta astmakontrolltes-
ten og få ti lgang ti l en astmadagbok. I 
ti llegg kan verktøyet generere rapporter 
med informasjon brukeren har lagt inn 
over ti d, slik at både bruker og eventuelt 
lege kan få verdifull innsikt i brukerens 
hverdag med astma. 

Jo mer du og din lege vet om din 
astma, jo lett ere kan dere fi nne løsnin-
ger som passer for deg!

Før delte man astma inn i kategorier 
som mild, moderat og alvorlig. Nå vet 
vi at selv en mild astma blir alvorlig der-
som man ikke får kontroll over sykdom 
og symptomer. Mange av dem som har 
fått  en astmadiagnose opplever nedsatt  
livskvalitet fordi de ikke har god nok 
kontroll over sin sykdom, og aksepterer 
en hverdag med astmaplager. Mange 
av disse plagene er helt unødvendige. 
Det elektroniske verktøyet MinAstma 
vil kunne hjelpe deg med å få bedre 
kontroll over astmasykdommen. 

Enkelt i bruk
Verktøyet fungerer på mange elektro-
niske fl ater, og er så enkelt i bruk, at det 

Mer informasjon:
........................................................................                     

Besøk nett siden www.minastma.no 
– der kan du lese mer om MinAstma. 
Du kan også svare på en quiz og bli 
med i trekningen om å vinne en 
smart-telefon.

App-solutt  astmakontroll

kan brukes av så godt som alle. Verk-
tøyet krever ingen utstrakt elektronisk 
forståelse utenom det helt grunnleg-
gende. Vi ønsker at dett e verktøyet blir 
kjent og brukt. 

MinAstma er ikke knytt et opp mot 
navngitt e legemidler av noe slag, i tråd 
med lovgivning og NAAFs prinsipper om 
å jobbe med sak og problemsti lling, ikke 
konkrete legemidler. 

NAAF har gjennomgått  verktøyet, 
og bistått  med å ti lrett elegge det for 
norske forhold, og på uavhengig basis 
konkludert med at det er et meget godt 
hjelpemiddel for mennesker med astma.

Norge ligger i verdenstoppen hva 
gjelder bruk av håndholdte elektroniske 
enheter. NAAF ønsker således også å 
samle erfaringer med helseapplika-
sjoner av denne typen. Det vil være av 
stor betydning for vårt arbeid. 

Takk for at du er med å 
gjøre Norge friskere!

... når det er kaldt ute

Nigaard Pharma as: 
Norge • Sverige • Danmark • Finland • Island

post@nigaard.com, www.nigaard.com
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm, Tlf.: +47 81 53 00 30

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 lungespesialist. 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.
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Den søte juleti d
Vi i Astma- og Allergiforbundet 
har mange sesonger. Vi har 
bjørkepollensesong, burot-
sesong, dårlig uteluft sesong 
og julesesong. Nå er vi midt is 
julesesongen, og selv om det er 
en hyggelig og varm ti d, så er 
det også en utf ordrende ti d for 
mange av våre medlemmer. 

I julen er det både mat, lukter 
og annet som er annerledes enn 
i hverdagen, og som er normalen 
for de fl este. Nøtt er, for eksem-
pel, er jul for veldig mange. 

Ingen jul uten nøtt er og nøtt eknekker vil mange si. Så 
er det også mange av oss som kan bevitne at det går 
veldig bra å feire jul uten en nøtt  i sikte. Nøtt eallergi kan 
også være så mangt, om tante Kari «bare» er allergisk 
mot hasselnøtt er, så er det muligheter for onkel Kåre 
som ikke tror han overlever julen uten en nøtt  eller fi re. 
Og hva med kransekaka, var nå nevø Truls allergisk mot 
mandler også? Det beste rådet er å spørre, det er allti d 
bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite.

For et par år siden hadde NAAFU en aksjon kalt 
«Jakten på julestjerner». De fj ernet julestjerner fra 

sykehus og fi kk gjort sykehusene oppmerksom på at 
det fakti sk er mange alternati ve juleblomstmuligheter. 
Selv fi kk jeg en fl ott  kunsti g julestjerne ti l jul for et par 
år siden. Så nå har jeg også julestjerne i stua. Kunsti g 
julestjerne er fakti sk et veldig bra julegaveti ps ti l en 
allergiker, om du fortsatt  mangler julegaveti ps.

Ett er den søte kløe kommer den sure svie. Og rett  på 
nyåret pleier vi å ha værforhold i de utsatt e byene, 
som gjør luft a tung å puste i. Myndighetene kjenner 
problemet, det skorter på ti ltak. Vi som bor i disse 
byene vet hvordan det er å puste utendørs når været er 
på det verste. Rett ere sagt, vi er utendørs minst mulig, 
men man må jo på jobb, i barnehage, på skole, i buti kken  
og så videre. Så Astma- og Allergiforbundet fortsett er 
å slåss for at ti lfredssti llende ti ltak gjennomføres. 
Dett e gavner ikke bare oss, men hele befolkningen. 
Vi gjør Norge friskere!

hjørnehjørne
Forbundslederens

Hilsen forbundsleder 

Anne Ombye

... når det er kaldt ute

Nigaard Pharma as: 
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Sentrum
Blomster Alta AS

9510 ALTA
Tlf. 78 44 43 08

Borge
Begravelsesbyrå

 1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Finnsnes
Storg. 47   -   Tlf. 77 85 09 90

Vallersund
S-Marked

7167 VALLERSUND
Tlf. 72 52 75 02

Klokkergården
Kollektivet

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 35 77

Centrum Bil DA
4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

Gulv og Tak AS
4050 SOLA

Tlf. 51 64 64 94

Inter Revisjon
Gjøvik AS
2815 GJØVIK

Tlf. 61 18 90 90

Din Kjøreskole AS
 3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

IP Huse AS
Mek. Verksted

6487 HARØY
Tlf. 71 27 57 00

Sandella
Fabrikken

6239 SYKKYLVEN
Tlf. 70 24 51 00

1473 LØRENSKOG
Tlf. 21 61 10 00

Midtstranda
Karosseri
2321 HAMAR

Tlf. 62 52 79 02

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 57 22 00

Hetland
videregående skole
 4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Apotek 1 Bien
Narvik

8514 NARVIK
Tlf. 76 92 33 00

Ski Taxi
1405 LANGHUS

Tlf. 06 491

Rasmussen
Elektro AS

4050 SOLA
Tlf. 51 65 65 33

9845 TANA
Tlf. 09 300

Visnes Kalk og
Marmorbrudd AS

 6493 LYNGSTAD
Tlf. 71 29 92 20

Finnmark
Entreprenør AS

9950 VARDØ
Tlf. 78 98 75 27

Nordlysbadet
Alta KF

Tlf. 78 45 50 00
www.nordlysbadet.no

Lungemedisinsk avdeling

7006 TRONDHEIM - Tlf. 06 800

Drammen Isolering &
Blikkenslagerforretning as

Store Landfall Nedre 10, 3024 DRAMMEN
Tlf. 934 62 943

8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00

Askim Varmepumpeservice AS
Storg. 1, 1830 ASKIM

Tlf. 906 11 393

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 66 00

Bilxtra Askim
1811 ASKIM

Tlf. 69 88 84 00

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

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

Radonteknikk
2743 HARESTUA
Tlf. 466 39 196

Lofoten
Sparebank
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

JIB Service AS
3055 KROKSTADELVA

Tlf. 476 83 385

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Spjelkavik
videregående skole

 6011 ÅLESUND
Tlf. 70 17 82 30

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

 2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Hønefoss
Videregående skole
 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 13 00

Steglet Auto
3615 KONGSBERG

Tlf. 32 72 50 40

Tynset
Drosjesentral

2500 TYNSET
Tlf. 62 48 03 00

3701 SKIEN
Tlf. 02 610

Skjerjehamn
5977 ÅNNELAND
Tlf. 57 78 40 40

Skudeneshavn
Gjestehavn

4280 SKUDENESHAVN
Tlf. 992 50 481

Tingvoll Brygge og
Restaurantdrift AS
 6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 10 00

Torsbudalen
Bilelektro AS

4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Åndalsnes
Bilverksted A/S

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 00 40

Studio Hair
1369 STABEKK
Tlf. 67 12 39 63

TINE Meieriet
Tretten

2635 TRETTEN
Tlf. 03 080

avd Hans Torgersen
Riis Bilglass Drammen Nord
3027 DRAMMEN - Tlf. 32 86 03 00

Juhls Silver Gallery
9520 KAUTOKEINO

Tlf. 78 48 43 30
www.juhls.no

ABC Aut.
Kjøreskole AS

6413 MOLDE
Tlf. 71 25 30 15

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 13 33 00

ANONYM
STØTTE

Kjell Pahr-Iversen
4016 STAVANGER

Tlf. 51 58 42 33

Arkitekt
Halvorsen Konrad

1532 MOSS
Tlf. 69 25 67 00

Lyngen Rør
 9069 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 02 53

Aurdal Fjellpark-
Valdres AS
2910 AURDAL

Tlf. 61 36 65 55

0111 OSLO
Tlf. 22 47 72 30

6900 FLORØ
Tlf. 57 74 93 65

Ravnsborg Gartneri
og Hagesenter
3484 HOLMSBU
Tlf. 32 79 33 73

Ringv 71 B
9018 TROMSØ
Tlf. 77 60 99 99

Åkrene
Isolering A/S
1901 FETSUND
Tlf. 958 66 250

Rica Park Hotel
Drammen

3019 DRAMMEN
Tlf. 32 26 36 00

Kirkenes
Byggservice AS

 9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 22 63

JA Møbler AS
4370 EGERSUND
Tlf. 51 49 42 00

3711 SKIEN
Tlf. 35 50 06 80

Salong
Evy Frantzen

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Tlf. 55 55 98 00

Alta
Biloppretting AS

9510 ALTA
Tlf. 483 01 700

Finnmark
Turbuss AS
9700 LAKSELV
Tlf. 418 58 585

Notodden
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 02 52 50

3004 DRAMMEN
Tlf. 32 26 90 00

www.vianova.no

Austmarka
Tlf. 62 82 82 21

Norac
Baggerød AS

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Sommerfeldtsgt 74/76, 9009 TROMSØ
Tlf. 77 79 31 00

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Novikveien 47
8800 SANDNESSJØEN

Tlf. 75 65 33 00
www.sandnessjoen.vgs.no

Edv Køhn Bok og Papirhandel AS
Avd Tuven Libris

3676 NOTODDEN   -   Tlf. 35 01 34 30

Tannlege
Inger Hattestad Henriksen

 1383 ASKER
Tlf. 66 78 78 17

3140 ANDEBU
Tlf. 33 43 88 00

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

0283 OSLO
Tlf. 22 52 54 10

9503 ALTA
Tlf. 78 45 70 70

Råholt Helse
og Bandasje

2070 RÅHOLT
Tlf. 63 95 30 92

Hadelandsbakeriet AS
 2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Lierhallen Svømme-
og Idrettshall

 3400 LIER
Tlf. 32 84 80 95

Betong - Mur - Flisarbeid

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

Plate- og sveiseverksted
Gunnar Hippe A/S

2391 MOELV
Tlf. 62 35 98 50
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Vardø
kommune

www.vardo.kommune.no

... for et bedre inneklima

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

www.stange.kommune.no

Gaular
kommune

www.gaular.kommune.no

psykisk helsearbeid
 www.steigen.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

www.midtre-gauldal.kommune.no

Steinkjer
kommune

www.steinkjer.kommune.no

Brønnøy
kommune

www.bronnoy.kommune.no

www.sveio.kommune.no

Os
kommune

Skolekontoret
 www.os.hordaland.no

Flå
kommune

www.flaa.kommune.no

Flesberg
kommune

www.flesberg.kommune.no

Tysnes
kommune

www.tysnes.kommune.no

www.ostre-toten.kommune.nowww.vaksdal.kommune.no

www.gjovik.kommune.no

Sande
kommune

www.sande-mr.kommune.no

www.lom.kommune.no

www.oppegard.kommune.no

www.rindal.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial
www.evenes.kommune.no

Fedje
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten
 www.fedje.kommune.no

www.meldal.kommune.no

Ullensaker
kommune

www.ullensaker.kommune.no

Moskenes
kommune

www.moskenes.kommune.no

Bjugn
kommune

www.bjugn.kommune.no

Sortland
kommune

www.sortland.kommune.no

Villa Skaar AS
3410 SYLLING
Tlf. 32 24 32 50

Byggmester
Tom L. Hansen

1672 KRÅKERØY
Tlf. 69 34 12 52

Bodø
videregående skole

8041 BODØ
Tlf. 76 65 15 00

9750 HONNINGSVÅG
Tlf. 78 47 68 00

Apotek 1
Hammerfest

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 40 74 60

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Langestrand
Fysioterapi
3251 LARVIK

Tlf. 33 18 11 22

Knut Haugsjå AS
3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Go Helse
Kirkenes

9915 KIRKENES
Tlf. 78 99 00 99

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

G-Sport
Honningsvåg AS
 9750 HONNINGSVÅG

Tlf. 78 47 10 00

4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

Brynhildsen AS
5224 NESTTUN
Tlf. 55 92 25 80

Sigdal Renhold
Hanne Krog

3350 PRESTFOSS
Tlf. 473 89 477

Den Fjellhammar
Bilpleie DA

1472 FJELLHAMAR
Tlf. 67 97 63 11

S. Thorstensen AS
8540 BALLANGEN

Tlf. 76 92 60 80

8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 81 00

Rana
Bilservice AS
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Odd Gleditsch AS
3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 44 83 20

2007 KJELLER
Tlf. 66 93 65 00

6801 FØRDE
Tlf. 57 82 30 00

Thv. Holtlien
Kjøttforretning
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 26 45 55

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Rørlegger
Trygve Myrer AS

2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Rema 1000
Tønsberg

3117 TØNSBERG
Tlf. 953 37 000

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 68 80

Flanderborg
Rammer og Kunst

7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Ekra Gartneri
7083 LEINSTRAND

Tlf. 72 59 42 20

Fabelaktiv
2317 HAMAR

Tlf. 62 53 58 00

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Tlf. 76 06 70 00

EuroContact
Norge A/S

7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 42 40

Seljord
Folkehøgskule

3840 SELJORD
Tlf. 38 05 80 40

Rana Gruber AS
 8622 MO I RANA
Tlf. 75 13 73 00

Ti-Tech Sveis AS
 4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

www.strand.kommune.no

www.elverum.kommune.no

Mosserødhjemmet
3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

Optimera AS
Monter Vest
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

KAO rehab
2851 LENA

Tlf. 61 16 28 00

Byggmøbler
Sykkylven AS

6222 IKORNNES
Tlf. 70 25 62 80

6713 ALMENNINGEN
Tlf. 57 85 09 89

Moe Transport og
Konsulent Tjenester
 5723 BOLSTADØYRI

Tlf. 900 89 107
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Allergifokus er et prosjekt der 
NAAF i samarbeid med firmaet ALK 
Abello setter allergi i fokus ved å arran-
gere en fagdag for helsepersonell med 
informasjon om diagnostisering, be-
handling og forebygging. Årets fagdag i 

15. november arrangerte NAAF Allergifokusdag på 
Høgskolen i Halden. Her var det kø av studenter og 
ansatte som ønsket å finne ut om de var allergiske.

Kø for å ta allergitest
tekst / Bjørnhild Fjeld   foto / NAAF        

Sarpsborg ble etterfulgt av et besøk på 
Høgskolen i Halden, der studenter og 
ansatte kunne besøke NAAFs stand for 
å la seg teste for allergi. 

Interessen var stor blant studen-
ter som ønsket å ta en prikktest for 
å avdekke om symptomene de sliter 
med kan skyldes allergi. Det dannet seg 
raskt kø ettersom jungeltelegrafen gikk 
over hele skolen. Faktisk måtte standen 
stenges tre kvarter før tiden, fordi 
NAAF gikk tom for teste-materiell.

− De aller fleste som ble testet, fikk 
påvist at de hadde allergi. Blant annet 
var det en ung dame innom, som sa 
hun var allergisk mot kiwi, men bare 
det, så vidt hun visste. Da det ble tatt 
prikktest, viste det seg at hun var al-
lergisk mot pollen, og at kiwi-allergien 
var en kryssreaksjon, forteller infor-
masjonssjef Tonje Waaktaar  Gamst i 
NAAF, som var tilstede på  standen.

De som besøkte standen fikk i tillegg 
til prikktesten tilbud om samtale med 
lege/sykepleier, der de kunne legge 
frem sin sykehistorie i forbindelse med 
allergien. Dette var ingen legeundersø-
kelse, men en informasjonssamtale for 

å bidra til at folk fikk hjelp til å finne ut 
mer om sine allergiproblemer.

− Allergi blir ofte bagatellisert, men 
det er det ingen grunn til. Alvorlig  
pollenallergi har store helsekonsekven-
ser for den enkelte allergiker og store 
samfunnsøkonomiske konsekvenser i 
form av medisiner og sykefravær. Fler-
tallet av norske studenter avlegger  
eksamen om våren og har du pollen-
allergi viser forskning at det påvirker  
resultatene i negativ retning, sier 
Gamst.

NAAFs erfaringer med årets Allergi-
fokus var svært positive, og det blir 
trolig aktuelt å besøke andre byer med 
dette opplegget senere. /

www.puls-norge.no 
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Delikat og smakfull
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Samarbeidet med NAAF og Rema 
1000 har blitt en gullkantet avtale. Både 
for allergikere og butikk-kjeden. 

− Vi har sjelden fått så mange og så 
gode tilbakemeldinger som på denne 
satsingen, sier markedssjef Stig Eriksson 
i Rema 1000. 

Ros fra mange hold
Han snakker om middagsheftet ”Under 
hundrelappen” og deres storsatsning 
mot allergimarkedet. Rundt juletider i 
fjor innførte alle landets Rema 1000- 
butikker egne hyller med matvarer 
under parolen ”Fri for”, matvarer uten 
melk, egg og gluten. Aldri tidligere har 
kjeden opplevd å få så mange positive 
tilbakemeldinger på et initiativ. 

− Her var det en stor gruppe som 
plutselig følte seg sett og hørt, og det 
har vært utrolig hyggelig. Mange av bu-
tikkene har doblet salget av allergivenn-
lige produkter, sier Eriksson. 

Du må ikke lenger gå i dyre spesialforretninger for å få kjøpt allergitrygge matvarer. NAAF   og Rema 1000 har inngått et samarbeid om en storsatsing mot allergimarkedet.

Gjør allergimat litt enklere
tekst og foto / Morten Øverbye                                        

Samtidig som hyllene 
ble lansert, senket også 
butikkene prisene med 20 
prosent. 

− Og da har vi plassert 
oss der vi ønsker å være i 
markedet. Nå skal vi bygge 
om over 500 butikker, og 
vi viderefører satsningen 
mot allergikundene. Nå 
skal også de allergivennlige 
frysevarene få en fast plass 
med tydelig merking, lover 
Eriksson.  

Lavere priser
− Våre medlemmer har blitt en 

viktig gruppe for butikkene, sier Helle 
Stordrange Grøttum, fagsjef matallergi i 
Astma- og Allergiforbundet. 

Hun opplever at det er mange, både 
medlemmer og andre, som synes det er 
positivt at tilgjengeligheten av aller-

givennlige matvarer er blitt 
bedre. 

− Når Rema 1000 garan-
terer et minimum av disse 
produktene kommer det al-
lergikere til gode. Selv om du 
bor på en liten plass skal du 
allikevel få tak i en del basis-
varer. Dessuten er det enkelt 
å finne varene når de har fått 
sin egen hylle, sier hun. 
Fagsjefen forteller at satsnin-

gen har vært så bra for kjeden 
at mange av butikkene sliter med å 
tilfredsstille etterspørselen. Stadig vekk 
er ”Fri for”-hyllene ribbet for varer. 

− Og når Rema 1000 har senket prisen 
på varene, så følger også de andre 
butikkene etter. Det er flere kjeder 
som også har fått økt fokus på kjøpe-
gruppen, de får sine egne hyller med 
allergivennlige produkter. For oss som 
forbund er det nettopp dette som er 

Thea Skagen har sin egen glutenfrie skuff. Utvalget av allergivennlig mat i nærbutikken er blitt bedre, og sørger nå for at Thea og familien kan 
spise det samme.

Markedssjef Stig  
Eriksson i Rema 1000.
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Du må ikke lenger gå i dyre spesialforretninger for å få kjøpt allergitrygge matvarer. NAAF   og Rema 1000 har inngått  et samarbeid om en storsatsing mot allergimarkedet.

Gjør allergimat litt  enklere
vikti g, at varene blir mer ti lgjengelige, 
sier Grøtt um.

Et minimum av varer 
Alle Rema-buti kkene er pålagt å ha 
minimum 40 produkter for allergikere. 
Jo større buti kken er, desto bedre er 
vanligvis utvalget. 

− I ti llegg står de fritt  ti l å velge om de 
vil ta inn fl ere produkter for å ti lfreds-
sti lle kundene. Den lokale kjøpemannen 
kan velge blant et stort nasjonalt sorti -
ment, og han står også fritt  ti l å ta inn 
lokale varer, sier Eriksson i Rema 1000. 

Han snakker oft e med kjøpmenn som 
også er glade for den satsingen kjeden 
har gjort. 

− De får så gode ti lbakemeldinger fra 
kundene, det er kjempegøy! Alle er tjent 
med at vi fokuserer på denne gruppen, 
det er positi vt for allergikere, for kjøp-
mennene og eierne. Dessuten begynner 
det å bli en stor prisavstand mellom oss 

Gluten

Melk

Vårt sortiment er utvalgt i samarbeid 
med Norges Astma- og Allergiforbund!

og de andre buti kkene. Vi er billige 
på akkurat disse varene også. 

Til alle målti der 
Det er Helle Stordrange Grøtt um i 
NAAF som er med på å velge ut hvilke 
varer som skal stå i ”Fri for”-hyllene. 
Det er også fagsjefen som går gjennom 
oppskrift ene i ”Under hundrelappen”-
heft ene og gir råd ti l hvordan oppskrif-
tene kan gjøres allergivennlige. 

− Her sjekker jeg alle ingrediensene 
og ser om de er fri for melk og gluten. 
Så kan vi komme med ti ps ti l hvordan 
man kan erstatt e enkelte råvarer der-
som man har en allergi. Disse heft ene 
har blitt  veldig populære, og de gjør 
det litt  enklere for allergikere å velge 
middag, sier Stordrange Grøtt um. 

I hyllene skal de 40 basisvarene 
sørge for et allergivennlig alternati v ti l 
alle dagens målti der. 

− I ti llegg fi nnes det jo mange andre 

varer i buti kkhyllene som også er aller-
givennlige. Mange av disse fyller kriteri-
ene våre, og blir dermed merket med en 
”Fri for”-logo på hyllekanten. 

Astma- og Allergiforbundet kommer 
ti l å fortsett e arbeidet med å få enda 
fl ere produkter inn i ”Fri for”-sorti men-
tet. 

− Vi vil legge ti l, bytt e og kanskje 
fj erne produkter, dett e arbeidet vil fort-
sett e konti nuerlig. Og vi fortsett er sam-
arbeidet med ”Under hundrelappen”-
heft et. Vi ønsker at NAAF skal bli enda 
mer synlige, dett e er et vinn-vinn-pro-
sjekt for alle involverte. /

Egne hyller med allergivennlige varer gjør det lett ere å handle. 

En litt  enklere hverdag
− Jeg vil ha mer pasta!
Thea Skagen (5) fra Heggedal i Asker 
forsyner seg selv fra sin egen kjele. Den 
glutenfrie pastaen er forbeholdt henne, 
storebror og foreldrene spiser fra den 
andre. Familien handler fast på Rema 
1000, og sett er pris på satsningen mot 
allergikundene. 

− Ett er at ”Fri for”-produktene ble 
samlet på én plass og utvalget ble større 
får vi alt vi trenger i nærbuti kken vår, 
sier mamma Inger. 

Thea kan aldri huske å ha spist noe 

annet enn glutenfritt . Foreldrene Inger 
og Ragnar synes det har blitt  enklere å 
fi nne frem ti l de aktuelle produktene 
ett er at Rema 1000 fi kk sin egen hylle 
med ”Fri for”-produkter. 

− Rema 1000 har allti d vært hoved-
buti kken vår, men ti dligere mått e vi 
supplere med glutenfrie varer fra an-
dre buti kker for å skaff e alt vi trengte.

God lokal kjøpmann
Det kan være en utf ordring å legge ti l 
rett e for familiemålti dene når kun én 

har en form for allergi eller intoleranse. 
Da er det vikti g at nærbuti kken har et 
godt nok utvalg.   

− For oss med et barn som trenger glu-
tenfrie alternati ver så synes jeg utvalget 
er greit. De har basisvarene vi trenger, 
som pasta, melblandinger og kornblan-
dinger. Men for voksne og de som er litt  
mer opptatt  av gourmet, så vil jeg tro at 
utvalget er litt  snevert, sier Inger. 

Utvalget er opp ti l den enkelte kjøp-
mann. Det hjelper å ett erspørre produk-
ter man savner i hyllene. 
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− Vi har blant annet spurt buti kksjefen 
på Rema 1000 på Gullhella i Asker om å 
ta inn fl ere produkter som vi ett erspur-
te, blant annet et frossenbrød som Thea 
er veldig glad i. Det fi nnes der nå, så han 
har strukket seg for at kundene skal bli 
fornøyde. All ære ti l han, vi er glade for 
at han gjør det enklere for oss. 

Det er kanskje ikke så rart, for akkurat 
denne kundegruppen er et voksende 
marked. 

− Nå er det vel 1-2 av 100 som hand-
ler glutenfritt , så det begynner å bli en 
ganske stor gruppe. Dessuten er det alle 
de som har et ”alternati vt” kosthold, de 
som styrer unna en del produkter på 
grunn av overbevisning. Så buti kkene 
trekker ti l seg en del kunder, sier Inger. 

Enda bedre ti lbud? 
Thea spiser små biter av laksen sin. Det 
er ikke sikkert den glutenfrie pose-

sausen med urter og hvitvin blir en 
gjenganger hos familiens yngste med-
lem, men heldigvis fi nnes det mange 
alternati ver. 

− Det er mange produkter i buti kken 
som kunne stått  i ”Fri for”-hylla, blant 
annet er det mange Toro-produkter 
som er glutenfrie. Vi begynner å bli godt 
kjent i hyllene, sier Inger. 

For selv om mange av produktene er 
merket på hyllekanten, er det fortsatt  
mange som ikke markedsføres så tyde-
lig. Ett er fi re år med fokus på glutenfrie 
produkter begynner familien Halle 
Skagen å få god oversikt.  

− Vi har jobbet oss gjennom mange 
varedeklarasjoner, nå begynner vi å vite 
hvilke produkter som Thea kan spise. 
Men det skjer oft e endringer på produk-
tene, så vi må fortsett e å lese, sier Inger. 

Det eneste hun kunne ønske seg er et 
litt  større utvalg av supper og sauser. 

− Og én ti ng ti l: Det er sikkert ikke 
politi sk korrekt å si det, men jeg kunne 
tenke meg fl ere halvfabrikataprodukter 
ti l travle hverdager. Gryterett er og 
andre poser som er raske å ti lberede. 
Det ville gjort ti lbudet enda bedre. 

Thea har også et ønske. For hun har 
akkurat oppdaget at hun kanskje har et 
litt  dårligere utvalg enn andre. 

− Jeg ønsker at det fantes en buti kk i 
verden der alt er glutenfritt . 

Akkurat der er ikke Rema 1000, heller. 
Men middagsheft et ”under hundre-
lappen” har gjort det litt  enklere, også 
for de med allergier og intoleranser. 

− Jeg blar i det for inspirasjon. Men 
med en kresen femåring er det ikke 
allti d så lett  å fi nne noe som er barne-
vennlig nok. Så jeg ser på oppskrift ene 
og tar vekk alt som jeg vet blir tungt 
og vanskelig ved middagsbordet, ler 
mamma Inger.  /

Thea kan ikke huske å ha spist noe annet enn glutenfri pasta, hun synes det er godt. Rosa fi sk med urtesaus er det verre med.... 
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6,35 Extra-millioner

Triklosan, som fi nnes i 
enkelte merker tannkrem og 
kosmeti kk, kan øke risikoen 
for allergi hos barn, skriver 
Forskning.no. Dett e antydes 
i en ny studie som for første 
gang har kartlagt nivåene av 
triklosan hos norske barn.

– Forekomsten av allergi 
var høyere hos barna som 

hadde de høyeste nivåene av 
triklosan sammenlignet med 
barna som hadde de laveste 
nivåene. Generelt sett  økte 
forekomsten av allergi med 
økende grad av triklosan i 
urin, forteller postdoktor 
Randi Bertelsen ved Folke-
helseinsti tutt et.

Triklosan er et kjemikalium 

som brukes for å forhin-
dre vekst av bakterier, og 
som hovedsakelig ti lsett es 
kosmeti ske produkter som 
tannkrem, deodorant og 
såper.  En stor amerikansk 
studie viste også nylig at det 
var en sammenheng mellom 
triklosan og allergi hos barn. 

Tørr luft  kan skade parkett en
De fl este er klar over at fukti ge 
hus medfører problemer, men 
tørr luft  er heller ikke bra. Fakti sk 
kan en for lav luft fukti ghet være 
skadelig for tregulv og møbler. 
I noen ti lfelle kan parkett gulv 
begynne å knirke og i verste fall 
sprekke opp, sier Knut Bakke hos 
Alfort & Cronholm, som leverer 
gulv av merket Arena i Norge. 
For de aller fl este parkett gulv 
er det anbefalt at den relati ve 
luft fukti gheten ligger på et nivå 
mellom 30/40 og 60 prosent. 
Dett e gjelder både rimelig, tynn 

parkett  og de påkostede gulv-
typene. Tørr luft  kan også være 
skadelig for mennesker, ved at 
vi blir tørre i halsen og kanskje 
mer utsatt  for forkjølelse.

– Lav luft fukti ghet, høye par-
ti kkelmengder i inneluft en kom-
binert med litt  høy innetempe-
ratur kan gi ubehag hos mange 
mennesker, spesielt astmati kere, 
forteller seniorrådgiver for inne-
klima hos NAAF, Nils Ledermann, 
ti l Ifi .no. Han anbefaler at relati v 
luft fukti ghet aldri bør være 
lavere enn 20 prosent.

Tannkrem øker allergirisiko
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I år ble i alt 25 prosjekter i regi 
av Astma- og Allergiforbundet 
ti ldelt totalt 6,36 millioner 
kroner fra ExtraSti ft elsen. Det 
er en økning på drøye 1 mil-
lion fra fj orårets ti ldeling!

22 av 25 prosjekter var nye 
NAAF-prosjekter i år 

NAAF fi kk 8 lokalfore-
ningsprosjekter innvilget, 
12 regionsprosjekter og ett  
forskningsprosjekt 

NAAF er nå blant de topp 
ti  som har fått  ti ldelt mest 
midler fra ExstraSti ft elsen 

ExtraSti ft elsen Helse og 
Rehabilitering er en sti ft else 
bestående av 27 helse- og 
rehabiliteringsorganisasjoner, 
som eier og fordeler over-
skuddet fra TV-spillet Extra. 
Overskuddet fra spillet blir 
fordelt ut ti l frivillige organi-
sasjoners prosjekter innen 
forebygging, rehabilitering og 
forsking.

Hvilke prosjekter som fi kk 
støtt e kan du lese om på våre 
nett sider – www.naaf.no

astma6_12.indd   53 28.11.2012   10:42:41



54  /  Astma Allergi 6 2012

Har du eller barnet ditt  
atopisk eksem? 

Nå kommer snart et 
veldig fi nt veilednings-

heft e med lett  
ti lgjengelig informasjon 

for voksne og barn.

Extra-midler gir ny eksembrosjyre
tekst / Bjørnhild Fjeld   Illustrasjon / Charlott e Helgeland              

Det kan være vanskelig å leve 
med atopisk eksem, både for barn og 
foreldre. Hitti  l har det vært lite felles 
informasjon om dett e temaet, og helse-
personellets råd har blitt  gitt  mye ut fra 
erfaring. 

Informasjonsmateriell i tre deler
Hel hud er et helt nytt  sett  med infor-
masjonsmateriell for barn, foreldre og 
helsepersonell om ulike problemsti llin-
ger knytt et ti l atopisk eksem.

− Materiellet er delt i tre deler: Et bar-
neheft e. Et kunnskapsheft e rett et både 
mot foreldre og helsepersonell. I ti llegg 
er det en veileder ti l helsepersonell 
som vil innholde veiledning ti l bruk av 
materiellet, faktaark ti l undervisning, og 
anbefalte prosedyrer, forteller Ingvild 
Gaare-Olstad som er prosjektleder for 
Hel hud.

I barneheft et er det tegninger, små 
historier for barn og fargeleggingsopp-
gaver, blant annet. Heft et skal passe 
både for skolebarn og de som ikke kan 
lese selv. Målet 
er at heft et 
blant annet 
skal gi barna 
mer kunnskap 
om sin egen 
sykdom, og 
dessuten 
mer moti -

vasjon ti l behandling. Det er nemlig ikke 
allti d så ”kult” å ha eksem for et lite 
barn, og behandlingen kan være både 
ti dkrevende og ubehagelig. 

Atopisk eksem er en sykdom som 
oft e krever mye behandling, selv om 
det anses som 
en mindre 
alvorlig syk-

Dett e er atopisk eksem:
........................................................................                     

Det er først og fremst små barn som 
får atopisk eksem, og sykdommen 
gir kløende og tørr hud.
Det antas at cirka 15 prosent av norske 
barn rammes av eksem. Sykdommen 
begynner oft e når barna er noen måne-
der gamle og forsvinner hos 60 prosent 
innen de er fi re år. Det kan imidlerti d 
komme igjen senere, i tenårene eller 
i voksen alder.
Årsakene ti l atopisk eksem er ukjent, 
men for noen kan det være utløst 
av allergi.

Mer informasjon: www.naaf.no/eksem

dom. Kunnskapen blant helsepersonell 
er variabel, og det har vært stor ett er-
spørsel ett er bedre opplæringsmateriell 
enn det som ti dligere har eksistert. 

−I det nye heft et vil du fi nne fors-
kningsbasert informasjon om de ulike 
aspektene ved atopisk eksem. For 
eksempel om hvordan sykdommen 
kan behandles på best mulig måte, sier 
Gaare-Olstad.

Både barneheft et og kunnskapsheft et 
skal ligge på nett  og være nedlastbart, 
slik at folk kan printe det ut selv. Dett e 
gjør at det også er mulig å oppdatere 
materiellet med ny informasjon dersom 
det kommer forskning som gjør at det 
er grunn ti l revidere innholdet.

Finansiert med Extra-midler 
Hel hud-prosjektet er fi nansiert i sin 
helhet av midler fra Extra-sti ft elsen. 
Arbeidsgruppen for Hel Hud har bestått  
av prosjektleder Ingvild Gaare-Olstad, 
NSFs faggruppe for sykepleiere i al-
lergi, eksem og lungesykdom hos barn, 
Ingjerd Sundberg fra Voksentoppen/
Lunge-allergiseksjonen OUS, Kristi ne 
Kirkeby Fuskeland for NSFs faggruppe 
for sykepleiere i dermatologi og vene-
rologi/Villa Derma, Elisabeth Samuelsen 
som har vært brukerrepresentant og 
Rose Lyngra fra NAAF. /

Markedets beste sorpsjonsavfukter! Hvorfor:
Forbedret teknikk - med stillestående sorpsjonselement
•	 Mindre strømforbruk
•	 Ingen kondensering i våtluftslangen
•	 Intelligent styring - med fuktmåler og temperaturmåler
•	 Strømbesparende B-hjulsvifte med styring
•	 Separat display for full kontroll med fuktnivå osv.
•	 Mye mer servicevennlig
•	 Flere tørrluft slangetilkoblinger

Pakketilbud fra kr. 10 995,- inkl. moms.
Inneholder følgende:
Avfukter, display, modularledning, våtluftslange, ytterveggsventil, 
forbruksmåler og ekstra filtre.
Avfukterne brukes til krypkjellere, produksjonslokaler, lagre, fryse- 
lagre, kjellere, blindloft, hytter, båter, byggtørking osv.
Les mer på www.clima-norge.no. Forhandlere søkes.

Nyhet! Acetec RD40
Mini sorpsjonsavfukter! ■ Virker i kuldegrader! ■ Monteres 

i tak, vegg, gulv ■ Monter enkelt selv ■ Ingen vannopp- 
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Clima Norge
FJERNER FUKT OG LUKT

www.clima-norge.no

Clima Norge
FJERNER FUKT OG LUKT

www.clima-norge.no
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EchoDry
3295,- EchoDry Combi II
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CUTRIN 
SENSITIVE

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

trygt og skånsomt for sensitiv hodebunn
10 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

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

-

Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.noPostboks 2219

3255 Larvik

SUKSESSEN
FORTSETTER

l UNIKT STØVOPPTAK

l UNIK FILTRERING

l LAV VEKT

l LANG LEVETID

l SE DEN!

l PRØV DEN!

l OPPLEV FOR- 
    SKJELLEN HJEMME!

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

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:

MATGLEDE!

Vi ønsker at også allergikere skal få en 
enklere hverdag med gode matopplevelser. 

Hos Ultra, Jacob´s og  Centra finner du derfor 
over 250 ulike produkter for deg med allergi 

eller matintoleranse. 

Velkommen til en allergivennlig handel!

FOR ALLE
MATOPPLEVELSER

NYHET

Norges Astma- og Allergi Forbund

Aldri har  
effektiv  
gulvvask  
fra Jif vært 
enklere!

Anbefaler nye Jif  
Mopp Startpakke

 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

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

www.byggma.no
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For mange er melkefritt livsviktig, mens andre 
velger det for å føle seg bedre.  Stadig flere 
 velger det fordi de helt enkelt synes det er godt! 
Uansett av hvilken grunn du velger melkefritt så 
er vår oppgave på GoGreen å tilby et så bredt, 
så bra og så godt sortiment som mulig.

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 
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UTEN
PARFYME

PARABENER &

FARGESTOFFUTEN
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PARABENER &
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UTEN
PARFYME

PARABENER &

FARGESTOFF

En ny generasjon hudpleie

www.danatekt.no

Orion Pharma AS I Postboks 4366 Nydalen
0402 Oslo I Telefon: 40 00 42 10

Tørr, kløende  
hodebunn?

Decubal Mild 
Shampoo vasker 
håret på en skånsom 
måte. De milde 
ingrediensene gjør 
hodebunnen myk, 
virker beroligende 
og lindrer kløe. 

Decubal Dry Scalp 
Treatment gir umiddel-
bar lindring til en 
kløende hodebunn. 
Hodebunnskuren  
virker mykgjørende  
og beroligende og 
forebygger kløe. 

Veil. pris: kr. 89,-

Veil. pris: kr. 155,-

KUN HOS BOOTSAPOTEKENE

KUN HOS APOTEK 1 OG BOOTS

PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved: 
• Neseproblemer, også for barn
• Snue og forkjølelser
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

den naturlige og effektive

NYHET!

Finnes på apotek
www.aconordic.com

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

Importør: Alma Norge AS 
www.alma.no  •  www.fria.se

Sikre deg vår glutenfrie, fryste

Pepperkakedeig til jul!

Friabr_20120928 A&A 60x126 jul  12-11-13  13.42  Sida 1
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En ny briti sk studie viser at allergien 
er avgjørende for hvor folk velger å dra 
på ferie. Mange har også dårlige erfarin-
ger med reiseselskapenes håndtering av 
allergener.

Nøtt e- og peanøtt allergikere
Dr. Jane Lucas er allergolog ved Sout-
hampton General Hospital og senior 
foreleser ved Southampton universitet. 
Nylig avslutt et hun en studie der man 
fokuserte på pasienter med nøtt e- eller 
peanøtt allergi og hvilke erfaringer de 
gjorde seg på feriereiser ti l utlandet. 
Studieresultatene ble publisert i fag-
bladet Clinical and Translati onal Allergy 
i juli i år. 

32 briti ske allergikere mellom 16 og 
70 år deltok i studien. Fellesnevneren 
for deltakerne var at de var allergiske 
mot peanøtt er eller trenøtt er, som 
for eksempel hasselnøtt er, valnøtt er, 
cashewnøtt er og pistasjnøtt er. Ingen av 
deltakerne hadde andre typer mat-
allergier.

Mange av deltakerne utt rykte at 
allergien deres var avgjørende for hvor 
de valgte å reise på ferie. 

Noen vurderte kun å reise på ferie 
ti l engelsktalende land eller andre land 
der språkbarrieren ikke var ti l vesentlig 
hindring.

Skepti ske ti l Asia
Enkelte av deltakerne utt rykte at de 
særlig unngikk reisemål der den lokale 
matkulturen kunne medføre en høyere 
risiko for allergiske reaksjoner. Asia ble 
sett  på som en problemati sk verdensdel 
på grunn av oppfatningen om at mat i 

− Flyselskaper viser manglende interesse for å ivareta 
behovene ti l passasjerer som lider av nøtt eallergi. 
Dermed sett es liv i fare, advarer en av Storbritannias 
ledende allergi-eksperter.

− Reiselivsbransjen tar ikke allergi-ansvar

tekst / Camilla G. Laxton   foto / Colourbox                             

land som for eksempel Kina inneholder 
nøtt er eller peanøtt er. 

− Jeg skulle gjerne ha reist ti l Kina 
eller India, men det kommer ikke på 
tale. Det er ikke verdt risikoen, utt alte 
en deltaker med alvorlig nøtt eallergi.

Matallergi hadde også innvirkning på 
hvilken type ferie allergikerne i studien 
valgte. Enkelte utt alte at de foretrek-
ker ferier med såkalt ”self catering”, slik 
at de i større grad kan ha kontroll på 
mati nntaket. De fl este nølte også med 
å legge ut på reise dersom det med-
førte at de ville befi nne seg langt unna 
legehjelp.

Flyselskaper under lupen
Mange av deltakerne rett et fokus på 
de problemer en fl yreise kunne føre 
med seg. Det viste seg at det var stor 
forskjell på de forskjellige fl yselskap når 
det gjelder hvordan bakkemannskap 
og kabinpersonalet håndterer nøtt eal-
lergikere.

Mens enkelte av deltakerne hadde 
hatt  positi ve opplevelser, rapporterte 
en av studiens pasienter at et medlem 
av kabinpersonalet hadde strøket henne 
medfølende på armen og sagt ”stakkars 
deg” ett er at hun hadde forklart at hun 
ikke tålte at passasjerer rundt henne 
spiste nøtt er. En annen pasient var 
blitt  servert Waldorf-salat selv om han 
hadde informert kabinpersonalet om at 
han var allergisk mot nøtt er. 

− Dersom du sier i fra at du har en 
nøtt eallergi, gir de deg kun fersk frukt, 
mens partneren din får utdelt en nyde-
lig sjokoladekake som du fakti sk kunne 
ha spist fordi den ikke inneholder nøt-

ter, poengterte en av studiedeltakerne.

Ett erlyser samlet handlingsplan
− Det er rett  og slett  rystende og uak-
septabelt å se hvor stor variasjonene 
er mellom de forskjellige fl yselskapene 
og ti l og med mellom de forskjellige 
fl yrutene innen samme selskap. Det er 
på ti de reisebransjen tar ansvar for sine 
kunders sikkerhet og utvikler en samlet 
handlingsplan, sa dr. Jane Lucas da 
studien ble publisert.

Hazel Gowland fra den briti ske organi-
sasjonern Allergy Acti on er en av studie-
rapportens medforfatt ere. Hun under-
streker at selv om et fl yselskap kanskje 
har en god policy i utgangspunktet, blir 
den ikke allti d innført i praksis. 

− Spesialmålti der er oft e ikke ti lgjen-
gelige eller passende for den passasje-
ren det gjelder, og det hender at kabin-
mannskapet glemmer å følge fi rmaets 
ønskede praksis, sier hun.

Medforsker Julie Barnett , som ti l 
daglig er professor i helseforskning ved 
Brunel University, ett erlyser en samlet 
handlingsplan:
− Flyselskapenes inkonsekvente praksis 
undergraver enkeltmenneskers forsøk 
på å holde risikoen i sjakk. Det er høyst 
vikti g at vi får innført en vedvarende 
handlingsplan som passasjerer med 
matallergier kan stole på.

SAS ti lrett elegger
På spørsmål fra AstmaAllergi-bladet ut-
taler SAS at de som fl yselskap tar allergi 
på alvor og ti lrett elegger så godt de kan, 
slik at ingen skal utsett es for mat de ikke 
tåler.

− Vi serverer ikke peanøtt er som 
snacks eller grønne erter som mati ngre-
diens om bord på våre fl y. Peanøtt er 
og grønne erter inneholder det samme 
allergenet som noen kan reagere kraft ig 
på. Alle andre typer nøtt er blir kun 
servert som snacks eller som mati ngre-
diens hvis det skjer lett  synlig. Da er det 
snakk om at slike nøtt er for eksempel 
kan inngå som en dekorasjon på en 
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− Reiselivsbransjen tar ikke allergi-ansvar
kake, eller at bruken av nøtt er tydelig 
fremgår i en varedeklarasjon, sier infor-
masjonskonsulent Monica Hovland.

Hun understreker at man bør være 
oppmerksom på at det kan forekomme 
spor av nøtt er i mat ti l tross for at dett e 
ikke er en ingrediens i oppskrift en, 
ett ersom mat ti lberedes i kjøkken der 
nøtt er forekommer. 

− Det er også slik at peanøtt er selges 
i buti kker på fl yplassene, og medpas-
sasjerer kan ta med dett e om bord for å 
spise dett e. Vi har ruti ner for at perso-
nalet om bord er varslet i forkant om at 
du er spesielt allergisk, men vi anbefaler 
for sikkerhets skyld at passasjeren med 
kraft ig allergi allti d kontakter kabinper-
sonalet om dett e også. De gjør da en 
relevant annonsering, sier hun.

Serverer ikke peanøtt er
Hos Norwegian serveres det heller 
ikke peanøtt er ombord av hensyn ti l 
allergikere. − Vi selger imidlerti d en del 
andre nøtt er som færre er allergisk mot. 
Passasjerer som er svært allergiske, kan 
gi beskjed ti l kundeservice på forhånd 
slik at de kabinansatt e kan opplyse over 
høytt aleren at passasjerer som har 

medbrakte nøtt er ikke kan åpne disse, 
sier kommunikasjonsrådgiver Astrid 
Mannion.

Richard Kongsteien poengterer at 
Widerøe i denne sammenheng har den 
fordelen at de ikke serverer mat på sine 
fl ygninger, kun snacks. 

− Vi serverer ikke nøtt er og peanøtt er 
på fl ygninger der vi vet at vi har aller-
gikere ombord. Dersom allergikere gir 
beskjed ti l kundeservice på forhånd, vil 
vi dessuten oppfordre medpassasjerene 
om å ikke spise nøtt er eller mat som 
inneholder nøtt er på fl yturen, sier han.

NAAF kriti ske
Tidligere i år rett et Astma- og Allergi-
forbundet kriti kk mot at fl yselskapene i 
det hele tatt  serverer nøtt er og peanøt-
ter ombord på sine fl ygninger:

− Folk klarer seg uten røyk i noen 
ti mer når de fl yr, så hvorfor kan de ikke 
avstå fra nøtt er? sa NAAFs seniorråd-
giver Rose Lyngra ti l Aft enposten 23. 
august.

Til AstmaAllergi-bladet forklarer hun 
at man er veldig sårbar som allergiker 
når man befi nner seg i en avgrenset 
«boks» oppe i luft a:

− Allergi mot nøtt er og peanøtt er er 
blant våre vanligste matallergier. Både 
barn og voksne kan få disse allergiene, 
og for de fl este varer dett e livet ut. Det 
er den enkeltes ansvar å sjekke hva 
maten de spiser inneholder når de har 
allergi mot nøtt er. Foreldre må sjekke 
for sine barn. Hvis de er usikker eller 
maten er dårlig merket, må de ikke 
spise denne, sier hun. 

Lyngra understeker at mange også 
har luft båren allergi, det vil si at de ikke 
må spise nøtt er selv for å reagere, men 
kan bli påvirket av lukt eller sporstof-
fer i luft en. Det er derfor vikti g at disse 
varsler fl yselskapet om allergi i forkant 
av reisen og de ansatt e når de kommer 
om bord. Dett e for at medpassasjerer 
skal bli varslet om at medbrakte nøtt er 
ikke blir åpnet eller spist og at det ikke 
blir solgt nøtt er på fl ygningen. 

− De som er svært allergisk mot 
nøtt er har vanligvis en adrenalinpenn, 
for eksempel EpiPen eller Jext, som de 
sett er hvis de får en reaksjon. Ett er at 
man har satt  denne, skal lege kontaktes 
umiddelbart. Det kan man jo ikke i et 
fl y, sier hun. /
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gi beskjed ti l kundeservice på forhånd 
slik at de kabinansatt e kan opplyse over 
høytt aleren at passasjerer som har 
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Astma rammer pasienter i alle 
aldre, men starter oft est i barnealder. 
Kols skyldes i stor grad inhalasjon av 
tobakksrøyk eller røyk i yrkeslivet, og 
debuterer oft est ett er fylte 40 år. Nyere 
studier har også vist at astma som barn 
er assosiert med kols senere i livet, 
og at astma som barn en av de fakto-
rer som sterkest peker mot kols som 
voksen.

Forklaring av begrepene
Begrepet astma kommer fra gresk, 
og beskriver en form for tungpust. 
«Astma» har blitt  brukt ti l å beskrive 
fl ere ti lstander der tungpust har vært 
et symptom. For ca. hundre år siden 
ble astma først og fremst forstått  som 
en psykisk sykdom. Dett e endret seg 
gradvis ett er hvert som resultatene fra 
obduksjonsstudier ble kjent.

Begrepet kols har de siste årene 
festet seg i befolkningen som en svært 
alvorlig sykdom med dødelig utgang. 
(Undertegnede har opplevd et par 
ganger at pasienter ett er å ha fått  diag-
nosen lungekreft  har utt rykt takknem-
lighet for at det ikke var kols de hadde.) 
Sykdommen kols har en mye kortere 

Astma og kols – hva er forskjellen?
tekst / Tomas M.L. Eagan  foto / Colourbox                                     

historie enn astma. Dett e er dels fordi 
kols er så sterkt knytt et ti l inhalerte tok-
siske substanser som vi har blitt  utsatt  
for i post-industriell ti d, og dels fordi 
spirometeret kun ble oppfunnet for 165 
år siden – og da kun med måling av vital 
kapasitet.

Store mangler i kunnskapen
Det er fortsatt  store mangler i vår kunn-
skap om mekanismene som utløser 
kronisk infl ammasjon i luft veiene for 
både astma og kols. En bedre forståelse 
av mekanismene vil gjøre det enklere 
å skille de to sykdommene og åpne for 
bedre behandling i fremti den.

Astma og kols er to store folkesyk-
dommer med betydelig sykelighet 
og dødelighet. Begge sykdommene 
karakteriseres av en kronisk betennel-
sesti lstand (infl ammasjon) i luft veiene 
og periodevise forverringer (eksaserba-
sjoner) med økt luft strømsmotstand. 
Resulterende tungpust er vanlig.

Det er som nevnt forskjeller på de 
to sykdommene, men likevel er det 
betydelig overlapp i symptomatologi, 
og ti l dels behandling; spesielt av akutt e 
forverringer. Dett e representerer en 

diagnosti sk utf ordring hos noen voksne 
pasienter. 

Astma og kols – hva nå?
Et annet problem med kols defi nert ute-
lukkende på grunnlag av spirometri, er at 
mange pasienter med astma vil oppfylle 
kriteriene for å ha kols. Dett e har ført ti l 
en debatt  om astma er en risikofaktor for 
kols, og i noen grad blåst liv i debatt en 
om det er overlapp mellom de to sykdom-
mene. Patologisk-anatomisk og epide-
miologisk går de fl este studier i retning av 
at det er to forskjellige sykdommer, men 
siden begge er sykdommer med kronisk 
infl ammasjon i luft veiene, er det i noen 
ti lfeller vanskelig å skille dem. 

I en studie på 50 pasienter med kjent 
astma og 50 med kjent kols ble det tatt  
bronkoskopiske biopsier som ble blindet 
og fremlagt for tre erfarne lungepatolo-
ger. Overenstemmelsen mellom vurde-
ringene fra de tre patologene på om det 
dreide seg om astma og kols var svært 
dårlig.

Ingen av patologene klassifi serte spesi-
elt rikti g. Funn av eosinofi li (se forklaring 
i faktaboks) fi kk patologene ti l å defi nere 
sykdommen som astma nesten allti d, men 
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Astma og kols – hva er forskjellen?
forekomsten av eosinofi li viste seg å 
være lik hos pasienter med kjent astma 
og kjent kols. Andre studier på eosinofi li 
i spytt  har vist liten evne ti l å skille aller-
gisk fra ikke-allergisk astma. Problemer 
med å skille astma og kols kjenner vi fra 
klinikken også, der spesielt røykere som 
debuterer med obstrukti vitet i voksen 
alder, kan være vanskelig å klassifi sere 
som å ha astma eller kols.

Utløsende faktorer
Hovedårsaken ti l at sykdommene i noen 
grad ligner hverandre er infl ammasjon i 
luft veiene, med tungpust og forekomst 
av infeksjonsutløste forverringer. For-
skjellene i epidemiologi, årsaksfaktorer, 
eff ekt av behandling og patologi er så 
store at de fl este forskere fortsatt  hol-
der på at det er to forskjellige sykdom-
mer. Men likhetene har fokusert fors-
kningen på spørsmål omkring hva som 
er utløsende faktor for infl ammasjonen, 
og om infl ammasjonen er en årsaksfak-
tor eller konsekvens av sykdommen. 

Kun et mindretall av røykere utvikler 
kols, og mange astmati kere har ikke 
kjent allergi. Jakten er i gang på andre 
faktorer som kan sti mulere ti l infl am-

Eosinofi li:
........................................................................                     

Økt antall eosinofi le celler i blod eller 
vev. Dett e er celler med spesielle røde 
korn i cellevæsken. Tilstanden kan lett  
påvises fra blodprøver og har betyd-
ning særlig ved allergiske ti lstander. 
Antallet slike celler øker også ved 
infeksjon ved ulike typer parasitt er 
og kan derved gi verdifull diagnosti sk 
informasjon.

                  Kilde: Store Norske Leksikon

masjon, og muligens remodellering. 
Økt oppmerksomhet fremover vil trolig 
rett es mot betydningen av epitelfunk-
sjonen i luft veiene, og oppdagelsen av 
luft veis-mikrobiomet. Sannsynligvis 
henger disse sammen. Epitelskade 
er typisk både ved astma og kols, og 
epitelcellene er akti ve produsenter av 
fl ere signalsubstanser som kan påvirke 
infl ammasjonen.

En kan tenke seg at gjentatt e infek-
sjoner og inhalerte toksiske substanser 
kan gi epitelskade. Infl ammasjonen kan 
ses på som reparasjon av skadd epitel 
(overfl atevev), men det pleier ikke å 
gi varig vevsskade. Immunsystemet er 
utviklet for å håndtere fremmede agens 
som potensielt kan gi infeksjon. Infl am-
masjonen ved kols er ti l forveksling 
lik infl ammasjonen ved en lavgradig 
pneumoni (lungebetennelse), og det har 
lenge vært kjent at luft veiene hos pasi-
enter med alvorlig kols oft e er kolonisert 
med potensielt patogene mikrober. 
Det har vært, og er, usikkert om det er 
en konsekvens av strukturell skade på 
lungene eller en årsak. Sannsynligvis er 
det litt  av begge deler.

Konklusjon
Astma og kols er to forskjellige sykdom-
mer, som av og ti l er vanskelig å skille 
klinisk. De har fellestrekk i form av 
kronisk infl ammasjon i luft veiene, og 
de eksakte mekanismene som fører ti l 
infl ammasjon og remodellering er fort-
satt  ikke fullstendig forstått . I de siste 
tre årene har man sett  økt interesse 
omkring forskning på epitelskade og 
sammensetningen av et eget luft veis-
mikrobiom som mulige patogeneti ske 
mekanismer for begge sykdommer. /

Astma og kols er to forskjellige 
sykdommer som kan være 
vanskelig å skille. Nyere fors-
kning har også vist sammen-
heng mellom astma som barn 
og kols som voksen. Arti kkel-
forfatt eren er overlege og 
forsker ved lungeavdelingen på 
Haukeland Universitetssykehus, 
og har sett  litt  nærmere på de 
to sykdommene.
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Det er ti d for valkomiteen å starta sitt  
arbeid framfor valet på Landsmøtet 
2013. Me har ein krevjande jobb føre 
oss og treng hjelp ti l og fi nna dykti ge og 
kvalifi serte styremedlemer ti l følgjande 
verv: 

NAAF sitt  styre:
Forbundsleiar 
1. nestleiar
2. nestleiar
Ein – 1 – representant for NAAFU 
under 36 år
Fem -5 – styremedlemer
Ein – 1 – representant for dei ti lsett e
Fem – 5 - valde varamedlemer, derav 
ein – 1 – personleg vararepresentant for 
NAAFU og ein – 1 – personleg vararepre-
sentant for dei ti lsett e. Dei øvrige tre – 
3 – varamedlemene blir vald i 
nummerert rekkefølgje.
 
NAAFU og dei ti lsett e foreslår sjølv sitt  styremedlem med 
personleg varamedlem. Dett e føregår uavhengig av arbeidet 
i valkomiteen.

Kontroll- og klageutvalet:
Ein – 1 – person med lang organisatorisk fartsti d frå NAAF
Ein – 1 – person med fortrinnsvis formell juridisk bakgrunn.
Ein – 1 – person med fortrinnsvis formell økonomisk 
bakgrunn.
Tre - 3 – personlege varamedlemer som oppfyller krava 
ti l kompetanse for plass i utvalet
Personen med lang organisatorisk fartsti d er utvalets leiar.

Kven har forslagsrett ?
Samtlege betalande medlemer. 
Lokal- og storlaga sine styrer
Regionslaga sine styrer
Styra i NAAF og NAAFU sine medlemer og varamedlemer.
Valkomiteen

Frist for innsending av forslag
1. mars 2013.

Val på NAAF sitt  landsmøte 2013

Kva er vikti g å hugse på når forslag skal sendast?
Alle forslag må underskrivast

Kven kan bli foreslått  som kandidatar?
Alle personleg betalande medlemer. 

Skjema ti l bruk for å sende inn forslag får du frå NAAF, 
tlf. 23 35 35 35 eller lisbeth.laberg@naaf.no
Hugs adresse, telefonnummer og gjerne E-postadresse ti l 
føreslått e kandidatar.

Me ber alle lokalforeningar/storlag og regionlag om å setje 
”Val av kandidatar ti l Landsmøtet 2013” på dagsorden på 
første styremøte og å sende inn grunngjeve forslag på 
kandidatar ti l valkomiteen innan 1. mars 2013. 

Forslag vert å senda ti l:
Norges Astma- og Allergiforbund, valkomiteen
v/Lisbeth Laberg
Postboks 6764 St. Olavs plass, 0130 Oslo 
eller på e-post ti l: lisbeth.laberg@naaf.no

Lykke ti l!
Med venleg helsing, Valkomiteen

Beitostølen er noe av det vakreste Norge har å by på. Nærmest som en liten alpelandsby 
ligger den med utsikt mot de snødekte toppene i Jotunheimen. Du kan starte fantastiske 
fotturer rett utenfor døren, eller ta små avstikkere til mer kjente turer som Besseggen. 
Om ikke lenge kommer dessuten snøen, og da åpner skianlegget.

Opplev den norske fjellheimen

NAAF tilbyr overnatting i nyrenoverte selvholdsleiligheter  
(4-8 sengeplasser) til usedvanlig lave priser. Svømmebasseng 
og treningssenter er gratis for NAAF-medlemmer. Beitostølen 
har både Vinmonopolet og butikker med stort utvalg.

Priser fra kr 595 per døgn per leilighet, 
les mer på www.naaf.no/beito
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Opplev den norske fjellheimen

NAAF tilbyr overnatting i nyrenoverte selvholdsleiligheter  
(4-8 sengeplasser) til usedvanlig lave priser. Svømmebasseng 
og treningssenter er gratis for NAAF-medlemmer. Beitostølen 
har både Vinmonopolet og butikker med stort utvalg.

Priser fra kr 595 per døgn per leilighet, 
les mer på www.naaf.no/beito

Aeroneb Go
medikamentforstøver som er:

- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Rask til å forstøve
- Batteri eller nettdrevet
- Klar for munnstykke eller maske

Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare solutions

Philips Norge AS 
Home Healthcare Solutions
Solheimveien 62, 1473 Lørenskog
Postboks 410, 1471 Lørenskog

Telefon +47 67980100
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NYTT FRA NAAFS REGIONER
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 2603, 0131 Oslo. Besøksadresse: Akersveien 26, 
Teknologiparken. Tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30 naaf@naaf.no - www.naaf.no

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

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

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

    E-post: region.hedmark@naaf.no

REGION MIDT

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

    E-post: region.nord@naaf.no

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

    E-post: heidi.nilsen@naaf.no

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

Tid og sted for aktiviteter annonseres 
direkte på www.naaf.no/agder.

Regionen har bemannet kontor på Bjor-
bekk mandag, onsdag og fredag k. 9-15. 
Ta gjerne kontakt!

Arendal/ Risør lokallag
Svømming i Arendal i 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. 

Flekke˜ ord og Kvinesdal AAF 
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset 
i Kvinesdal. Alle medlemmer er hjertelig 
velkomne onsdager kl. 18-20. Den første 
timen er for de minste.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig 
god jul og et godt nytt år!

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 
Hamarområdet AAF, org.nr: 885 585 132
Elverum og omegn, org.nr: 993 851 965
Solør AAF org.nr: 983 336 647
Glåmdal AAF org.nr: 984 114 559

Ringsaker AAF
Informasjonsstand med mulighet til å måle 
lungefunksjonen og til å få informasjon av 
likemenn. Dato og sted vil bli kunngjort i 
lokalavisen og på www.naaf.no.

Glåmdal AAF
Brukerkontoret Sykehuset Innlandet, 
Kongsvinger. Kontortid 13. desember. 

E-postadresser
Vi ønsker å motta våre medlemmers e-
postadresser 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.

Møre og Romsdal
Telefon: 47 36 24 18
Kontor: Moaveien 11, 6018 Ålesund
Kontortid: Tirsdag 9-15. Torsdag 9-15. 
Fredag 11-15 Regionssekretær: Monica 
Dalsethmonica.dalseth@naaf.no.

Sør-Trøndelag
Telefon: 72 83 10 04 / 922 87 146
Postadresse: Postboks 89, 7541 Klæbu
Kontor: Ulseth Nordre, 7540 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9-15
Regionssekretær: Gina Strøm
gina.strom@naaf.no.

Nord-Trøndelag
Stillingen som regionssekretær i Nord-
Trøndelag vil være ubesatt inntil videre.
Henvendelser fra medlemmer betjenes da 
ved ett av de andre kontorene.

Regionene er julestengt
Møre og Romsdal, f.o.m. 12. desember 
2012 t.o.m. 2. januar.
Sør-Trøndelag, romjulen.

AKTIVITETER

MinAstma
11. desember kl.13-17 vil NAAF ha stand på 
Amfi  Moa Øst for å presentere astmapro-
grammet MinAstma, et elektronisk verktøy 
for astmakontroll, basert på AstmaKon-
trollTesten. Håper mange tar turen til Moa 
denne dagen!

Familieseminar
Kongsvold Fjeldstue 12.-14. april. Målet 
er at deltakerne (både voksne og barn) 
skal få opplæring i aktuell tematikk, møte 
likesinnede i et trygt miljø med trygg mat 
og delta på ulike aktiviteter tilrettelagt for 
alle aldersgrupper. Påmelding innen 31. 
mars til Gina Strøm, tlf: 922 87 146, region.
midt@naaf.no. 

E-post
Vi ønsker å nå medlemmer per e-post. 
Storlagene 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-postadressen din.

Møre og Romsdal
Vi har tre mosjonsgrupper. Ønsker du å 
være med i en av dem, ta kontakt med 
mosjonsleder. 
Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset, 
tlf: 413 11 458. 
Surnadal: Inger Merethe Mogstad, 
tlf: 958 48 370. 
Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll, 
tlf: 977 25 678.

Sør-Trøndelag
Badedag i Pirbadet 19. januar. Påmelding 
skjer ved betaling av kr 150 per familie til 
konto 4358 15 13888. Husk å oppgi alder 
på barna.

For informasjon om aktiviteter i Region 
Midt, besøk vår lokale nettside www.naaf.
no/midt. 
Er det noe du savner hører vi gjerne fra 
deg! 

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen fra Norsk Tipping: 
Region Nord, org.nr: 974 527 987
Alta AAF, org.nr: 994 301 039
Harstad og Omegn AAF, 
org.nr: 984 550 065
Porsanger AAF, org.nr: 998 346 703
Tromsø og omegn AAF, 
org.nr: 997 700 546
Vadsø AAF, org.nr: 995 131 765

E-postadresser
Vi ønsker å kunne nå medlemmer pr 
e-post. Lokalforeninger/storlag har ikke 
mulighet til å annonsere eller sende ut 
brev om sine arrangementer. Fint om du 
kan gå inn på www.naaf.no/minside og re-
gistrere e-postadressen din. Følg oss også 
på Facebook: Astma- og Allergiforbundet. 

Morten Jenssens Stiftelse
Støtte til sydentur for medlemmer i Nord-
Norge. Les mer på www.naaf.no/nord. 
Søknadsfrist 1. mars. 

Årsmøter 
Det innkalles til årsmøte for følgende 
lokalforeninger:
Hammerfest AAF, Kautokeino AAF, Karasjok 
AAF, Tana AAF og Vardø AAF i Løkkeveien 
2, Alta, søndag 16. desember kl. 12. Sak 1: 
Nedleggelse av lokalforeningene. Det har 
ikke vært mulig å få medlemmer til å ta 
styreverv disse stedene. Derfor innkalles 
til årsmøte for å legge ned lokalforenin-
gene. Medlemmene vil bli overført annen 
lokalforening. 

Øvrige lokalforeninger og storlag innkalles 
til årsmøter på naaf.no/nord. Årsmøtene 
gjennomføres i løpet av januar/februar 
2013. 

MinAstma
Stand på AMFI Alta 12. desember kl. 13-17. 
Les mer på www.minastma.no.

Alta AAF 
Time i varmebassenget Alta Helsebad hver 
tirsdag kl. 19-20. 

Trimtur hver mandag kl. 18, start ved Alta 
videregående skole. Foreløpig kun frem 
til nyttår.
 
Harstad og omegn AAF
Romjulsbowling med pizza 29. desember 
kl. 17-20 i Harstad bowlinghall. Egenandel 
barn kr 30, voksne kr 50. For mer informa-
sjon og påmelding, kontakt Eirin Merete 
Wallervand, eirin.merete.wallervan@
netcom.no, tlf: 976 06 153.

Porsanger AAF
Time i varmebasseng (PIAS) ut mars 2013. 
Følgende datoer utgår: 16.12., 23.12. og 
30.12. Medlemspris: kr 20,- og 50,- for 
familie (fra 3 personer)
Vi har 2 vinteråpne løyper for trimturer: 
Porsvannshøyden og Langporsvanns-
høyden. Det foretas trekning for løypene 
hvert år. Mer informasjon hos leder Miriam 
Karlsen, tlf: 926 81 639, eller nestleder 
Renate Pettersen, tlf: 908 54 266. 

Nord-Troms Storlag
Svømmetrening i Birtavarre Røde kors 
basseng for barn og ungdom med astma/
allergi, mandager kl. 17-18.30. Voksne er 
også velkomne til å delta.
I tillegg har vi også svømmetrening hver 
siste lørdag i måneden kl. 16-17.30. 
Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Sør-Varanger AAF
Lokalforeningen har to kort i Barentsbadet 
liggende til disposisjon for medlemmer. 
Ta med gyldig medlemskort.

Tromsø og omegn AAF
Time i bassenget på St. Elisabeth Hotell 
og Helsehus i Tromsø, søndager kl. 17-18 
(utenom bevegelige helligdager, og ikke 
i desember). 

Informasjon om andre aktiviteter i Tromsø 
fås ved å følge med på www.naaf.no/nord, 
eller kontakte regionssekretæren. 

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.

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

Ønsker alle sine medlemmer en riktig 
god jul.
For mer informasjon, se våre hjemme-
sider www.naaf.no/nordland. 
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REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43 
Kontortid: Man. ons. fre. kl. 9–15 
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken

    E-post: region.oppland@naaf.no

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32 
Kontortid: Man-fre 
Regionssekretær: 
Eva Høili, tlf. 23 32 69 91 / 995 07 940

    E-post: regionosloogakershus@naaf.no 

REGION VEST
Tlf, Stavanger: 51 90 63 03 / 991 22 895
Regionssekretær: Hildur Østbø
Tlf, Bergen: 55 59 68 03 / 992 74 238
Regionssekretær: Maite B. Johannessen

    E-post: region.vest@naaf.no 
Nettside: www.naaf.no/vest

REGION ØSTAFJELLS

Takk
Til alle styremedlemmer i lokallag og regio-
nen som gir av sin tid og arbeider for aktive 
lag og bedre vilkår for våre brukergrupper 
i sitt nabolag. 
Til alle som har deltatt på våre arrange-
menter gjennom året.
Til alle som har hjulpet oss med smått og 
stort gjennom året. 
Til alle våre sponsorer og støttespillere som 
hjelper oss og holde hjulene i gang. 

Og til dere som støtter oss via grasrotande-
len fra Norsk Tipping.
Org.nr: 984 133 863

Har du behov for en likemann/informatør? 
Vi hjelper deg, ta kontakt med regionskon-
toret som formidler kontakt.  

Vi trenger frivillige som kan hjelpe oss med 
forskjellige oppgaver. Har du en time eller 
mer som å avse til vårt arbeid, vil vi svært 
gjerne høre fra deg.

Brukerkontoret
Lillehammer Sykehus. Vi er her for deg den 
første mandagen i måneden kl 12.30-17. 
Stikk innom for en hyggelig prat. Ikke i 
desember. 
 
Lillehammer og omegn AAF 
har i samarbeid med LHL Lillehammer 
gleden av å invitere til lungetrim på Lil-
lehammer Rehabiliteringssenter, Storgata 
5. Hver mandag kl.17-18.  Målet er å øke 
livskvaliteten, løse opp spenninger, og 
bedre lungekapasiteten. Passer for alle 
med lungesykdommer. For mer informa-
sjon ring Solveig Rugeldal, tlf: 901 12 827. 

Oppland AAF
har gleden av å invitere til friluftsdag, 
søndag 10. mars, på Snauhaug, skihytta i 
Nordre Land. Sett av datoen allerede nå, og 
bli med på en spennende og aktiv dag. Vi 
leier inn trugeinstruktør og låner ut truger. 
Som seg hør og bør skal vi også kose oss 
med pølser og solbærtoddi. Mer informa-
sjon kommer på nyåret. 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig 
god jul!

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
Grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Regionen, org.nr: 882 801 012
Øvre Romerike storlag, 
org.nr: 993 621 412
Nedre Romerike storlag, 
org.nr: 996 828 115

Stavanger/Sandnes og omegn AAF
Bassengtrening i Varatun helsebasseng, 
Sandnes, fredag kl. 19.30-20.30. Kontakt 
regionssekretær for mer informasjon og 
påmelding.

Dalane AAF
Lokalforeningen og regionen har et 
svømmetilbud i varmtvannsbassenget på 
Slettebø. Kontakt regionssekretær for mer 
informasjon og påmelding.

Voss AAF
Treningsgruppe for lungesjuke på 
Lærings- og Mestringssenteret på Voss 
v/ fysioterapeut Kari Louise Aarseth. Hver 
mandag kl. 14-15. Kontaktperson vedr. 
ledig plass, leder i lokallaget, Liv Indreda-
vik, tlf: 908 46 892.

Bassengtrening, kontakt Marit Heidi Seim, 
tlf: 915 98 582, marit.heidi.seim@epost.
kvam.no.

Bergen AAF
Juletrefest søndag 13. januar kl. 15.30-18 i 
kantinen på kommunehuset på Nesttun, 
Wollert Konovws plass 2. Ta med familien 
og kom! Vi oppfordrer også tenåringene 
til å komme, slik at alle dere som har vært 
sammen opp gjennom tidene kan tre° es, 
holde kontakten og bli kjent med noen 
nye kule folk! Barn kr 50, voksne kr 25. 
Påmelding innen 6. januar til Anne Elise, tlf. 
55 95 25 67 (etter kl 17), ae.olsen@online.
no. Husk å gi beskjed om matallergier.
Alle arrangementer i BAAF skal være lukt 
og røykfrie.

Årsmøte 20. februar kl.18 på FFO, Vestre 
Strømkaien 7, 5008 Bergen. Innkommende 
saker må være BAAF i hende senest fi re 
uker før, det vil si innen 23. januar. Er det 
noen som ønsker tilsendt sakspapirene for 
årsmøtet på forhånd, så meld fra om dette 
til e.brodahl@gmail.com.

Regionene Vestfold, Telemark og Buskerud 
er slått sammen til Region Østa  ̨ells. De 
opprinnelige regionskontorene består, 
ledet av de respektive regionssekretærer. Vi 
samarbeider for å betjene lokallag og med-
lemmer på best mulig måte. Sammen er vi 
sterke og står klare til å ta imot utfordringer 
fra samfunn og medlemmer. Bruk oss!

Astmakurs 
for foreldre og omsorgspersoner, 
Sykehuset i Tønsberg 11. februar kl. 08.30-
15.30.
Undervisning av barnelege, fysioterapeut, 
lungesykepleier, sosionom, en forelder 
til barn med astma. Er du i lønnet arbeid, 
søk permisjon med lønn. Arbeidsgiver får 
opplæringspenger fra NAV.  Påmelding, tlf: 
33 30 82 31, innen 1. februar.

Groruddalen AAF, org.nr: 984 076 398

Du husker vel å verve et nytt medlem før 
jul? Fine vervepremier!

Formiddagstre° en
Siste i år blir 10. desember i Grefsenveien 
28, kl. 12-15. 
Alle som deltar fast får infobrev om dato-
ene hvert halvår. Møt opp eller ta kontakt, 
så kommer du også på lista. Alle er hjerte-
lig velkomne! Kontakt Bjørg Simonsen , tlf: 
22 64 35 05/ 988 40 874, bjorg.simonsen@
live.no eller Ivar Stubberud, tlf: 22 25 09 67
/ 988 21 902.
 
Ballettkurs 2013
På tå hev har oppstart i Trikkehallen 28. og 
29. januar i Grenseveien. Tilrettelagt kurs 
for barn med astma, allergi og eksem. Kurs-
holder er Den Norske Ballettskole (DNBS) 
i samarbeid med NAAF Region Oslo og 
Akershus. Påmelding til DNBS innen 21. 
januar. www.dnbs.no. NAAF medlemmer 
får 25 % prisreduksjon.

Gratis foredrag 
Regionen holder gratis foredrag som 
medlemsfordel. Velg mellom temaer som 
astma, allergi, matallergi, eksem, kols eller 
inneklima. Ring og avtal tema du ønsker.

Astma- og eksemskoler
i vårt distrikt står under Aktuelt på vår lo-
kale hjemmeside, der fi nner du også fl ere 
detaljer i forhold til alt annet vi driver med.

Aktiv i NAAF? 
Har du lyst til å være aktiv, enten i en lokal 
forening, som brukerrepresentant, som 
frivillig på stand eller andre aktiviteter? Vi 
trenger deg. Ta kontakt med regionskon-
toret.

Bading/svømming
Gjestad på Jessheim, lørdager kl. 12-14. 
Ikke i skolens ferier. Barn og barnefamilier 
som er medlem i NAAF. Pris kr 30/15. Det 
er to puljer: kl. 12-13 og 13-14. Påmelding 
på hjemmesiden eller til kontaktperson 
Solveig Pleym Øien, tlf: 63 95 27 83/ 416 91 
490. Husk medlemskort. 

Sørvald Sykehjem i Sørum. Meld deg 
på til Ståle Hansen, tlf: 951 05 656, stale.
hansen@dbschenker.com. Du får tildelt en 
fast badetid, som gjelder inntil du sier den 
opp. Det koster 25,- pr. pers. pr. time. Noen 
ledige plasser - ta kontakt for å se om det 
passer for deg/dere!

Øvre Romerike storlag
naaf.ovre.romerike@gmail.com 
Årsmøte 6. februar kl. 19 på Gladbakk Akti-
vitetssenter, Råholt. Vanlige årsmøtesaker. 
Enkel bevertning. Velkommen.

Øvre Romerike storlag er på Facebook. 
Besøk vår side og lik oss.

Nedre Romerike storlag
naaf.nedre.romerike@gmail.com

Groruddalen AAF
gaaf@getmail.no 
Årsmøte 25. februar kl 18.30 i Brobekk-
veien eldresenter, Brobekkveien 53.

Familiekurs
8.-10. mars på Grand hotell Kongsberg. 
Barnelege Ulf Wike Ljungblad snakker om 
astma, allergi, eksem, inneklima. Robert 
Ryghseter forteller om hvordan leve bra 
med kols, og Live Enerhaugen snakker om 
rask mat etter skoletid.  Ungdommene tar 
vi lørdag med i slalåmbakkene og søndag 
skal vi på omvisning og skattejakt i Sølv-
gruvene. Vi tilbyr også byvandring med 
guide. De minste tar vi med på lekerom-
met mens foredrag pågår.  
Pris kr 1250 for voksne medlemmer, 
helpensjon og kurs. 
Gratis for medlemmer under 18 år.

Bading
på Quality Resort Skjærgården, Langesund, 
for alle NAAF-medlemmer. 3,5 time for 
barn, 3-15 år kr. 80, voksne kr 100. Ta med 
medlemskort. Det holder at én i familien er 
medlem, så blir det rabatt for alle.

BUSKERUD
Regionssekretær: Mona H. Larsen, 
tlf: 32 83 69 10, mona@naaf.no.
Postadresse: Postboks 4019, 
3005 Drammen
Kontor: Øvre Eiker vei 14, Drammen

Takk til alle som støtter oss via grasrotan-
delen til Norsk Tipping.
Region Østa  ̨ells, org.nr: 971 321 725
Drammen og Omegn AAF, 
org.nr: 983 607 845
Ringerike og Jevnaker AAF, 
org.nr: 983 406 505

Drammen og omegn AAF
Ta gjerne kontakt med oss på kafétre°  eller 
ring en av oss.
Leder Kjell O. Halvorsen, tlf: 32 79 04 17/ 
922 55 928, khalv2@online.no.
Nestleder Grete W. Vines, tlf: 32 83 60 53/ 
915 86 926.

Årsmøte på Vardar 14. februar. 

Kafétre°  
Første lørdag i måneden tre° es vi kl. 12 på 
East Lake restaurant i Drammen.

Ungdomsgruppe
Vi prøver å starte en ungdomsgruppe, og 
oppfordrer alle interesserte til å ta kontakt 
med Tommy Skavhaug, tlf. 31 90 64 01/ 
994 13 706, tommy.skavhaug@getmail.no, 
eller med Martine Teigen, tlf: 957 87 059, 
tine_teig@hotmail.com.

Valle Marina
Vi sponser barnefamilier som ønsker å 
reise til Valle Marina, mot søknad.

Hytte
Vi har en fi n og allergivennlig hytte som 
alle medlemmer av NAAF kan leie rimelig. 
Hytta har innlagt strøm. Se www.daaf.no 
for priser.

Likemenn for samtal:
Astma: Grete Wang Vines, tlf: 32 83 60 53/ 
915 86 926 eller Wenche Stustad, tlf: 32 85 
65 92 /905 36 468.
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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, Det Norske 
Helsesenter
Calle Bjorn Lyng 2 E-35120 
Arguineguin Gran Canaria 
epost: naaf_gc@hotmail.com

Kols: Robert Ryghseter, tlf: 32 80 09 01/ 
901 32 939.

Kongsberg og omegn AAF 
ble i mars 2011 slått sammen med 
Drammen og omegn AAF, under navnet 
Drammen og omegn AAF.  Alle medlem-
mer er velkomne 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. 
Nestleder Bente Hovdegard, 
tlf:32 08 47 43.

Ringerike og Jevnaker AAF
Leder, Bodil Linderud, tlf: 452 30 014. 
Årsmøte på FFO huset 19. februar kl. 18.30.

TELEMARK
Regionssekretær: Eli Mathea Olsen, tlf: 35 
52 15 00, eli.mathea.olsen@naaf.no.
Kontor: Blekebakkvn.1, sammen med FFO.

Takk til alle som støtter oss via grasrotan-
delen til Norsk Tipping.
Region Østa  ̨ells, org.nr: 971 321 725
Telemark storlag, org.nr: 983 629 350

Foreldre- og barn-gruppe 
Telemark, 14. februar. Familier med astma/
eksem/allergi/overfølsomhet tre° es en 
fast torsdag i måneden. På denne måten 
kan man møte likesinnede, og barna kan 
bygge relasjoner med andre barn med 
de samme utfordringene som dem selv. 
Samtidig vil man kunne ta opp ønskede 
emner og få ytterligere informasjon om-
kring dette. Tilbudet er gratis. Ytterligere 
informasjon vil komme senere. Kontakt 
kontoret.

Telemark storlag
Leder, Turid Grane Odberg, tlf: 35 52 79 07/ 
986 41 251. 
Årsmøte 11. februar.

Valle Marina
Årets tur til Gran Canaria i februar er 
fullbooket, men det planlegges en ny 14 
dagers tur i februar 2014. Ta kontakt med 
Telemark storlag for mer informasjon.

Vi har som vanlig også mange spennende 
aktiviteter for store og små barn. Meld dere 
på til kontoret på tlf: 35 52 15 00, region.
osta  ̨ells@naaf.no. Les mer på lokale sider 
på www.naaf.no.

VESTFOLD
Regionssekretær: Ellen Sørby, 
tlf: 33 06 39 50, ellen@naaf.no.
Kontor: Næringsbygget på Revetal.

Takk til alle som støtter oss via grasrotan-
delen til Norsk Tipping.
Region Østa  ̨ells, org.nr: 971 321 725
Larvik AAF, org.nr: 993 190 160
Sande  ̨ord 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 
Leder Finn Halvorsen, tlf: 33 18 42 08. 

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

Trimtilbud på Spenst Treningsstudio, 
Langestrand.  Tirsdager og torsdager kl. 
12-13.15.  Før og etter trimmen møtes vi 
til en kopp ka° e.  Halv pris for medlemmer 
av NAAF.  

Finn Halvorsen reiser rundt og informerer 
om astma, allergi og eksem i barnehager 
og skoler, og er å tre° e på apotekene. Se 
annonser i avisen. 

Sande˜ ord AAF
Leder Eldbjørg Steensma, tlf: 33 47 29 29. 
Årsmøte 18. februar. 

Gratis bading for voksne i varmtvanns-
basseng og anledning til bruk av vanlig 
basseng i Svømmehallen i Bugården hver 
tirsdag kl. 14-16. Påmelding, tlf: 33 47 29 29.

Treningsgrupper for lungesyke på Hvidt-
gården v/ fysioterapeut Stig Eidhamar. 
Onsdager kl. 10.30-11.30 og kl. 11.30-12.30. 
Henvendelser til Stig, tlf: 97 08 03 91. Gratis 
hvis du har rekvisisjon fra lege.

Helseparken. Medlemmer av SAAF får 
rabatt på trening.

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

Vi tilbyr våre medlemmer i barnegruppen 
å delta på Barnas Turlag. Tilbud for barn i 
alle aldersgrupper. Å være ute i naturen og 
bevege seg er bra for lungesyke. Mot kr 
100 pr. år i medlemskontingent, kan man 
delta på arrangementene.

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

Juletrefest på Midtløkka 2. januar kl. 17.  
Trollebollene kommer. Barn gratis. Ingen 
påmelding.

Årsmøte 13. februar på Midtløkka kl. 19.

Treningsgruppe for voksne med lungeli-
delser på Activ Fysioterapi, tlf: 33 32 36 70. 

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

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

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

Takk til dere som ønsker å støtte oss via 
grasrotandelen til Norsk Tipping.
Org.nr: 971 248 025

Kontoret kan til tider være ubemannet 
på grunn av møter og kurs. Regionsleder 
Grete Nyquist kan kontaktes, tlf: 957 70 
077, greteny@halden.net.
Vi ønsker å nå medlemmer per e-post. 
Lokallagene har ikke alltid mulighet til 
å annonsere eller sende brev om sine 
arrangementer. Fint om du kan gå inn på 
www.naaf.no « min side» og registrere 
e-postadressen din.

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

Elisabeth Kjelaas, Moss. Eksem, matallergi/ 
intoleranse, allergi og astma hos barn, tlf: 
920 98 010, elikje@mesta.no.  

Annika Kieding, Fredrikstad. Dyreallergi, 
hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk, tlf: 922 97 
89, annika.kieding@morris.no. 

Tone Sandem, Moss. Kan kontaktes for 
inneklima spørsmål, tlf: 975 48 008, tosan-
dem@online.no.

Tid til overs?
Starte en treningsgruppe eller en gruppe 
for ungdom? Forberede eller stå på stand? 
Sitte i et styre eller bli brukerrepresentant 
i råd og utvalg? Eller kanskje vil du helst 
jobbe direkte med å endre noe i Østfold, 
f. eks inneklima i skoler og barnehager, 
luftforurensning, plantevalg i o° entlige 
bygg eller røykfrie inngangspartier? Mu-
ligheten er mange og vi trenger din hjelp. 
Kontakt oss.
NAAF har et godt utbygd system for å lære 
opp frivillige. Vi har et eget opplærings-
program som vi kaller NAAF-skolen. Her får 
medlemmer, tillitsvalgte og ansatte felles 
opplæring, slik at vi alle jobber ut fra de 
samme grunnprinsippene. 

Valle Marina 2013
Region Østfold skal arrangere en 14 dagers 
tur til Valle Marina for pollenallergikere. 
Er det plasser til overs, kan også andre 
medlemmer i NAAF søke. For info, kontakt 
reiseleder Leni Isaksen, tlf: 959 62 614, 
naafi ndre@gmail.com.

Ungdomstilbud 
ønskes gitt til medlemmer 15-35 år. 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 regio-
nens medlemmer i denne aldersgruppen 
bes kontakte regionskontoret for mer 
informasjon.

Bading
Badeparken i Langesund gir 40 % rabatt for 
NAAF-medlemmer.
Varmtvannstrening i Kløverbadet, Fredrik-
stad, for NAAF-medlemmer og tillitsvalgte, 
hver torsdag kl.19-20.
Det er del spreke damer som har startet 
opp varmtvannstrening i Kløverbadet, som 
ønsker å bli enda sprekere. Er du en av dem 
så meld deg på. Hver torsdag kl. 19-20. 700,- 
pr. halvår. 
For nærmere info, kontakt med regionsse-
kretær, Mona Marthinussen, tlf: 69 31 83 62, 
mona.marthinussen@naaf.no. 

Utleiehytte på Ble˜ ell 
Rimelig hytte til leie for alle medlemmer av 
NAAF. Hytta har nå fått innlagt strøm, nytt 
kjøkken og TV. Allergivennlig. Avtaler gjøres 
med: Normann Tveten, tlf: 932 64 125 eller 
Kjell O. Halvorsen, tlf: 922 55 928.

Aktiv på dagtid
Østfold idrettskrets tilbyr treningskort til 
innbyggere i Østfold som står helt eller 
delvis utenfor arbeidslivet. For nærmere 
informasjon besøk hjemmesiden til Østfold 
idrettskrets, eller kontakt med Andre Hansen, 
fagkonsulent, Aktiv på dagtid Østfold Idretts-
krets, tlf: 69 35 49 20/ 906 67 639, andre.
hansen@idrettsforbundet.no. 

Fredrikstad lokallag
Lokallagsleder, Per Reidar Magnussen, tlf: 
911 04 837, berylmagnussen@hotmail.com.

Medlemsmøte én gang i måneden for alle 
medlemmer. Møtene holdes fast i Fredrik-
stad frikirke kl. 19-21.

Aktivitetsgruppa / støttegruppa for 
Fredrikstad lokallag har møter to ganger i 
måneden. For mer info, kontakt Gunn Tori F. 
Olsen, tlf: 909 25 287.

Moss og omegn lokallag 
Tone Sandem, tlf: 975 48 008, mossastma@
hotmail.com. 

Halden lokallag 
Grete Nyquist, tlf: 957 70 077, grete.nyquist@
halden.kommune.no. 

Indre Østfold lokallag
Leni Isaksen, tlf: 959 62 614, naafi ndre@
gmail.com. 

Sarpsborg lokallag 
Terje Knutsen, tlf: 45 02 30 05, naafsarps-
borg@gmail.com. 

Årsmøte 
Region Østfold skal avholde årsmøte man-
dag 18. mars på Fritznerbakken aktivitets-
senter i Sarpsborg. 

Se NAAF Region Østfold sine hjemmesider 
for øvrig informasjon. www.naaf.no/ostfold.
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Seriene Høie Tor, Saga, Iris, Jotun og Trym er fylt med ekstra ren dun. Finn din nærmeste forhandler på www.hoie.no

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 som vi har til 
både voksne og barn, har vi blant annet vasket duna 
fl ere ganger og fått de så rene at de er anbefalt av 
Norges Astma- og Allergiforbund. 

En ren natts søvn

K
VA

L IT E T S T E STE
T

HØIE DUN
Dunet i disse produktene har gjennomgått en 
omfattende kvalitetstest, med strenge krav til 
bæreevne, duninnhold, renhet og type dun/fjær.

    Foto: Fred Jonny

Ta vare på de 

Det finnes mange måter å vise kjærlighet og omsorg på. 
Hver dagen er full av gode øyeblikk – når du først blir oppmerksom 
på dem. For eksempel når barnet skal bade. Alle barn elsker å 
leke i vann, og badesituasjonen er en veldig fin anledning til å 
skape en trygg og god relasjon til barnet ditt.
    Når barnet skal opp av vannet, kan du pakke ham eller henne 
inn i myke håndklær. Små barn har en ømfintlig hud, så vask 
både klær og håndklær med en tøymykner som er parfymefri og 
tilpasset sensitiv hud. Da kan dere virkelig
nyte kosestunden uten å være redd 
for at huden skal bli irritert.

Vær forsiktig med parfyme
Mange tror at barn bør venne seg til dufter, først som sist. 
Det stemmer ikke. Mange stoffer som fi nnes i vanlige 
i parfymer er allergifremkallende. De aller minste bør 
derfor ikke utsettes for voldsomme duftinntrykk.
Kilde: Forskning.no; gronnhverdag.no

Unngå hudallergier
Barn har mer sensitiv hud enn voksne og kan lettere 
utvikle hudallergier. Derfor er det viktig å beskytte 
huden til de små og sørge for at de ikke blir utsatt for 
stoffer som kan gi allergiske reaksjoner. 

mykeøyeblikkene

Blenda  Sensitive 
tøymykner  
gjør at tøyet  føles  mykere og 
mer behagelig mot huden  
slik at man unngår irritasjon 
og kløe. Den er helt uten 
parfyme og fargestoffer og 
er spesielt utviklet til 
sensitiv hud.

Visste du at … … tøymykner faktisk 
anbefales  dersom du har

tørr og sart hud? 
Mennesker med ømfi ntlig hud blir 

 vanligvis advart mot å bruke 
tøy mykner. Ny forskning viser derimot 
at tøymyknerens mykgjørende effekt 

kan bidra til å redusere friksjonen 
 mellom klær og hud, og derfor 

gi mindre irritasjon.

Kilde: NCBI, 2012

Visste du at …

… for mange barn er 
 kosebamsen et symbol på 
trygghet og kjærlighet?  

Dette kan forklare hvorfor 
mange  små barn blir 
avhengig av bamsen sin. 
Bamsen er en kosemyk 
venn som barnet alltid 
klemmer på. Derfor bør 
bamsen vaskes på like 
skånsom måte som barnets 
klær og sengetøy. Bruker du 
tøymykner, beholder også 
bamsen sin kosemyke pels.

Blenda 
Sensitive er 

anbefalt av Norges 
Astma- og 

Allergiforbund
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Blad i postabonnement ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men sendes tilbake til: 
Norges Astma- og Allergiforbund, Postboks 6764 St. Olavsplass,  
0130 Oslo med opplysninger om den nye adressen.

*

  Ingen løsemidler
  Ingen malingslukt
  Ingen skadelig avdamping

Geir Endregard, 
Generalsekretær i NAAF

ENESTE MALINGSSERIE ANBEFALT AV NAAF

VERDENS MEST 
HELSEVENNLIGE 
MALING
Sens er utviklet i samarbeid med:

Sens er verdens mest helsevennlige maling, og pr idag den 
eneste malingsserien som er anbefalt av Norges Astma -
og Allergiforbund. Mal med Sens så slipper du å tenke på 
skadelig avdamping og malingslukt.

Sens – trygg fra første strøk

* Konkurrenttester utført av eksterne institutter basert på NAAFs strenge kriterier for innendørsmaling.

VIL DU VITE MER 
OM HVORFOR?
Skann og se fi lm

Følg Jotun Sens på Facebook 
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 Tidligere generalsekretær i NAAF
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