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Allergitrygg barnehage
Slik får alle en frisk jul
NAAFs nye forbundsleder

ANNONSE

Vasketips spesielt for deg med barn!
Skal man vaske bamser og kosetepper

n igjen! i maskinen også?

Bamse ble re

Ja, bamser og kosekluter kan vaskes
i vaskemaskinen, og gjerne inni en
vaskepose. Dyner og puter bør også
vaskes med jevne mellomrom. Dyner
og puter tåler normalt vask ved 60°C.
Benytt flytende Blenda Sensitive når du
vasker sengetøyet i vaskemaskinen.

Visste du at...
Blenda Sensitive
tester bedre enn
Neutral?*

Er det mulig å fjerne barnemat og
fruktflekker fra barnetøyet?
Ja, skyll flekken med så varmt vann som
tekstilet tåler. Deretter heller du litt Blenda
Sensitive Flytende rett på flekken, og lar det
virke en halvtime. Til slutt vasker du plagget
i vaskemaskinen med Blenda Sensitive på
så høy temperatur som tekstilet tåler.

Hva er det viktigste å tenke på når man skal
velge vaskemiddel til barnas klær og sengetøy?
At det er skånsomt for huden. Barnas hud
er ømfintlig og delikat, så det viktigste er
at vaskemiddelet er parfymefritt og helt
uten fargestoffer. Parfyme og fargestoffer
kan bidra til å irritere huden til barna. Det
er også viktig at tøyet blir rent. Klærne blir
like fine igjen etter en tur i vaskemaskinen
med Blenda Sensitive.

Martin (8 mnd
) kose
pyjamas på m r seg i nyvasket
ammas fang.

Hva med nytt tøy, må det vaskes før bruk?
Ja, helt nytt tøy, særlig undertøy og sengetøy
bør vaskes før bruk. Dette fjerner eventuelle
rester av kjemikalier fra etterbehandling av
tekstilene. Dette er spesielt viktig for tøy
som er i direkte kontakt med barnas sarte
hud, siden de ikke klarer å si i fra hvis det
klør. Med Blenda Sensitive kan du føle deg
trygg på at barna har rene klær, samtidig
som det er skånsomt mot huden.

Nye Blenda Sensitive
er enda tøffere mot
barneflekker, like
snill mot huden

Spørsmål om vasking?
Ring Lilleborg Forbrukerservice, telefon 800 33 444
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*Vaskeeffekt er testet av SIFO på oppdrag av Lilleborg. Se mer på www.lilleborg.no

I NNHO L D

Barn med astma
tester formen
Foto: Øystein Mikalsen

ristiansand er det satt i gang et forskningspros ekt
der m let er nne ut vilken e ekt fysisk trening
ar p barn med astma. 10- ringen ine er ett
av barna som ar sagt a til delta i studien.
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Foto: Nina Brun

rill eldsen asberg fra
roms ble valgt til ny forbundsleder i Astma- og Allergiforbundet p landsm tet tidligere
i st. un er opptatt av at
NAA skal v re en organisas on
folk f ler stolt et over
v re medlem i.

Smakfulle
ulegaver

Foto: Morten Øverbye

N A A Fs
ny e leder

vorfor k pe ulegaver i dyre
dommer til folk som ar alt
AstmaAllergi-kokken orten
verbye viser deg vordan du kan
lage lekker ulekonfekt som gleder
b de synet og smaksl kene.
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1 4
edisinsk betraktes eksem som et lite alvorlig sykdom, men
for familien opstad i of i es old ar diagnosen snudd livet
p odet. amma ina ar m tte slutte i obben
for ta seg av tre ringen elissa og lillebror
Oliver p tre m neder.
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ulens allergier
uletre, ulest erner,
n tter og du ende
lys. ulen kan v re
en problematisk
tid for mange med
allergi. i gir deg r d
og tips om vordan
alle kan f eire en f risk
og koselig ul.
Foto: Colourbox

ksem styrer ele verdagen

Foto: Tore Fjeld
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“Må jeg holde meg unna alle meieriprodukter
når jeg har laktoseintoleranse?”

De fleste med laktoseintoleranse tåler litt laktose hver dag, og trenger ikke utelate meieriprodukter
fra kostholdet. Ikke gå glipp av viktige næringsstoffer, få riktig diagnose hos legen din.

Alt du trenger å vite om laktoseintoleranse:
www.melk.no/laktoseintoleranse

INTOLERANSE
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Lær mer om laktoseintoleranse:
Skann QR-koden eller se
www.melk.no/laktoseintoleranse

L ED ER

Med loven i hånd
illebror v kner ver alvtime om natten fordi eksemet kl r,
og stores ster ar astma, allergi og eksem og kan bare v re
i barne agen noen f timer av gangen. ye av dagen g r
med til sm ring av de sm og mor ar m ttet slutte i obben.
amilien ar store u ordringer i verdagen, men gyver
l s p dem med beundringsverdig p gangsmot og en god
pors on um r, og deler g erne sine kreative sm retips med
andre i AstmaAllergi.
et er mange allergifamilier som sliter i motvind, n r de
m st for mye alene for p se at barna ikke skal bli sykere
og familien m k empe for tilbud de rettmessig burde a
krav p det v re seg til dekning av utgi er til spesiell mat
og kremer eller tilrettelagte barne agetilbud. et r yner
o e p , men av og til lykkes de med n fram.
rammen ar moren til yperallergiske at ias nektet
gi opp kampen for at s nnen skulle f et tilrettelagt tilbud
i barne agen. an ble syk av opp olde seg der, sammen
med barn som adde und emme, men i n rmil et
fantes ingen alternative barne agetilbud. a mor kk re
om planer for utbygging av en ny barne ageavdeling, tok
un sk een i egen nd i form av dypdykk i forskri er og
lov emler. f lge diskriminerings- og tilg engelig etsloven
av 00 ar at ias med sine allergiplager krav p
b de diskrimineringsvern og individuell tilrettelegging,
mente mor, og kk st tte i sin sak fra likestillings- og
diskrimineringsombudet. ommunen ar snudd og familien
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Nina Brun
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idsskri for Norges Astma- og Allergiforbund

Nina Brun

er siden m tt med positivitet og
velvil e. Ny avdeling blir allergisanert
og barne agen er n opptatt av at at ias skal f et best
mulig tilbud uten m tte fremst som spesiell.
ar du ikke vaska golvet enda ortvil ikke. AstmaAllergi
ar r d og anbefaler dessuten t rrmopping som den mest
e ektive og sk nsomme metoden. vis du samtidig older
unna for vaskemidler i form av spray, kan det ligge an til
gode f r ulsdager for noen og en ver. Og s rlig dersom vi
alle sk enker en ekstra tanke til de vi vet sliter ekstra, med
allergi og overf lsom etsplager, i en tid der det er lagt opp
til at mange aktiviteter foreg r innend rs. et g r nt an
avst fra bruk av parfyme eller skrelling av klementiner
all over , uten m tte legge en demper p stemningen.
Og ulest ernen, vi ar sagt det f r og kan ikke annet enn
g enta: den er ingen allergifavoritt et g r dessuten godt
an erstatte den med andre uleblomster. u nner ere
allergifriske tips til uleinnspurten i rets siste AstmaAllergi
riktig god ul

SK O G - 2 41
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at ias innebraaten 3 blir syk
av g i barne agen fordi ett av de
andre barna ar usdyr emme.
ra anuar kan mamma at rine
endelig levere s nnen til et sted
an ikke blir syk av v re.

E ndelig f risk
i b arneh ag en
tekst Sissel anto

foto

arianne

C a t h r in e F in n e b r a a t e n

. onassen, Byavisa rammen

ar k empet en lang kamp for ska e s nnen et
godt tilbud, og ar endelig n dd m let.
Over nytt r pner en allergivennlig avdeling ved Str ms barne age i rammen. ette betyr en elt ny verdag
b de for at ias og resten av familien.
et er en vond f lelse som mamma
vite at at ias ikke ar det bra i
barne agen. N
per eg bare at dette
blir den siste barne agen at ias skal
g i f r an begynner p skolen an
skal slippe v re en kasteball, sier
un.
Allerede da at ias var bare noen
uker gammel kom de f rste tegnene p
at det var noe an reagerte p .
an kk en tykk skorpe i panna
som ikke gikk bort f r vi smurte det
med kortison. Og da vi begynte p
babysv mming eksploderte det an
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var s full av eksem at an s ut som ei
k ttkake, forteller innebraaten.
P syke uset ble det tatt prikktest
som viste at at ias var allergisk mot
egg, og litt seinere slo det ogs ut p
n tter.
et var t besk ed f , men
matallergien ar eldigvis g tt ganske
greit ettersom vi ar f tt satt oss inn i
det. Og vi ar f tt besk ed om at atias t ler spise matvarer med spor av
egg og n tter, forteller un.

Hy p e r a l l e r g i s k m o t h u n d

a det etter vert ble penbart at
at ias ogs lider av usdyrallergi, ble
problemene derimot mye st rre.
a an var seks m neder gammel,
var vi p bes k os ei venninne som
ar tre under. et tok bare et par
minutter f r at ias begynte bli r d

rundt munnen, og innen vi adde kommet
oss ut i bilen, var an elt apatisk. i kom oss
p legevakta vor an kk be andling, men
det var en forferdelig opplevelse, forteller
innebraaten.
at ias er yperallergisk mot und, og
det ar bare blitt verre og verre.
idligere kunne an nt v re i et rom
vor det adde v rt en und, s lenge de
ikke var der samtidig. et g r ikke lenger. et
er ett barn i den barne agen an g r n som
ar und emme, og det er nok til at an
reagerer, selv om de ar f tt besk ed om
vaske seg n ye og bare a p rene kl r og
s videre, fortsetter un.
ed p sketider tok at rine
innebraaten kontakt med rammen
kommune for
re va de kunne
tilby at ias.
f lge allergilegen p rammen syke us,
arianne Aas, var at ias n dt til

Cathrine og Mathias Finnebraaten sammen med Anne
Hofstad Dahl fra Drammen kommune foran byggeplassen
hvor den allergivennlige barnehageavdelingen er under
bygging.

a et tilrettelagt tilbud. un ar v rt en
uvurderlig st tte for oss ele veien, for
det ar v rt en t kamp. il slutt fant
eg en lov emmel som omtaler allergi
som en mil emming og sidestiller det
med funks ons emming med krav om
tilrettelegging, og kontaktet likestillings- og diskrimineringsombudet som
var villige til bist oss i saken, forteller
innebraaten.

Fr kter remtiden

rammen kommune var allerede i gang
med bygge ut Str ms barne age da
at rine innebraaten kontaktet dem.
tter at det l snet, ar kommunen
med Anne ofstad a l i spissen v rt
veldig inke til ta initiativ, og eg som
mor ar blitt m tt veldig bra. e tar alle
mine forslag videre og s ekker ut alt eg
ber om, sier un.

Anne ofstad a l er virksom etsleder i Str ms barne ageomr de i
rammen kommune.
i adde et m te p syke uset vor
ogs NAA Buskerud deltok, og ar tatt
med oss innspillene derfra n r vi n lager en allergivennlig avdeling, sier un.
Siden byggeprosessen allerede var
i gang, klarer vi ikke bygge en fullt
allergisanert avdeling, men vi legger til
rette s godt vi kan for at ias i den
nye avdelingen. i sp r ogs foreldre
som s ker barne ageplass om de ar
usdyr n r de s ker om plass, og passer
p at eller ikke de ansatte ar usdyr
emme, fortsetter un.
ommunen er opptatt av gi at ias
et best mulig tilbud, uten at an skal
fremst som spesiell.
i kommer nok til g re oss
noen erfaringer underveis, s vi f r se

vordan det g r om et alvt rs tid, sier
ofstad a l.
at rine innebraaten gleder seg til
at ias kan begynne i den nye barneagen i anuar.
et er o klart at eg frykter vordan
fremtiden til at ias vil bli, an kan for
eksempel ikke ta buss siden det kan a
v rt under ombord. en s lenge an
kan v re frisk i barne agen, kan det
ende at an vokser av seg noe av
allergien ogs
an blir i vert fall
bedre rustet. eg mener det b r v re
et krav til alle kommuner a et slikt
tilbud som vi n f r, sier un.
es mer om at rines kamp p
bloggen ennes:
.med ertetpaarettsted.blogg.no
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Norges Astma- og Allergiforbund ar laget en informas ons lm beregnet for kolspasienter, deres
p r rende og elsepersonell. ilmen ble lansert under erdens kolsdag 0. november 013.

anserer lm om kols

tekst Nina Brun

Informasjonsfilmen om kols fra Astma- og Allergiforbundet er beregnet på kolspasienter og deres pårørende.

lmen m ter vi pasienter og p r rende som forteller om vordan de
opplever leve med kolssykdommen.
ungelege rode allefoss forklarer va
en kolsdiagnose inneb rer, om rsakene,
forebygging og va pasienten selv kan
g re for bremse sykdomsutvikling. ilmen inne older ogs ny ge treningstips.
ilmen er delt inn i kapitler med
klikkbare lenker som g r at man lett
kan navigere mellom de ulike temaene.
ilmen vil trolig egne seg godt i pasientundervisningen.
Seniorr dgiver ret e Amdal i Norges
Astma- og Allergiforbund NAA er
pros ektleder for lmen. un ar i mange
r obbet som sykepleier p littreklinikken og ar sett vor viktig det er at de
p r rende blir sett og rt.
itt ansvar de siste to rene p kli-

ols lmen
...............................................................................................................................................................

lgruppen er personer med kols, enten
de ar f tt diagnosen eller ikke, og for
p r rende til personer med kols. Ogs
elsepersonell kan bruke lmen i
undervisnings yemed.
ilmen om kols inne older opptak med
lungelege rode allefoss som tar for seg
mange aspekter ved kols. o personer med kols forteller om vordan de
opplever a sykdommen og p r rende
forteller om sin situas on.

nikken var opprette et l rings- og mestringssenter, og utarbeide og arrangere
kurstilbud for p r rende av personer med
kols. e er en glemt, men k empeviktig

U t g i v e r : Norges Astma- og
Allergiforbund NAA
P r o d u s e n t : er e uuse, for produks onsselskapet
ann A use .
ilmen er nansiert med midler fra
trasti elsen.
ilmen ble lansert 0. november 013
og er tilg engelig p a ebook og NAA s
emmesider:
.naa .no kols m
ilmen kan ogs lastes ned som app for
smarttelefoner og nettbrett.

gruppe, og de ar et like stort be ov for
kunnskap om sykdommen som pasienten
selv. enne lmen kan bidra til gi denne
gruppen ny g innsikt, sier un,

M e d le m s p r is e r o g a b o n n e m e n t 2 0 1 4
andsm te i Norges Astma- og Allergiforbund ar for
014 vedtatt nye priser for medlemskap i NAA som
f lger:
Ho v e d m e d l e m :
kr 400
Hu s s t a n d s m e d l e m o v e r 2 6 å r : kr 1 0
Hu s s t a n d s m e d l e m u n d e r 2 6 å r : kr 0

usstandsmedlemskap forutsetter at en i samme
usstand er ovedmedlem, og at alle m a samme
adresse.
AstmaAllergi f lger medlemskapet i NAA uten
ekstra kostnader.
r du ikke medlem, koster abonnement n kr 4 0.
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va sk er med et barn som ar astma etter seks uker med trening ette skal
forskere og elsepersonell i ristiansand nne ut g ennom en studie med det
l erike navnet P A .

Pust, pes og PLAY
tekst og foto

ystein

ikalsen

– Nå s k a l

du bare g p tredem llen,
og etter vert som tempoet kes m du
begynne l pe, sier masterstudent og
testansvarlig on e Nilsen og s ekker
at masken og pulsbeltet sender sine
signaler til datamaskinen. ine id est l
10 nikker, og begynner g med raske
skritt p det roterende underlaget.

Hv a s k j e r ?

P A st r for P ysi a A tivity and
Ast ma in out og er en pilotstudie
med fokus p fysisk aktivitet og medisinbruk os barn med astma.
Pros ektet er et spleiselag mellom
niversitetet i Agder iA og S rlandet
syke us SS .
P A adde oppstart i september.
let er at til sammen 0 barn i alderen
10-13 r skal g ennom et seks ukers
treningsprogram, som begynner og
slutter med en l pstest vor en m ler
kondis on, for s ekke vordan barn
med astma reagerer p trening.
i nsker nne ut om seks uker
med intensiv, lystbetont ut olden etstrening p virker det maksimale oksygenopptaket, og om det delta i denne
type aktivitet g r at barna ogs blir
mer fysisk aktive p fritiden, opplyser
pros ektleder og f rsteamanuensis
Sveinung Berntsen ved nstitutt for folke else, idrett og ern ring p iA.
ine langer ut n r farten p tredem lla kes enda noen akk. Alles blikk
er rettet mot atsk ermen der m lingsresultatene vises. ine ar f tt besk ed
om at un skal olde ut s lenge un
kan, selv om farten ker. issige, r de
ammer i kinnene forteller at un er ute
av komfortsonen for lengst.
ines mor, agn ild . id est l
forteller at un ville la ine bli med i
pros ektet fordi un tror studien vil
bringe viktig kunnskap til torgs, og ikke
1 0 / Astma Allergi 6 013

minst fordi ine selv vil a fordeler av et
slikt lystbetont treningsprogram.
or oss som foreldre er det av og til
vanskelig vite va som er alminnelig
andpusten et og va som eventuelt er
astma. ine er allerede ei aktiv ente
som driver b de med sv mming og
ndball, men eg tror ennes for old
til fysisk aktivitet kan bli bedre vis un
presses litt under kontrollerte for old,
sier mamma, mens datterens pusting
og pesing registreres n ye av forskerteamet.

Aktivitetsmåler

Allerede noen f dager etter ut olden etstesten skal ine og de andre
ndplukkede fors ksbarna i gang med
et morsomt, men likevel t treningsprogram.
t olden etstreningen vil v re i
form av stafetter, inderl yper, spinning
og mye annet. utgangspunktet er det
ingen grunn til at barn med astma ikke
skal kunne v re like fysisk aktive som
andre barn, mener Berntsen.
i per
ogs at barna selv vil bli mer bevisst i
for old til egen medisinbruk. et er o e
mor og far som s rger for at in alator
og annen medisin brukes som den skal,
men n n r barna deltar i intensiv fysisk
aktivitet ere ganger i uka kan dette ke
bevisst eten og muligens blir de inkere
til ta ansvar for egen medisinering,
sier Berntsen.
P A ar som m l registrere mest
mulig av eventuell a erdsendring,
under og etter de seks ukene treningen
p g r. Blant annet skal barnas aktivitetsniv registreres ved elp av aktivitetsm lere. et vil ogs bli g ennomf rt
fokusgruppeinterv uer for f barnas
tanker om det delta i et slikt pros ekt.
idligere er det g ort f slike studier i
Norge og Norden, s rlig p barn.

ine ar ikke l pt s rlig lenge f r un
f ler at b de farten og intensiteten er
for y, og plutselig opper un opp og
setter et bein p ver side av det gr
beltet som suser under enne med en
fart p 10 km t.
Ble det for tungt, sp r on e Nilsen
og begynner l sne maska fra ansiktet
til 10- ringen.
ine bare nikker mens un iver etter
pusten. N er det bare g re seg klar
til trening med de andre P A -barna,
s vil tiden og neste test vise vordan
formen er etter seks uker med intensiv
fysisk aktivitet.

Oksygenopptaket og pulsen til
Kine Fidjestøl måles både før og
etter de kommende seks ukene
med trening.

10-åringen Kine Fidjestøl testes på tredemølla på Arbeidsfysiologisk
lab ved Universitetet i Agder. Tonje Nilsen veileder underveis.

Helt ferdig! Kine har gitt alt på tredemølla slik at forskerne har fått
målt oksygenopptaket.
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Studenter kk svar p sp rsm l om allergi og testet mulige allergireaks oner
ved elp av prikktest.

170 studenter testet seg
tekst Nina Brun foto

ona .

art inussen og rode Andersen

D e t v a r NAA egion s old som i
samarbeid med NAA sentralt inviterte
til Allergifokus-dag p
gskolen 11. oktober. ed en enkel
prikktest p underarmen kk testdeltakerne en mulig indikas on p allergi for
blant annet b rk, burot, timotei, est,
und, katt, usst vmidd og muggsopp.
et viste seg at et yt antall av
de som tok testen, kk delvis kra ige
utslag, noe som ikke kom elt overraskende med tanke p at de som tok
testen m tte skrive en syke istorie f r
de kk tatt testen. ange adde att
en sterk mistanke p for nd.
Prikktestene ble u rt av legespesialist ibeke ullberg- ar ussen og
sykepleier ene elland og lege elper
Nina Andresen ved oss udlegekontor. Alle som kk u rt prikktest, kk
mulig et for samtale med elsepersonell. e som adde positive utslag,
kk r d om mulig videre utredning og
medisiner som kunne lette plagene.
ange studenter var eller ikke
klar over at man med legeattest kan
f utvidet eksamenstid dersom man
ar sterke plager p grunn av allergi.
gskolen i s old gir ogs rett til
avlegge eksamen ved mulig annen
skole i pollensesongen, der v ren for

Allergifokus ved høgskolen i Østfold, mannsterke fra NAAF. Fra venstre i blått: Grethe Amdal,
seniorrådgiver, Bo Gleditsch, kommunikasjonssjef og Mona L. Marthinussen, regionssekretær
Østfold. Her sammen med Inger Christine Torp, styreleder i Østfold fylkeskommune,
Østfoldhelsa.

eksempel ikke ar kommet like langt.
Ogs representanter fra NAA
sentralt og s old fylkeskommune
kk overv re prikktestingen.

Det var mange studenter som fikk testet mulig allergireaksjoner av sykepleier Lene Helland.
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n sv rt positiv opplevelse. et er
givende se at v r tilstedev relse blir
lagt merke til, og oppleve at folk er
interessert i v rt tilbud. se at den
informas on vi faktisk gir, kan g re
livet enklere for mange av de elevene
som opps kte oss, oppleves sv rt
meningsfullt, forteller kommunikas onss ef Bo ledits i NAA .
et er ogs sv rt ny g for oss
som sitter i Oslo komme ut og tre e
brukere og profes onelle innenfor de
omr dene NAA driver sin virksom et
rundt. tillegg adde vi en ganske innoldsrik tur nedover. PSen dirigerte
oss g ennom omr der av s old vi
neppe ville att noen mulig et for
f oppleve ellers, sier ledits .
Allergifokusdagen ble st ttet av
legemiddel rmaet A Albello.
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og a å vår hjem .no
du p w.gogreen
ww

Leskende,

sunt
og
enkelt!
Start dagen, eller varier ditt mellommåltid 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
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G ø r ill K je ld s e n K a s b e r g
.....................................................................................

algt til nye forbundsleder i NAA for neste
tre rsperiode under landsm tet i september.
A l d e r : 4 1 år
B o r : roms
S i v i l s t a t u s : i , to barn
U t d a n n in g :
rer med BA fra andels gskolen i Bod .
F l i n k til skape positivitet og entusiasme.
Tr o r p at alle som sliter med sykdom kan
l re mye av verandre.
L i k e r u ordringer, og g erne at det bl ser
litt toppene. et gir ekstra energi.

Den nye forbundslederen, Gørill
Kjeldsen Kasberg er opptatt av at
NAAF skal være en organisasjon som
favner bredt, og at folk skal føle stolthet
over å være medlem. Da gjelder det å få
formidlet alt det gode NAAF står for.
1 4
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a rill eldsen asberg ble spurt om stille til valg
som ny forbundsleder i Astma- og Allergiforbundet, tok
un u ordringen n rmest p strak arm. un liker bli
u ordret og trives best n r det bl ser litt p toppene.

Liker seg
i vinden
tekst og foto Nina Brun

D e n f e r s k e forbundslederen ar st tt
opp klokken alv fem for rekke inneklimakonferanse i elsedirektoratet i Oslo,
og m ter tidlig dagen etter til eldags
omvisning i sekretariatet f r et nyvalgt
styre skal dukke ned i sakslister i l pet av
elgen. et ar i grunnen g tt i ett siden
un forlot roms , men un er fortsatt full
av p gangsmot og entusiasme.
trolig l rerikt se organisas onens
arbeid fra en ny side og nytt st sted. en
bes ke sekretariatet som f rste post p
programmet ar n rmest v rt et krav fra
min side, sier un.
et er s mange av oss, b de medlemmer og tillitsvalgte, som ar rt mye om
alt NAA obber med, men vi vet lite om
vordan arbeidet foreg r. dag ar eg
f tt oppleve r dgivningst enesten p n rt
old, f tt innblikk i alt arbeidet som ligger
bak merkevareordningen og rt vordan
NAA arbeider med politisk p virkning.
Sv rt ny g. Som styrerepresentant er
man er n dt til a et n rt for old til det
man er satt til styre. vis ikke blir det
vanskelig iverksette de rette tiltakene.
un er full av lovord over det un ar
m tt s langt, selv om un innr mmer at
begeret er blitt en smule fullt, av informas on, alvveis ut i andre dag i Oslo. en
det renner p ingen m te over.
N skulle eg bare nske at ere tillitsvalgte f r mulig et til f det samme
innblikket som meg. Se og oppleve alt det
bra arbeidet som g res i NAA sentralt.
Og omvendt, legger un til.
eg nsker meg st rre grad av g ensidig

utveksling mellom de ulike organisas onsleddene i NAA . i b r f en felles forst else av va NAA st r for og bli inkere til
snakke sammen, sl r den nye forbundslederen fast.
Selv ar rill eldsen asberg mye
takke det lokale NAA -arbeidet i roms
for. un ar selv astma og ar som mor til
to barn med astma, opplevd vor u ordrende verdagen med kronisk sykdom
kan v re. a minstemann ble diagnostisert med astma 1 m neder gammel, og
senere kk eggallergi og laktoseintoleranse, s familien be ovet for s ke elp
utenfor den o entlige elset enesten. e
kk god medisinsk elp p barneavdelingen i regionssyke uset i Nord Norge, men
satt ig en med mye usikker et og mange
sp rsm l: vor lenge kan barna v re ut
leke n r det er kaldt, vor f r vi tak i onasmasken, va kan eller va b r barna ikke
spise
a meldte vi oss inn i Astma- og Allergiforbundet og ble med i roms og
omegn lokalforening der vi kk utrolig mye
elp og god veiledning. kke minst mange
kontakter som vi etter vert ble godt
k ent med. olk som slet med de samme
problemene som oss. i f lte oss ikke s
alene lenger.

S o s ia le m ø t e p la s s e r

rill eldsen asberg er opptatt av at
man som bruker b r s ke snakke med
andre som ar v rt i samme situas on,
men som ar erfart at det nnes l sninger,
bare man vet vordan man skal g fram.
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et gir st rre mulig eter for sykdomsmestring, mener un.
et er den som ar problemene
som best vet va problemene best r
i og vor skoen trykker. Og skal du
komme videre, elper det lite skylde
p skolen eller andre for alt man ikke
mestrer eller kan v re med p . a m
man eller s ke l sninger og allianser.
et andler om eie sine egne problemer og u ordringer, s si. rst da kan
man ta tak i dem og ytte fokus mot
mestring. r det l reren som dukker for
mye opp er n , tro sp r un, stopper
opp litt, men vil forklare:
et nnes massevis av oppsamlet
kunnskap og kompetanse der ute, blant
brukere og likemenn. Noen vet mye om
eksem, andre om matallergi, noen ar
funnet en vei g ennom ungelen av
st tteordninger og byr kratiske systemer. a m vi bruke verandre. Og nettopp derfor er det s viktig for NAA
legge til rette for den sosiale m teplassen, sentralt og lokalt. et kan dreie seg
om noe s enkelt som sette fram tre
stoler etter badetreningen, p
renskog eller i ads , sette av tid til at deltakerne f r prate litt sammen. ller som
s rge for at tillitsvalgte i alle regioner
f r vite om og f r mulig et til delta p
et av de mange kursene som foreg r i
Oslo eller andre steder i landet.
et nnes s mange ny ge arenaer,
vi ar s otte inneklimaverkt y og s
mye god informas on p NAA s nettsider. essverre tror eg ikke kunnskapen
tilfaller dem som kansk e trenger det
mest.
skape rom for den faglige og sosiale
m teplassen er en u ordring for NAA ,
sl r den nye forbundslederen fast.

L ik e r a t d e t b lå s e r p å t o p p e n e

Selv elsker rill eldsen asberg
u ordringer. ver gang un f r en ny,
kan un g og lure mye p vordan
un skal l se og angripe den. et er
s nt som trigger og gir energi. erfor
n lte un ikke al or lenge f r un sa
a til stille til verv som styremedlem i
forbunds-styret. et vi si, un gikk noen
runder med familien f rst, og mange
interv urunder med valgkomiteen.
a un plutselig ble forespurt om
stille som lederkandidat, ble un
noks overrasket. et virket stort og
skummelt. un sa likevel a der og da.
eg vurderte aldri trekke meg
underveis, selv om stemmetallene p
landsm tet kun ga et knapt ertall. eg
adde bestemt meg, og nsket st
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ved det. eg er ikke m rkredd eller, sl r
un fast.
a generalsekret r rond Solvang
spurte rill om vilken rolle un ville
a valgt vis un skulle obbe p sirkus,
kom svaret kontakt: verst p elefanten
med struttesk rt. tter a f tt tenkt
seg litt om, er un enda mer sikker p at
svaret var riktig. vert fall tror un at
familien ville a nikket ganske g enk ennende.
eg liker at det bl ser litt p toppene
rundt meg, da trives eg egentlig elt
fortre elig. Og o travlere og tettere
timeplan, o mer f r eg g ort
oe seg ned g r un elst emme.
sofakroken under pleddet, sammen
med mann og barn. vis un i tillegg
kan str alle pros ektene sine i papirbunker rundt omkring, for liksom
ska e seg et lite overblikk og sortere ut,
da ar un ikke be ov for andre fritidssysler.

L o k a l b id r a g s y t e r

Selv ar un f tt brukt mye av sitt nske om v re bidragsyter og elpe
andre g ennom deltakelse i ulike typer
styreverv p lokalt plan. un ar sittet
i regionsstyret i OOP, deltatt i lokalpolitisk arbeid, A i skolen og samarbeidsutvalg i barne agen. tter at barna
ble st rre, ble rill og mannen trukket
mer og mer inn i arbeidet p lokalplan
i NAA . Som deltakere i roms og omegn lokalforening og regionsstyret. Alle
vervene ar kun gitt mersmak.
Sitt daglige virke ar un som l rer i
grunnskolen i roms g ennom mange
r, men ar ogs rukket f med seg
en BA-grad ved andels gskolen i
Bod . Oppgaven andlet om endringsprosesser i else Nord va fremmet
og va emmet endringer. unnskap
un tror un vil f god nytte av n r un
n skal ta fatt som forbundsleder.
NAA skal v re en fremtidsrettet
organisas on og ikke v re redd for endringer, det nsker eg bidra til.
Som lokalforeningsrepresentant ar
rill v rt opptatt av be andlingsreiser og erfarte selv vordan egne barn
blomstret opp under opp old p NAA s
alle arina p ran anaria. Siden
ar un v rt med p skrive utallige
s knader til Statens be andlingsreiser
for andre. a det viste seg at datasystemene p egionssyke uset i NordNorge snakket s d rlig med systemene
p iks ospitalet at det ble umulig
laste ned s knadssk emaene, ble un
ekstra engas ert. a g aldt det bidra

til at s knader skrevet p vanlig brevark
fra nord, ikke m tte avne nederst i
bunken.
essverre nnes det ikke be andlingsreiser for voksne. en alle arina
er et fantastisk sted. kke minst fordi du
m ter s mange andre med de samme
u ordringene som deg selv der. ansk e
kunne NAA arrangert egne temareiser for medlemmene atallergi- eller
p r rendekurs et g r i vert fall an
tenke tanken. ange regioner er inke
til arrangere egne gruppereiser, eg
skulle bare s inderlig nske at ere kk
mulig eten.

V il fa v n e b r e d t

Noen ertesak innenfor NAA s mange
ulike fagomr der, vil ikke den nye
forbundslederen utrope. N er un
f rst og fremst opptatt av at un skal
representerer det ganske land, og at
det er viktig at NAA oppleves som n
organisas on som favner alle brukerne
og tar deres u ordringer p alvor. en
fremtiden skal andle like mye om
elpe dem som sliter med sykdommer
som forebygge at ere f r astma og
allergi og andre overf lsom etssykdommer. a m ogs NAA bli bedre p
formidle kunnskapen om va NAA st r
for. un er tilbake til NAA s u ordring
om skape ere m teplasser.
NAA ar vedtatt mange viktige
m l i sin andlingsplan for kommende
r. Og or rets parfymekampan e p
syke us var et glitrende eksempel p
en landsdekkende kampan e det var
lett samles om og som kk sv rt god
mottakelse. eg tror vi ar be ov for
ere slike for n ut. en f rst skal vi
komme over den konomiske kneiken.
eg tror vi er p god vei n .
et er i grunnen rart at NAA ikke ar
ere medlemmer. N r vi vet vordan
NAA med sitt inneklimaarbeid, sin
merkevareordning og uav engig rolle
er klart i front n r det g elder forebygge astma og allergi. eg tror vi b r
fors ke l e blikket, fra ver v r
tue, tillitsvalgte som ansatte, og ska e
oss en oversikt over alt det ne NAA
inne older. Samle oss om NAA s s el, s
si. Og f folk til forst at NAA er en
organisas on like mye for friske som for
dem som ar blitt syke. u skal f le at
det er viktig v re medlem i NAA og
du skal v re stolt av det.

En ren natts søvn
Det finnes knapt noe bedre enn å legge seg i helt rent sengetøy.
Det eneste måtte være om dyna også var ekstra ren. I våre nyeste
dunprodukter har vi vasket duna flere ganger og fått de så rene at
de er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

*

H K Reklamebyrå Foto: Fred Jonny
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Kvalitetstestet Høie Dun
Produkter merket med kvalitetstestet Høie Dun er fylt med dun som er
kvalitetstestet hos IDFL (International Down & Feather Laboratorium),
med strenge krav til: bæreevne, duninnhold, renhet og type dun/fjær.
Seriene Høie Tor, Saga, Iris, Freya, Regine, Jotun, Loke og Trym er fylt med
ekstra ren dun og anbefalt av NAAF. Les mer om Høie Dun på www.hoie.no.
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Statsbudsjettet 2014
NAA er forn yd med at reg eringen Stoltenberg nsker remerke en alv million
kroner til pollenvarslingen i sitt siste statsbuds ett. en det er fortsatt en reell fare
for at t enesten kan bli nedlagt.

lad for midler til pollenvarslingen
tekst

ene unvaldsen foto

ore eld

a avtroppende nans-minister
Sigb rn o nsen la frem forslag til
statsbuds ett for 014 i oktober, kom
den gode ny eten om at reg eringen
nsker remerke en alv million
kroner til Astma- og Allergiforbundet
og pollenvarslingst enesten.
eg eringen Stoltenberg foresl r i sitt
buds ett for 014:
ke tilskuddet til Norges Astmaog Allergiforbund med 0, mill. kroner
for kunne opprett olde t enesten
Pollenvarsling.

ikti nas onalt tilb d

et er f rste gang NAA f r remerkede midler til pollenvarslingen over
statsbuds ettet.
Pollenvarslingen er en meget viktig
sak for landets pollenallergikere. en er
en nas onal elseforebyggende varslingst eneste, sier Anne lisabet riksrud, politikk- og n ringslivss ef i NAA .

Tr e n g e r m e r

en selv om det blir bevilget en alv
million kroner remerket dette form let, er dette bel pet dessverre ikke
tilstrekkelig. NAA nsker at pollen-

Øremerkede midler til pollenvarslingstjenesten i neste års statsbudsjett gir håp for fortsatt
drift av en nasjonal tjeneste.

varslingen skal bli en statlig full nansiert t eneste med millioner kroner i
rlig st tte. Astma- og Allergiforbundet
dekker i dag over 0 prosent av utgi ene egne midler. orbundet klarer
dessverre ikke lenger denne nansieringen. Pollenvarslingen st r derfor i reell
fare for bli avviklet uten et betydelig
l i statlig nansiering.
i er veldig glade for at reg eringen

ser vor viktig pollenvarslingen er for
folks else, ettersom dette ang r over
en million nordmenn. i ser ogs frem
til at reg eringen Solberg anerk enner
akkurat d t, og remerker enda ere
penger til denne nas onale t enesten.
or den er dessverre ikke full nansiert
enn , selv ikke med en alv million
ekstra, poengterer kommunikas onss ef
Bo ledits i NAA .

nneklimasatsing
orslaget til statsbuds ett for 014 ar et markant kt
fokus p inneklima for barn. forslaget eter det blant
annet:
Barne ager og skoler skal planlegges og drives slik
at astma-, allergi- og inneklimaplager forebygges eller
reduseres. Skoler og barne ager skal godk ennes etter forskri om mil rettet elsevern i barne ager og
skoler. elsedirektoratet og tdanningsdirektoratet ar
g ennomf rt kartlegginger som viste at 3 prosent av
skolene ikke var godk ente i 00 .
i er sv rt forn yde med at det er kt fokus p
inneklima i buds ettet, det er l erikt for fremtidig
arbeid, sier Anne lisabet riksrud, politikk- og
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n ringslivss ef i NAA . en un advarer mot at det kan
bli en sovepute.
ette inspirerer oss til fortsatt innsats. N blir
dialogen lettere fordi det er kt forst else for saken, og
vi gleder oss til presentere forslag til l sninger for Stortinget og reg eringsapparatet. isse l sningene er ikke
n dvendigvis kostnadskrevende for den enkelte skole
eller barne age, sier riksrud.
i vil benytte en ver anledning vi f r til ta opp
saken med Stortinget, og vi vil ta dette opp i komit
ringer med b de ndervisningskomiteen og ommunalkomiteen.

En rask og effektiv løsning ved

BIHULEBETENNELSE

Endelig en kraftig behandling for
deg med bihulebetennelse

NYH

ET!

Sinoclear er en unik behandling som renser bihuler
og nese for sekret, og gir rask lindring av vanlige
symptomer, for eksempel nesetetthet og smerte i
ansiktet. Sinoclear tas som en nesespray en gang
daglig i 7-10 dager, alene eller i kombinasjon med
andre behandlinger mot bihulebetennelse.
Sinoclear fås kjøpt på ditt Boots apotek.
Fra 12 år. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
Fås kun hos Boots apotek
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Statsbudsjettet 2014
NAA adde klare for pninger om at reg eringen Stoltenberg i sitt buds e orslag skulle
fremme forslag om et ti rig nas onalt program med fokus p forebygging og be andling
av astma- og allergisykdommer.

Savner nas onalt astma- og allergiprogram
tekst

ene unvaldsen

et innlegg en av statsAstma- og Allergiforbunsekret rene i elsededet ar obbet ardt for at
partementet oldt under
Norge skal f et nas onalt
konferansen Allergifrisk
astma- og allergiprogram
i november 01 , sier
etter m nster fra inAnne lisabet riksrud,
land. Nas onal strategi for
politikk- og n ringslivss ef
forebygging og be andi NAA .
ling av astma- og allergisykdommer ar v rt et
viktig bidrag for fremme
B e k y m r in g s v e r d ig
s t o r ø k n in g
folke elsen, men n mener
NAA det trengs konkrete Anne Elisabeth Eriksrud,
et er fortsatt store,
andlinger.
ul ste elsemessige u orfagsjef i NAAF, savner satsing på nasjonalt astma- og dringer knyttet til NAA s
i er sku et over at
allergiprogram i budsjettreg eringen Stoltenberg
sykdomsgrupper, noe som
forslag for neste år.
i sitt siste buds e orslag
blant annet vises i de ye
ikke fremmet forslag om
forekomsttallene for barn
et nas onalt astma- og allergiprogram
og unge med astma- og allergisykdommed oppstart neste r. i adde klare
mer. orekomsten av astma i befolkninforventninger om det p bakgrunn av
gen ker urovekkende, og nye tall viser

at ett av re norske barn
prosent
ar eller ar att astma innen fylte 16
r.
all fra inland viser at programmet
ar att stor e ekt. NAA mener et slikt
ti rig fokus er n dvendig ut fra b de
folke elsemessig og samfunns konomisk perspektiv. et vil gi l sninger p
tvers av fagfelt. orbundet vil fortsette
arbeide for at et slikt program realiseres, blant annet ved delta p
ringer
i Stortingets else- og omsorgskomit ,
og ved initiativ overfor reg eringen
Solberg.
i ar klare forventninger til den
nye reg eringen om at de vil se det
store be ovet for et slikt program.
ette er en viktig samfunns konomisk
sak, sier riksrud.

nsker be andlingsreiser for voksne

Samme avgi sniv
for bensin og diesel

eg eringen Stoltenberg foretok ingen endringer i
dagens tilbud om Be andlingsreiser til utlandet for
barn med kroniske lungesykdommer og eller
atopisk eksem da de la frem statsbuds ettet. ermed
opprett oldes i denne sammen eng dagens tilbud
om klimabe andling til v re brukergrupper. N obber
NAA for at ogs voksne med atopisk eksem m gis
et tilsvarende be andlingstilbud, ettersom det er den
be andlingen som fungerer best for pasienter med
denne udlidelsen.
ette er en viktig sak for NAA . i nsker
opprett olde dagens tilbud. tillegg obber vi for at
voksne med atopisk eksem skal inkluderes i dette
be andlingsprogrammet, sier Anne lisabet
riksrud, politikk- og n ringslivss ef i NAA , som
n er optimistisk.
eg eringen Solberg sier i Sundvolden-plattformen at de vil styrke tilbudet til be andlingsreiser
og g re tilbudet tilg engelig for ere pasientgrupper.
i er derfor optimistiske og forventer at reg eringen
Solberg vil oppfylle l ene i denne erkl ringen, sier
riksrud.

NAA mener det er positivt at rets statsbuds ett
legger opp til ke NOX -komponenten i engangsavgi en for personbiler. orbundet mener imidlertid
at NOX -komponenten b r v re betydelig yere for
m te NO2 -u ordringene og i sterkere grad stimulere
til k p av lavutslippsbiler.
NAA p peker videre det er elt unaturlig at dieselavgi ene er langt lavere enn avgi ene p bensin, og
at avgi en p diesel b r kes. S rlig siden mil konsekvensene av forbrenne diesel er st rre enn ved
forbrenning av bensin.
NAA ar ogs tatt opp dieselavgi en med inansminister Siv ensen, i et brev forbundet ar sendt
sammen med Naturvernforbundet.
e to forbundene ber reg eringen Solberg om
ke dieselavgi ene det samme niv som for bensin
i sitt tilleggsforslag til statsbuds ett 014. NAA og
Naturvernforbundet mener det vil v re en god start
i arbeidet med et gr nt skatteski e, noe forbundene
oppfatter at den nye reg eringen er opptatt av.
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Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

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 effekt 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 fikk 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

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 pumpeﬂaske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne ﬂere ganger daglig og alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris ﬁnnes
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
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u kan spise meieriprodukter selv om du ar laktoseintoleranse.

en f rst m du nne ut

rikk melk med m
t e k s t / K a t h a r i n a D a l e Hå k o n s e n

fo t o / C o lo u r b o x

e este med laktoseintoleranse
t ler omtrent 1 gram laktose ver
dag. et betyr at de i l pet av dagen
kan drikke ett glass melk, spise ett lite
beger yog urt og to osteskiver uten
f symptomer.
ange tror de ikke t ler melk i
det ele tatt, men det stemmer ikke.
Personer med laktoseintoleranse
trenger ikke melkefritt, men et
laktosefritt kost old, sier elle S.
r ttum, fags ef matallergi i Norges
Astma- og Allergiforbund NAA .
et er individuelt vor mye laktose
en person t ler.
ar du funnet ut vor mye
laktose du t ler, kan du spise tiln rmet
normalt med laktoseintoleranse, sier
r ttum.
B r u n o s t k o n t r a g u lo s t

kke kutt elt ut melk. et kan f
store konsekvenser for kost oldet dersom viktige n ringssto er g r tapt.
tillegg kan symptomer som diar og
oppbl st et v re plagsomt.
aktoseredusert og laktosefri melk
og meieriprodukter inne older de
samme n ringssto ene som vanlige
produkter. et er vanligvis ikke n dvendig med kos lskudd.
n m ikke erstatte melk med
sukker oldige drikker som sa og s t
ui e eller oster med syltet y og s tp legg. or unng for yt sukkerinntak anbefales det bruke sunne
alternativer som makrell i tomat og
leverpostei, sier NAA s fags ef.
et nnes en rekke meieriprodukter
som er laktoseredusert eller fri for
laktose. elk, r mme, Biola og yogurt ar slike varianter. tillegg selges
det mange meieriprodukter med en
naturlig lav prosentandel laktose, for
eksempel m rk s okolade, guloster og
lagrede oster. P Opplysningskontoret
for eieriprodukters nettside,
.melk.no ns en oversikt over
produkter og laktoseinn old.
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et er stor forsk ell p en skive
gulost og en skive brunost. er g elder
det velge riktig.
100 gram gulost inne older mellom
0-0, gram laktose. ike mye brunost
inne older 37 gram laktose.

R u m lin g i m a g e n

aktose er melkesukker. aktosein-

toleranse skyldes redusert laktaseaktivitet
i tarmen. aktase spalter laktose i sm
nok biter til at den blir sugd opp i tarmen.
ersom ikke det sk er, forblir laktosen
uford yd. et resulterer i rumling i magen,
diar , oppbl st et og magesmerter. en
det nnes r d for de som vil unne seg en
fest eller nyte is i sola. P apoteket selges
kapsler med kunstig laktase.

Tr e t y p e r l a k t o s e i n t o l e r a n s e

nne ut vor mye du t ler.

......................................................................

d m te
aktoseintoleranse oppst r tidligst i
3- rs alder og m ikke forveksles med
melkeallergi som o est inntre er tidligere,
sier r ttum og legger til at det er vanlig
vokse av seg melkeallergi f r skolealder.
elkeallergi krever en diett uten melk
og meieriprodukter.
et er ingen sammen eng mellom
melkeallergi som barn og laktosein-

Produkt

toleranse som ungdom og voksen, sier
r ttum.

Ty p i s k n o r s k

Norge ar to-tre prosent av den etnisk norske voksne delen av befolkningen laktoseintoleranse. orekomsten
er betydelig yere blant ikke-etnisk
norske.

aktoseinn old per 100 gram

aktosefri melk

0,01 gram

aktoseredusert melk

0, gram

ettmelk

4, - 4, gram

aktosefri lettr mme

0 gram

agrede oster

0 - 0,1 gram

anlig gulost

0 - 0, gram

udbrandsdalsost

37 gram

o arella 3

0,7 gram

elkes okolade

1 , gram

rk s okolade 70

kakao

1 . ed prim r laktoseintoleranse
reduseres laktaseaktiviteten gradvis
fra to-tre rsalderen og forblir redusert resten av livet. anligste form for
laktoseintoleranse.
2 . Sekund r laktoseintoleranse
inneb rer at laktaseaktiviteten er forbig ende redusert som f lge av annen
sykdom, vanligvis en kra ig mageinfeks on. enne formen for intoleranse
forsvinner som regel.
3 . Noen ytterst f ar en medf dt
laktoseintoleranse. ilstanden varer
ele livet

angt ere ar laktoseintoleranse alle andre steder i verden enn i
Nord- uropa. P verdensbasis ligger
forekomsten p 70- 0 prosent, sier
r ttum og legger til at laktoseintoleranse er arvelig.
ed mistanke om intoleranse for laktose, b r man begynne med en g ennomgang av kost oldet og kartlegge
vorvidt det er sammen eng mellom
symptomene og inntak av meieriprodukter med mye laktose. f re en
mat- og symptomdagbok i en til to
uker er et ny g elpemiddel.
Ser det ut til at laktose kan v re
rsak til plagene, er neste steg erne
produkter som inne older mye laktose
fra kost oldet og se om symptomene
forsvinner.
tter vert kan en begynne innta
laktose oldige produkter gradvis for
se om symptomene kommer tilbake.
P den m ten nner en ut vilken
mengde laktose man tolererer uten
f symptomer.
et er ikke akutt kontakte lege,
men det anbefales konsultere lege,
om ikke annet for utelukke andre
alvorlige sykdommer.
L a k t o s e in n h o ld i m e ie r ip r o d u k t e r
......................................................................

eieriprodukter inne older ulik
mengde laktose. nsker du redusere
inntaket av laktose, b r du styre unna
melkes okolade og brunost. P den
andre siden inne older amembert,
brie og meierism r lite laktose og
kan nytes. ange med laktoseintoleranse t ler opp til 1 gram laktose om
dagen.

0,1 gram

Dette er et utdrag fra tabellen Laktoseinnhold i meieriprodukter på
www.melk.no. For fullstendig oversikt se nettsiden.
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e s teste avene la er d selv.

aller best er de som er til å spise opp

Gavene som er
til å spise opp
tekst og foto

orten verbye

eg nsker meg ingenting, eg ar alt, sier folk.
en det ar de s visst ikke. oda, sokker, sk orter,
lysestaker og serviettringer ar de alltids nok av. en
sm godbiter som vekker livslysten ar de nok ikke
liggende. alle fall ikke av denne kaliberen.
ula er proppfull av stramme bukselinninger og
angrende riskrempors oner. Av rennende fett, transfett
og ulesvett, s uvel, kvalm og stappmett. Akk, s vidt
man klarte begrense seg. en det er s godt, eller
det var s godt, bare ikke de siste to rundene.
en n r morgendagen gryr, er man klar ig en. Nok
et langbord med familie og mat er tilg engelig. u kan
ta for deg, selvf lgelig m du nyte. or det er en av de
tingene ulen andler om. Nytelse.
Og va er vel da bedre enn nytelser man ar f tt i
gave ver eneste bit er et lite vitnesbyrd om at noen vil
deg vel. ller at du nsker de vel, om det er du som ar
gitt de bort. n liten munnfull som rommer s mye mer.
n eksplos on av smaker, av s t et og god et.
ukten av brente mandler er noe av det mest ulete som
nnes. enk at du kan gi bort lukten av en ytid or ulen er
o tiden for gaver og almisser. kke bare det som er pakket
inn i knitrende papir og sl yfer, men ogs det som er
forseglet i ellofan og glass. Sett av en kveld sammen med
barna eller gode venner og lag noen ulegaver. elsmakende, velmenende og veldige gaver som ligger der som sm
minner. kke for at konfekten er s viktig i seg selv. Smaken
av yeblikket er mye viktigere.
ar du matallergi, er det ikke sikkert du kan spise alle de tre
konfekt-typene du f r oppskri p er. ar du n tteallergi, er
det ikke sikkert du t ler mandler, men da kan du til g eng eld kose
deg med peppermyntekonfekt eller tekarameller. ler du ikke egg,
er ikke oppskri en p peppermyntekonfekt s egnet.

God jul
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J u le k o
kke n

or ten
ve
mats
kribe rbye er ou
nt, fa
rnalis
gl r
t og
s k r ev
et ko t kokk og
k
eb o k
ar
Papp
en
a e
f, om
lage m
a
sm b t til
arn.

Brente mandler
2 0 0 g r a m m a n d le r
2 d l su k k e r
¾ d l v a n n
a alt i en stekepanne.
ok mandlene p
y varme mens du r rer ele
tiden. Snur du ryggen til, brenner det seg
●
rst vil blandingen bli t rr og vit. ortsetter du
koke, vil sukkeret smelte og den gylne fargen vil
etter vert komme fram.
● Spre mandlene utover bakepapir. a dem avk les,
og brekk n ttene fra verandre.
●
●
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Fløtekarameller
dl krem te
1 d l s u k k e r
2 s s ly s s ir u p
½ v a n ilje s t a n g
ss melke ritt sm r
●

●

●

●
●

●

Peppermyntekonfekt
dl te
5 0 0 g ra m m
1 s tk e g g e h
½ s s . tra g a n
k jø p e s p å a
1 0 d rå p e r p

e lis
v it e
t (b in d e m id d e l s o m k a n
p o te k e t)
e p p e r m y n t e o lje (a p o t e k e t )

● Bland te, melis og tragant.
Sistnevnte kan sl yfes, men den g r
blandingen enklere obbe med.
● ilsett egge vite, og kna blandingen
sammen.
● Smak til med peppermyntedr per.
● a i andre tilsetningssto er, alt
etter smak. onditorfarge,
appelsinsa , s okoladesaus, et .
uster med melis om blandingen blir
for myk.
● rill sm kuler, og pynt med krokan.
u kan ogs bruke mokkab nner,
kakepynt revet lime eller andre
favoritter.
● a konfekten t rke p bakepapir f r
de legges p glass.
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a te, sukker, sirup og vanil estang i en
tykkbunnet k ele og kok opp p middels
varme.
a det koke i a. 30 minutter. Om du dobler
oppskri en, noe eg anbefaler, trenger den
lengre koketid. en usk at o lenger den
koker, o ardere blir karamellene.
u kan ta dr petesten for se om massen er
ferdig: rypp en dr pe av massen i et glass
kaldt vann. ersom du kan trille en kule av
karamellen er den ferdig.
rekk k elen til siden, a i sm ret og r r rundt
til den smelter elt.
ell massen over p et fat dekket med matpapir, evt. en smurt ate. N r den begynner
k les, deler du den opp i passelige biter.
Pakk inn bitene en og en i ellofan n r den
er elt avk lt.

Den glutenfrie pepperkakegutten
ble svært glad da han oppdaget
posen med det glutenfrie melet.
Endelig kunne han lage melengler
sammen med de andre
pepperkakebarna!

GODE

MATOPPLEVELSER

FOR ALLE I JULEN

MATGLEDE!

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

e k se m

................................................................................................................................................................

ksem er en samlebetegnelse som omfatter ulike kl ende udsykdommer.
e vanligste formene er atopisk eksem, kontakteksem, seborroisk eksem og
bleieeksem. Atopi betyr annerledes, i dette tilfelle er det uden som er annerledes,
og termen brukes som betegnelse for arvelig betinget allergisk eksem.
et er f rst og fremst sm barn som f r atopisk eksem. et antas at irka 1 prosent
av norske barn er rammet av eksem. Sykdommen begynner o e n r barna er noen
m neder gamle og forsvinner os 60 prosent innen de er re r. et kan imidlertid
komme ig en senere, i ten rene eller i voksen alder.

nt
verdag med a
eksem og matvare a
2 8
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d astma,
e allergi

usenvis av kroner til kremer rlig, mange legebes k
b de os fastlege, elsestas on, oksentoppen og
legevakt, lite s vn, all mat laget fra bunnen av, timevis
med sm ring og mange andre u ordringer knyttet
til barnas sykdom, er verdagen for familien opstad
fra of i es old.

tekst

at rine Amann Berentsen foto

ore eld

M a n g e te n k e r

nok at det ikke er s ille
a eksem eller astmaplager, og at man klarer
seg greit dersom man bare sm rer seg litt.
tter a m tt familien opstad i es old
tenker du trolig annerledes. et g orde i vert
fall vi etter a m tt det som m v re Norges
kansk e mest t lmodige tobarnsmamma, og
ina og yvin opstads to sk nne sm barn,
elissa og Oliver.
i ar knapt ilst p mor ina, f r elissa p
snart tre r, lurer p om vi vil v re med inn og
se p rommet ennes.
om, beordrer den lille fr kna og leier oss
inn p rommet sitt.
et er rosa med mange ne klistremerker,
bilder av prinsesser og ser akkurat ut slik et
rom for slike sm prinsesser skal se ut. S armtrollet elissa er tydelig stolt av rommet sitt.
Selv om un ser ut som og oppf rer seg som
tre ringer est, er det langt fra tilfellet. vilket
er grunnen til at vi er p bes k.
un er yt oppe i 0 minutter, s tar all
energien ennes slutt, og un er elt utslitt.
et som er vanskelig er o at alle o e bare ser
den elissa som er glad og energisk, ikke den
elissa som eg m skynde meg f i mat,
pusse tennene p og f i pys etter at eg ar
entet enne i barne agen. un sovner som
regel i 16-17-tida, s de dagene un er i barneagen er det ikke mye tid vi ar med enne. Og
det er s mye som skal sk e i de to timene fra
eg ar entet enne, til un slokner p puta.
un gr ter vis un ikke f r legge seg, for un
er s tr tt, forteller ina.

A lle a t o p is k e d ia g n o s e r

Hjemmespa kaller de det når
mamma Tina og storesøster
Melissa sammen smører inn
lille Oliver med ulike kremer
slik at eksemet holdes i sjakk.

isten over alle sykdommene elissa er
diagnostisert med, er lang, og det er ekstremt
mange ensyn som skal tas.
et er litt s nn at vi kan krysse av p alle
ting som er mulig f for en atopiker og allergiker. un ar astma, falsk krupp, matvareallergi,
atopisk eksem og et stort s vnbe ov, som un
ar v rt til utredning for p oksentoppen,
uten at de fant noe, forteller moren.
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P grunn av alle sykdommene
elissa ar, g r un bare i
barne agen to dager i uka,
fra -1 .
a minstemann, Oliver, kom til verden for re
m neder siden, pet ina
og mannen yvin i det lengste
at an ikke skulle a det samme
som stores steren.
a an var tre uker gammel,
merket eg at an var veldig varm i
uden. an skrek, var klam, v t, men
adde ikke feber. N r an kk ligge i
bare bleien, var an forn yd. S kom de
r de prikkene, akkurat s nne som elissa ar. eg latet som eg ikke s dem,
men sk nte o at an ville f de samme
problemene, sukker ina.
ttersom un da ammet Oliver, testet
un va un kunne spise og ikke.
N r eg tok melkeprodukter, var
det elt forferdelig. et samme n r eg
spiste egg, forteller ina.
Og da an senere ble testet, viste det
seg at an reagerte p det meste sitrus,
sk, egg, melk.
Oliver ar ogs f tt samme lungediagnose som stores ster elissa, og ar
v rt innlagt p syke us og ere ganger
p legevakten med falsk krupp. tillegg
ar an re uks, en svak et i lukkefunks onen fra magesekken til spiser ret
som g r at surt mageinn old kommer
fort opp ig en. Oliver sover lite, og n r
an sovner, v kner an ganske raskt
ig en.

All mat må lages fra bunnen av, og Voksentoppens allergikokebok er i daglig bruk.

eg bruker nok mer tid p f am
til sove, enn det an faktisk sover. N r
an endelig ar sovnet, er det usarbeid, leke litt med elissa og g re klar
middagen. S fort det knitrer i babyallen, l per eg inn for fors ke
roe am s an sover litt til.

A ll m a t fr a b u n n e n

tter a rt om alle u ordringene
familien opstad m ter i verdagen,
kan man bli elt matt. Selv om ina
innr mmer at det i perioder er ganske
tungt med alle ensynene som m tas,
ser un generelt lyst p livet.
eg m o v re positiv. Selvsagt

skulle eg nsket at vi ikke adde f tt
alt dette anskes med, men dette er
oss og det er s nn det er. N er dette
verdagen v r med sm barn, og vi kan
liksom ikke velge annerledes. et er
ingen som er t ent med at eg friker
ut, s da m man o v re positiv,
smiler un.
e st rste u ordringene
dukker opp n r de skal utenfor usets re vegger.
emme g r det o greit,
det er f rst n r vi skal bort de
st rste problemene dukker opp. Skal
vi til besteforeldre p bes k, m vi be
dem om vaske ned uset f rst, for de
ar under og det er elissa allergisk
mot.
Skal de p ferie er det mye som m
pakkes av mat og medisiner. sommer
var familien p ferie i anmark, noe
som gikk ganske greit if lge ina. Alt er
relativt og n r ina sier greit, betyr det
astmamedisiner til elissa morgen og
kveld via forst verapparat, en el boks
med kremer som skal sm res inn p
begge barna ere ganger daglig ogs p
ferie.
eg sp r alltid elissa vor un vil
sm res, om un vil re p lydbok eller
se p
mens vi g r det eller om un
vil leke, slik at un ikke skal oppleve
sm ringen som noe negativt. i m
sm re for olde kl ingen i s akk. un
kl r fortsatt, men eg slipper i vert fall
nne enne blodig i senga etter at
un ar klort seg opp ele natta.

estiller på nett

Melissa får astmamedisiner via forstøverapparatet morgen og kveld.
3 0 / Astma Allergi 6 013

Alle barnas plager g r at familien m
lage all mat fra bunnen av. elissa reagerer til og med dersom det lages sk i
uset der un opp older seg, s verken
i barne agen eller i emmet kan de
lage sk.
eg adde skegrateng i ovnen en
gang, og un reagerte etter et par minutter. a var un dekket av utslett fra
topp til t , og un var tung i pusten. N r
un blir s ille, ar vi en piPen vi setter,
for f det til g tilbake.
ange av matvarene elissa trenger,
f r de ikke k pt i Norge, s de m
bestilles p nett. aten m v re uten
gluten, soya, egg, melk, n tter, sitrus og
sk. Skapene er fulle av allergivennlig
mat og k eks.
Problemet er o at du ikke kan
bestille for mer enn 00 kroner om
gangen p grunn av tollen. ye av det
bestiller eg fra SA. elissa vil o a
det samme som oss andre, s da m

aa_O

NYHET!
OptiChamber Diamond

Liten, lett og praktisk nyhet
for deg som bruker spray
tegneglede.no

OptiChamber Diamond er et inhalasjonskammer
som anbefales for alle som benytter spray.
Kammeret passer for alle spraytyper, er antistatisk og
inneholder ikke lateks. Kan også benyttes med maske.

OptiChamber Diamond
refunderes på blå resept.

Produkt

Varenummer

OptiChamber Diamond
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite small (0 – 18 mnd)
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite medium (18 mnd – 6 år)
Mask OptiChamber Diamond Touch Lite large (over 6 år)

868597
839949
906511
876192

post@nigaard.com, www.nigaard.com
Jernbanegata 8, 2004 Lillestrøm,Tlf.: +47 81 53 00 30
Nigaard Pharma as:
Norge • Sverige • Danmark • Finland • Island
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B e h a n d lin g a v e k s e m
...........................................................................................................................

let er lindre symptomer som t rr ud, kl e og infeks oner.
perioder vil eksemet kreve intensiv be andling, og ved forverring er det viktig med rask og e ektiv be andling. ed r de
kl ende eksem ekker er kortisonkrem o est f rstevalget.
N r eksemet ar roet seg, kan tilbakefall forebygges g ennom
systematisk sm ring.
unnskap om leve med eksem og oppl ring i sm reteknikk er
av vesentlig betydning for at be andlingen skal bli vellykket. ndervisning b r gis til den som ar sykdommen, foreldre og andre
n re omsorgspersoner. Skole og barne age b r ogs orienteres.
et er mange m ter f uden myk, smidig og motstandsdyktig
p . uktig etskremer med yt fe nn old b r brukes, desto
t rrere ud o fetere krem b r du bruke. Pr v deg fram og velg
kremer du og barnet ditt liker.
Bruk produkter uten parfyme.
Sm ring morgen og kveld kan v re nok, men os en som kl r
mye og ar veldig t rr ud, kan det v re n dvendig sm re

eg nne noe som er like spennende.
t annet problem er at eg aldri nner
alle tingene eg trenger i en og samme
butikk. Noe er p
eny p iertoppen,
noe er i n rbutikken og noe er et annet
sted. S da m vi k re rundt for f tak
i alt.

Det kreves et stort utvalg kremer for å behandle barna for eksem,
noen får de på blå resept, men ikke alle.
o ere. ed vask og dus ing anbefales lite s pe og s ampo.
Ol ebad -4 ganger i uken kan v re et godt supplement til
sm ringen, men ikke om uden er in sert eller barnet ar feber.
lere gode tips og r d nner du p NAA s nettsider
.naaf.no eksem

Alt m planlegges, og organiseres
n ye, for n r de skal p andletur og
elissa for eksempel blir sulten, kan de
ikke bare g k pe en bolle.
eg ar et lager av va er til enne
i fryseren, s det ar vi alltid med n r
vi reiser. eg steker sikkert opp 40- 0

va er av gangen, forteller ina.
Skal de p middagsbes k til noen,
ringer alltid ina p for nd for sp rre
va som skal serveres slik at un kan
lage tiln rmet det samme til elissa.
en un vil selvsagt aller elst a
det som er p bordet, ikke den maten
eg ar med.

M a m m a s t r y lle k r e m

t av dagens ydepunkter er n r de
ar det mamma ina kaller for emmespa med daglig spabe andling. a
ryddes spisebordet, og alle kremer og
salver st r i k . elissa er ink elper,
og lillebror Oliver synes det er godt bli
smurt.
et blir som en kosestund, og
elissa synes det er stas at an er som
enne.
amma, an er akkurat som
meg. sa un da vi oppdaget at ogs
an kk utslett.
elissa er ivrig, un sm rer og
sm rer, og det er tydelig at minstemann
nyter be andlingen og at stores ster
er stolt og glad over kunne bidra til at
Oliver f r mindre plager.
ina forteller at kortisonkrem der
i uset blir kalt tryllekrem, ettersom
elissa merker at det elper.
kke v r lei deg, Oliver, mamma
ar tryllekrem som tar bort auen, sier

Mamma Tina og Melissa prøver å kose seg
så mye de kan sammen, selv om sykdommen
setter sitt preg på hele hverdagen.
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16484

elissa av og til. r var eg reservert
mot kortison, men ikke n lenger.

S y k e p le ie r o g m a m m a

Matskapet er fullt av allergivennlig mat, mye
av det kjøpt på nettet fra USA.

enne til andre. i per at un kan
g p vanlig skole, men det m vi bare
vente og se.
nn s lenge er legene positive til at

minuskel.dk

r un kk barn, obbet ina som sykepleier. N er un n rmest sykepleier p
eltid i eget em og for egne barn. un
savner obben litt, men vet at det er slik
det m v re.
ed alle de be ovene som barna
mine ar, ville det v rt umulig for meg
obbe, i vert fall 100 prosent. Og det
er klart at vi savner den inntekten. i f r
dekket alt p bl resept, men ikke alle
de andre kremene. et er eller ikke billig med all den spesialmaten vi m k pe
eller bestille, s vi merker o at vi bare
ar en inntekt, forteller un.
annen yvin obber som Business
ontroller i ongsberg-gruppen.
amilien bruker om lag 1 000-17
000 kroner i ret bare p kremer og all
maten de m k pe er eller ikke billig.
ina innr mmer at un noen ganger
lurer p vordan dette skal g i fremtiden.
va n r elissa skal begynne p
skolen eg tenkte mye p dette da un
skulle begynne i barne agen. va vis
un f r i seg en n tt, eller sk i vet o
ikke elt sikkert va som sk er da. et
verste er slippe kontrollen og overlate

un kommer til vokse av seg plagene
sine, eller i vert fall at de blir redusert.
eg er usikker, un ar o alt man
kan f . beste fall kan un kansk e
vokse det av seg, vis ikke s f r vi g re
det beste ut av det. eg kan o ikke si at
eg ikke vil for olde meg til det. et er
mye tenke p , mange ensyn ta og
eg f ler meg p en m te litt fanget. et
er ingen pauser, og eg usker ikke sist
eg sov en el natt. i m ta s mange
ensyn til ting andre tar som en selvf lge. Og det er frustrerende da n r folk
sier
en un ser o s n ut i uden.
et er o fordi vi sm rer, styrer og ordner s un skal v re det, sier ina med
en litt oppgitt mine.
elissa ar v rt s armtroll p overtid
n . un er utslitt og vil sove. un f r
smokk og koseklut, og setter seg p
fanget til undertegnede der un nesten
sovner elt. tt er sikkert, det er elt
umulig ikke bli s armert av denne lille
enta og familien ennes. verdagen
med barn ble ikke elt slik de adde sett
for seg f r de startet familie, men ina
og mannen g r det de kan for at barna
skal a best mulig livskvalitet til tross
for barnas plager. lere barn skal de
imidlertid ikke a.
Nei, n er vi forn yd med de to vi
ar, smiler ina.

SKANDINAVIAS FØRSTE
BÆREKRAFTIGE BYGGEBLOKK
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
Nå introduseres YTONG Energy+ på det norske markedet – en verdensnyhet,
som setter nye standarder for energieffektivt og bærekraftigt bygg.
YTONG Energy+ er en tre-komponent blokk fremstilt i 100 % porebetong
og er sertifisert bærekraftig etter Cradle to CradleCM prinsippet.
Med YTONG Energy+ behøver du kun å tenke ett materiale til oppførelse
av råbygget. Det gir en enkel og tett løsning som minimerer mulighetene
for feil. Med en U-verdi på 0,11 på 50 cm massiv fasadevegg, er det lett å
oppfylle både energikrav og byggevisjoner, nå og i fremtiden.
Vi har utviklet blokken – nå er det opp til deg å bygge med den.
Kontakt oss gjerne for et presentasjonsmøte – les mer på ytong.no

100 % UORGANISK
POREBETONG
ENKEL PROSJEKTERING
OG OPPFØRELSE
U-VERDI 0,11
– BEHAGELIG INNEKLIMA
ØKONOMISK
LØSNING

BASIC
Cradle to Cradle CertifiedCM
is a certification mark of MBDC.
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en glade uletid forbindes g erne med mye lys, lukt og smak. kke alle uletradis onene er like allergivennlige.

en det er eldigvis fullt mulig feire en frisk ul

ogs for deg som ar astma, eksem, allergi og overf lsom etssykdommer.
P de neste sidene ar vi samlet en del tips om vordan du kan g re det.

Frisk jul for alle
tekst B rn ild eld foto

olourbo

N ar vi vaska g lvet
ange synes en skikkelig rundvask rer
med til ul. Og om vi ikke vasker tak og
vegger, vil de este i vert fall g re rent
i kriker og kroker til ulefreden senker
seg.
ange synes lukten av gr nns pe
rer med. en NAA anbefaler eller
at du vasker mest mulig med t rre reng ringsmetoder.
Bruk en god st vsuger, med epalter eller sentralst vsuger. eretter
kan du bruke t rrmopp og mikro bermopper p de aller este over ater. r
det en ekk som ar satt seg fast for
eksempel p gulvet, kan du bruke en
spray aske med vann som du sprayer p
ekken for f den til l sne, sier fags ef inneklima, Britt Ann iskar i NAA .
un mener det skal mye til f r du
trenger bruke k emiske reng ringsmidler.
P k kkenet kan du bruke litt vanlig
alo p kluten p vanskelige omr der, og
ellers vaske med vann. P bad og toalett
kan du bruke ytende reng ringsmidler
som ikke er klorbaserte. et older for
f vekk bakteriene, forklarer iskar.

Nei til k emisk spra

Spraybaserte reng ringsmidler vil un
under ingen omstendig et anbefale.
3 4 / Astma Allergi 6 013

ogs f re til utvikling av astma.
N r du sprayer k emikalier ut i
lu a, er du utsatt for puste disse inn
og trekke ned i lungene, sier Britt Ann
iskar.
Siden det ikke er lu en, men overaten som skal reng res, er det ogs
un dvendig bruke en spray. itt ytende reng ringsmiddel p en klut vil
a like stor e ekt.
et alle viktigste for a et rent em
er uansett at du s rger for a det
rent og ryddig, spesielt p k kkenet og
badet. eng r minst en gang i uken,
s rg for at matrester skylles av og at
oppvasken tas med en gang. ette er
langt viktigere for unng fremvekst av
bakterier enn det bruke sterke reng ringsmidler.

A n b e fa lt e p r o d u k t e r :

un enviser til an il elm Bakke i
Arbeidstilsynet, som mener slike midler
b r forbys.
isse midlene er ikke bare farlige for
de som ar astma fra f r, men de kan

NAA ar noen f anbefalte produkter
for reng ring. ette er A a Pure
lear niversalspray, som omdanner
v sken til en mousse, og i tillegg er
parfymefri. or gulv anbefales Pure
lean Allreng ring, som er et parfymefritt reng ringsmiddel. il oppvasken
anbefales Neutral Oppvask. tillegg ar
if opp System anbefalt-stempelet fra
NAA .

u gr nne, glitrende
radis onen med ta inn et grantre og sette i stuen, er en
skikk vi ar oldt p med i Norge siden 1 00-tallet. en
mange opplever at formen blir d rligere i takt med at uletredu en brer seg over emmet. f lge Allergiviten.no blir du
ikke allergisk mot selve uletreet. et kan nok v re at uletreet
ar skylden for en del reaks oner i lu veiene, men det er neppe
allergi. ar du pollenallergi, kan det tenkes at pollenst v, eller
muggsopp som ar festet seg i de klebrige barn lene, kan gi en
reaks on.
ar du astma eller du overf lsom et, kan du reagere p
ulike gasser som uletr r og barn ler gir fra seg. uletr r er
nemlig o e spr ytet med forsk ellige k emiske sto er som virker
irriterende n r de kommer inn i varmen.
Skal du a uletre inne, er det derfor lurt :
- nng uletr r som er k emisk be andlet. et g r du enklest ved
k pe norsk tre, eller ugge selv.
- Spyl treet godt f r du tar det inn, og la det t rke godt.
- r du veldig sensitiv, velg eller et kunstig uletre. ller du kan pynte et tre
med lys ute i agen, det er ogs vakkert se p innenfra.

n blomstrende

N skinner tusen ulelys
ulepynt som ar st tt nedpakket siden forrige ul,
kan v re full av st v. rk av dette godt f r du tar
det inn i stuen. S rg ogs for olde det st vfritt
mens det st r fremme til pynt.
Stearinlys kan v re koselig, men mange reagerer p disse. Batteridrevne lys kan v re et godt
alternativ, de f r du blant annet k pt i NAA s
nettbutikk.
u lys og r kelse kan gi store plager for de som
ar astma eller allergi, og b r derfor unng s.

ytid

evende planter og blomster rer med i uletiden synes mange,
b de for pynte opp i emmet og som gaver
til noen vi setter pris p . ulest ernen
er den mest popul re uleblomsten,
men den er ogs den som volder
mest problemer for de med atopiske
sykdommer. Planten inne older
nemlig slim inne- og udirriterende
sto er. Skal du a ulest erne b r
du derfor g for en variant i plast
eller ikke uleglede ulebegonia eller l kblomster som
svibler er anbefale.
et nnes imidlertid ere andre uleblomster du
trygt kan velge. et er for
eksempel alpe ol, ulekaktus, ildtopp, ulerose og de
du frie asalea-variantene.
ller vorfor ikke en ott
orkide, eller en bukett
r de roser uten du
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Selve

ydepunktet: avene

Spesielt de yngste gleder seg til pne de innpakkede
godbitene som ligger under treet. N r du k per gaver,
tenk p at den som mottar dem ikke skal f allergiske
reaks oner. Noen tips:
- et er alltid trygt gi noe i bomull.
- onfekt og s okolade kan inne olde n tter og egg,
i elsekostbutikker f r de k pt allergitrygge alternativer.
-Smykker b r v re nikkelfrie.
- nng produkter med parfyme, eller andre ting som lukter.

emmat tel ul
ange benytter ule ytiden til reise p bes k
til familie og venner. or mange allergikere er
det en ekstra belastning reise med o entlige
transportmidler fordi andre reisende og eller
ansatte bruker parfyme. nkelte reagerer faktisk
s sterkt at de blir syke.

Noen reisetips
a parfymen st ig en i skapet.
kke r yk rett ved der andre m g for komme inn i buss eller tog.
kke spis n tter, pean tter eller skrell
appelsiner lementiner inne i buss tog y.
usk oppgi allergi ved bestilling usdyr mat .
Bestill allergita i g erne p for nd .

od mat p alle fat
ul og mat rer sammen, men vis du
eller noen i familien ar matallergi, er
det noen spesielle ensyn ta.
et aller viktigste er at du p for nd
forsikrer deg om at alle dine g ester
t ler ingrediensene i maten. u som
er allergiker ar et ansvar for melde
fra, og du som er vert kan g erne ogs
sp rre for sikker ets skyld. et er alltid
yggeligst n r alle i et selskap kan spise
den samme maten.
ed ensyn til ulemat, er det vanlig
servere n tter, mandariner, marsi-

pan og pepperkaker. ette er det ogs
mange som er allergiske mot, og
noen f r reaks oner av at disse
varene er i samme rom.
et er ogs ganske mange som
ikke t ler egg, melk eller gluten,
men eldigvis er det fullt mulig lage
gode ulekaker uten disse ingrediensene. P NAA s nettsider nnes mange
ne oppskri er.
r ogs obs p at alko ol kan
forsterke allergi, og matallergikere b r
v re ekstra p passelige med mat og
drikke under ulebordet.

P e p p e r k a k e r fo r a lle :

f r ulstiden er det koselig
arrangere bakeverksted. egg
opp til at ogs matoverf lsomme
kan delta. et enkleste er lage for
eksempel en lik pepperkakedeig til alle.
il du servere gl gg til, kan du droppe
mandler og n tter, og bare a
rosiner i.
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Les mer: naaf.no/friskjul
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Ad-Venture

Størst på
glutenfritt brød i
Skandinavia

God, glutenfri jul med
Butterdeig og Pepperkakedeig!
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

Importør: Alma Norge AS • www.alma.no
FriaGlutenFree FriaGlutenFreeFood FriaGlutenFree

info@fria.se
• www.fria.se
.naaf.no
/ 3 7

Sverige er det i l pet av de siste re rene rapportert om stadig ere
tilfeller av k ttallergi. N ar forskere observert at det er en sammen eng
mellom ttbitt og k ttallergi.

l ttbitt kan gi k ttallergi
tekst Nina Brun foto

olourbo

Flåttbitt kan f re til at kroppen
utvikler antisto er mot karbo ydratet
alfa-gal. ette karbo ydratet nnes os
alle pattedyr utenom os mennesker.
Og dersom kroppen f rst ar utviklet
antisto er mot karbo ydratet, kan
dette gi alvorlige allergiske reaks oner
ved senere inntak av r dt k tt. e
allergiske reaks onen kom ere timer
etter matinntaket, i motsetning til andre
matallergiske reaks oner som g erne
oppst r like etter at man ar spist. et
forklarer aria Stark ammar og kolleger i siste utgave av fagbladet Allergi i
Praksis fra Norges Astma- og Allergiforbund. aria Stark ammar er overlege
ved allergimottagningen ved S ders ukuset i Sto k olm.
ttallergi er en uvanlig form for
matallergi, og ar som o est sin rsak
i reaks oner mot proteiner som albuminer eller gammaglobuliner, og ikke
karbo ydrat som ved ttbitt.
ed S ders uk uset i Sto k olm ble
det i 00 oppdaget tre tilfeller av k ttallergi. dag, re r senere, er tallet kt
til dr yt 40 personer diagnostisert med
k ttallergi. nders kelser viste at samtlige pasienter oppga at de adde f tt
ttbitt en eller ere ganger f r de kk
symptomer p k ttallergi. lertallet av
pasientene adde f tt minst ti ttbitt,
og de este reaks onene kom om sommeren eller sten, skriver Stark ammar i Allergi i Praksis.
eaks on ere timer senere

Alle pasientene var i alderen 1 47 r
og alle adde f tt allergiske symptom
etter inntak av storfek tt, svinek tt eller lammek tt. Nesten alle pasientene
kk allergiske symptom f rst ere timer
etter k
nntaket.
idere unders kelser og blodpr ver viste at samtlige pasienter adde
utviklet antisto er mot karbo ydratet
3 8 / Astma Allergi 6 013

I Sverige har man i løpet av de siste fire årene
opplevd at stadig flere utvikler kjøttallergi.
Forskere mener økningen kan sees i sammenheng med flåttbitt.

alfa-gal, esteparten var sensibilisert
mot den europeiske skogs tten Ixodes
ricinuc. enne ttarten er vanlig forekommende i S r-Sverige, og ogs den
vanligste i Norge. ed S ders ukuset ar forskerne videre vist at
alfa-gal nnes i mage-tarm-kanalen
os tten. ed ttbitt kan mennesker
Fakta om k ttaller i o

derfor eksponeres for alfa-gal, et vanlig
karbo ydrat i b de k tt og melk fra
pattedyr som svin, lam og vilt.
Ogs i SA og Australia er det rapportert om sammen enger mellom ttbitt
og k ttallergi. er ar man observert
at det er p fallende mange som er blitt
bitt av tt som utvikler k ttallergi og
at forekomsten av k ttallergi ker i
omr der med mye tt.
i vet enn ikke vorfor den allergiske reaks onen kommer ere timer
etter inntak av r dt k tt, men vi mener
det er sannsynlig at stadig ere risikerer
utvikle allergi mot r dt k tt p grunn
av ttbitt. ette fordi ere mennesker
blir eksponert mot tt da tten ker
i utbredelse fordi det blir stadig ere
stammer med r dyr og gnagere, som o
er vertskap for tten, skriver Starkammar i Allergi i Praksis.
det norske atallergiregisteret er
det kun registrert noen f tilfeller av
allergi mot r dt k tt, og ingen dokumenterte tilfeller skyldes sammen eng
med ttbitt.

åttbitt

...............................................................................................................................................................

● n s elden form for alvorlig matallergi observert i Sverige, SA og Australia
● Skyldes utvikling av antisto er mot karbo ydratet, alfa-gal
● arbo ydratet nnes i k tt fra pattedyr og er observert i mage-tarm-kanalen

os tt.
ttallergi kan gi urtikaria elveblest , evelse i ud og
slim inner, magesymptomer eller allergisk s okk.
● e allergiske symptomene kommer som regel -7 timer
etter inntak av k tt.
● Andre former for k ttallergi skyldes vanligvis antisto er
mot proteiner som albumin og gammaglobulin i r dt k tt.
● Norge er det kun registrert f tilfeller av allergi mot r dt
k tt, og ingen som kan tilskrives ttbitt.
●

7 000 mennesker ar tatt feil type eller feil dose medisin, 43 000 ar spist allergifremkallende
mat eller gitt slik til allergikere, alt p grunn av liten skri fra designere og produsenter.
Norges Blindeforbund roper n varsko mot bruken av stadig mindre skri p forpakninger.

arsko mot stadig mindre skri

Over 2 millioner nordmenn sliter med å tyde varedeklarasjoner på
grunn av for liten skrift. Nå gjør Blindeforbundet opprør.
Foto: Norges Blindeforbund
tekst Nina Brun

Ta l l e n e

er entet fra en
fersk unders kelse g ennomf rt av psos
p vegne
av Norges Blindeforbund.
en viser ogs at millioner sliter med lese dato-

stemplinger, 1,4 millioner
ar gitt opp lese va varen
inne older som f lge av liten
skri i varedeklaras on og 1,
millioner av dem ar unnlatt
k pe varen som f lge av at

det ikke var mulig lese va
varen inne oldt.
tillegg til matvarer og
medisiner, som i mange
tilfeller kan f re til alvorlige
situas oner, m ter mange
mennesker problemet med
uleselig tekst ogs p skilt,
kodebrikker til nettbank,
rutetabeller, vaskelapper, og
o entlige sk emaer. Blindeforbundet ar derfor startet
en oldningskampan e som
de kaller Opp med skri a .
ukene frem mot ul inviterer Norges Blindeforbund
publikum til si sin mening
om den uleselige skri en i
samfunnet. P nettstedet
uleselig.no kan folk si va de
ar problemer med lese p
grunn av liten skri og d rlig
kontrast.
ngas ementet er

allerede i gang p a ebook
og itter. i ar tydeligvis
tru et en sak folk er opptatt
av, sier Sverre uglerud,
leder for informas on og
samfunnskontakt i Blindeforbund.et. ver uke vil Blindeforbundet velge ut en versting , og ta kontakt med de
som ar laget den.
let vil
v re at det designes p nytt,
slik at teksten blir lesbar.
At skri en er liten og
nesten uleselig p mange
matvarer, g r det til en
risikosport spise enkelte
produkter for en som ar
matallergi. et er prisverdig
og velkomment at Blindeforbundet n retter s kelys mot
dette problemet med sin
kampan e, sier fags ef
for matallergi, elle r ttum
i NAA .

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

Geilomo

Vi tilbyr vinteropphold for ungdom mellom 16-18 år i uke 9 -2014 (24.02-28.02)
Det søkes gjennom fastlege/barnelege og søknaden sendes:
OUS HF Ullevål, Barnemedisinsk avdeling
Henvisning, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO.
Søknadsfrist: Desember 2013
Nærmere informasjon kontakt oss på tlf. 32 09 50 00.
Informasjon vil også ligge på Geilomo-siden på facebook.

GEILOMO BARNESYKEHUS, ET BEHANDLINGS- OG
HABILITERINGSTILBUD FOR BARN MED KRONISK
HJERTE- OG LUNGESYKDOM.

G eilomo
b arnesy keh us
w w w .g e ilo m o .n o
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Grethe Amdal
sykepleier/seniorrådgiver

Helle S. Grøttum
sykepleier/seniorrådgiver

Rose Lyngra
sykepleier/seniorrådgiver

Kai Gustavsen
seniorrådgiver inneklima

Nils Otto Ledermann
seniorrådgiver inneklima

Sp r NAA s r dgivere
ar du sp rsm l knyttet til Astma- og Allergiforbundets
sykdomsomr der, inneklima, arbeidsmil eller trygd
og re g etssp rsm l a kan du kontakte NAA s
r dgivningst eneste som er bemannet med sykepleiere

og fageksperter p inneklima. u kan sende ditt sp rsm l
via e-post til r a a d g i v n i n g @ n a a f . n o . usk oppgi
medlemsnummer. tvalgte sp rsm l og svar vil bli
g engitt i redigert form i sp rrespalten i AstmaAllergi.

NAA ar ogs pen r dgivningst eneste per telefon
andag, tirsdag og torsdag bet enes telefonen av sykepleier.
redag av eksperter p inneklima utelu .kl. 0 .00 11.00 og 1 .00 14.00.
ing sentralbordet: 3 3 3 3 , og sp r etter r dgivningen.

elkommen til

V alle M arina

V alle M arina er Astma- og Allergiforbundets feriested på G ran C anaria.
H er er det deilig sommertemperatur
hele året og medlemsrabatt på opphold.
N oen tar ferie fra v interen her – mens
andre sikrer seg sommerv æ ret.

F or mer inf ormasj on kont akt N A A F
p å t lf . 2 3 3 5 3 5 3 5 eller send e- p ost
til: vallemarina naaf.no

www.naaf.no/vallemarina
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Lim og fugemasse i verdensklasse!

Tetting

Kitting

London Eye er tettet med CT1

Liming

Norges første og eneste fugemasse & konstruksjonslim anbefalt av NAAF.
CT1 erstatter: akryl, silikon, våtromssilikon, butyl, mastics, polyuretan,
monteringslim, trelim m.m. Kan overmales alle typer malinger,
krymper ikke, sprekker ikke, forblir alltid ﬂeksibel.
Erstatter alt av fuge- og limprodukter!
Benyttet av industrien i over 20 år.
CT1 har høy omløpshastighet, redusert vårt svinn, enkelt og lett å
selge – fungerer som lovet, har doblet salget. Carlsen Fritzøe Kongsberg.

Fuging

Vi kan anbefale CT1. XL Bygg Drammen Høvleri.
ASTMA- OG
ALLERGIFORBUNDET
-gjør Norge friskere

For mere informasjon: ct1.no
Tlf: 32 83 84 00

email: post@ct1.no

Malefuger
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... for et bedre inneklima
Hvaler
kommune

Hurum
kommune

hvaler.kommune.no

hurum.kommune.no

Gildeskål
kommune
gildeskal.kommune.no

Os
kommune
lom.kommune.no

Ålesund
kommune

saltdal.kommune.no

alesund.kommune.no

Midtre Gauldal
kommune

Kvalsund
kommune
kvalsund.kommune.no

os.kommune.no

Saltdal
kommune

midtre-gauldal.kommune.no

rana.kommune.no

Fedje
kommune

Hammerfest
kommune

Oppvekst- og omsorgsetaten

Pleie og Omsorg
hammerfest.kommune.no

sarpsborg.com

fedje.kommune.no

sveio.kommune.no

vennesla.kommune.no

i g r n inn i en tid som er spesielt krevende for deg som ar astma, allergi,
eksem eller kols. er er noen gode r d om vordan du kan beskytte deg.

Slik takler du kulden
tekst B rn ild eld foto / N A A F

K a l d t v æ r og forurenset lu byr p ekstra u ordringer for
folk med astma og lu veisplager. N r temperaturen kryper
over til minus, er det viktig forebygge med medisiner og
beskytte seg godt med kl r. Og ogs for de som ar eksem
blir plagene o e verre om vinteren.
Forsikti i k lden

for old til kulde er det spesielt viktig beskytte sm barn,
og eldre. r det kaldere enn minus 10, skal du v re forsiktig med ta barna med p tur. vis du likevel m ta dem
ut, er det viktig at du beskytter uden med varme kl r og
kuldekrem fet fuktig etskrem. enk ogs p at det blir mye
kaldere for et lite barn som sitter stille i en barnevogn eller
en pulk, enn det er for deg som beveger deg og dermed
older deg varm. Sm barn er mer s rbare for forfrysninger
og lu veisinfeks oner.

A s t m a o g k u ld e

or personer med astma og lungeplager er det viktig med
forebyggende medisin i kulden. enne utvider lu veiene og
reduserer derved plagene. onas varmemaske nnes for b de
voksne og barn og gir god beskyttelse mot kald og t rr lu .
t lite lter i masken varmer opp den lu en du puster inn.
u forurensning er ogs et viktig tema i forbindelse med
lu veisplager og kulde. tettbygde str k vil utslippene fra
vedfyring og dieselbiler ke i stillest ende, kald lu , noe
som kan forverre astmasykdom. nng derfor elst trene
i forurensede omr der, og tenk spesielt p at barn er lavere
enn voksne og derfor mer utsatt for forurenset lu .

esk tt h den

uden vil v re spesielt utsatt i kaldt v r kombinert med
sterk vind og fuktig et. Noen reagerer ogs med kulde4 2 / Astma Allergi 6 013

Vintersykling er blitt stadig mer populært, og NAAFs Helle Grøttum er
en av dem sykler året rundt. Om vinteren beskytter hun luftveiene med
Jonas varmemaske.

allerg eller elveblest n r uden utsettes for sterk kulde og
kaldt vann samtidig sn . uktig etskrem kuldekrem gir god
beskyttelse, men det aller beste er likevel fysisk beskyttelse i
form av varme kl r.
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Ny forskning viser at personer med nedsatt lungefunks on ar kt d delig et av blant ann
er vanligere os personer med angst enn personer uten angst.

Avsl rer sammen
tekst og foto Anne- ise Aakervik

M e d u tg a n g sp u n k t

personer med angst
enn blant personer uten angst, sier
eivset .
Siden dette er en
tverrsnittsstudie kan
studien ikke gi svar p
va som er rsak og
va som er virkning.
Antagelig kan funnene forklares med
en kombinas on av at
Linda Leivseth har forsket på
tung pust kan gi angst,
lungefunksjon, luftveissymptoat angst kan gi tung
mer og dødelighet i relasjon til
pust, og at personer
kols i doktorgradsavhandlingen
med angst kan oppsin ved Institutt for samfunnsleve tung pust som en
medisin, NTNU.
st rre plage enn det
A n g st o g tu n g p u st
Angst er vanlig blant personer med kols. personer uten angst g r.
ed gi e ektiv be andling for
av andlingen sin ar eivset studert
angst kan man trolig redusere den
vordan angst og lav lungefunks on ar
totale symptombyrden, sier eivset .
sammen eng med tung pust. 10 6 3
personer ble inkludert i denne studien.
esultatene viste at mer symptomer
veiss mptomer o d d
p angst og lavere lungefunks on adde
oste, piping i brystet og tung pust er
sammen eng med mer rapportering av vanlige symptomer ved kols, og det
tung pust ved ulike aktiviteter. nnen
antas at b de lungefunks on og lu ulike niv av lungefunks on var det van- veissymptomer kan a betydning for
ligere rapportere tung pust blant
prognosen.
i den andre elseunders kelsen i Nord- r ndelag
N
ar inda eivset
skrevet doktorgradsavandling med tittelen
ronisk obstruktiv
lungesykdom lungefunks on, lu veissymptomer og
d delig et . Av andlingen
inkluderer tre vitenskapelige artikler som alle er
publisert internas onalt.
undt 370 000 personer i
Norge ar kols, men over
alvparten vet ikke om det.

He l s e u n d e r s ø k e l s e n e
................................................................................................................................................................

elseunders kelsene i Nord- r ndelag
N er Norges st rste samling av elseopplysninger om en befolkning. ata er framska et g ennom tre befolkningsunders kelser
N 1 1 4- 6 , N 1
- 7 og N 3 006-0 . il sammen
ar 1 0 000 personer samtykket til at avidenti serte elseopplysninger kan g res
tilg engelig for godk ente forskningspros ekter, og nesten 0 000 ar avgitt blodpr ver. ette g r N til en betydningsfull samling av elsedata og biologisk materiale, ogs i internas onal sammen eng.
N ble rundt 4 000 personer over 0 r
invitert, vorav a 6 000 eller 6 ,
valgte delta. Av disse ble a 13 00 personer
invitert til delta i ungestudien. il sammen 10 4 personer u rte spirometri.
isse er utgangspunktet for inda eivset s av andling.
inda eivset er utdannet fysioterapeut og ar mastergrad i elsevitenskap. un er i
dag ansatt ved elsedirektoratets avdeling Norsk pasientregister.
oktorgradsarbeidet er st ttet av Norges Astma- og Allergiforbund med midler fra
trasti elsen else- og e abilitering.
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en det er uklart vordan lu veissymptomer ar sammen eng med
d d uav engig av lungefunks on, sier
eivset .
denne studien ble deltakerne fulgt
fra deltakelse i N og ut 00 . orm let var studere vordan lungefunks on og lu veissymptomer adde sammen eng med d d av erte-karsykdom
og av alle rsaker.
Som forventet fant vi at ved lavere
lungefunks on var det kt risiko for d d
av erte-karsykdom og alle rsaker.
idere fant vi at personer med oste
eller tung pust ved gange adde kt
risiko for d av alle rsaker. en n r vi
usterte for lungefunks on, var det kun
personer med tung pust ved gange som
fremdeles adde moderat kt risiko for
d av alle rsaker.
orskerne fant ingen sammen eng
mellom lu veissymptomer og d d av
erte-karsykdom.
ort oppsummert kan vi si at vi fant
betydelig sterkere sammen eng mellom lungefunks on og d d, enn mellom
lu veissymptomer og d d. esultatene
tyder allikevel p at tung pust ved gange
er et symptom som b r tas p alvor, og
personer som opplever dette b r opps ke fastlegen for f utredet rsaken,
p peker eivset .
doktorgradsarbeidet ar man ogs
sett p sammen enger mellom ulike
klassi seringer av kols og d delig et.
unders kelsen fant man at inndelingen
av kols i re grader basert p niv av
lungefunks on var bedre til forutsi
sannsynlig et for d d enn de nye AB gruppene som deler lungefunks on inn i
kun to niv er.

nderdia nostisert

ols er betydelig underdiagnostisert.
Personer over 40 r som ar r kt i
mange r b r opps ke fastlegen for f
m lt lungefunks onen ved en enkel og
smertefri pustepr ve. vis lungefunks onen er redusert, b r det settes i gang

ant annet

erte-karsykdom. Arbeidet viser ogs at tung pust ved nedsatt lungefunks on

n enger ved kols
tiltak for bremse fortsatt fall i
lungefunks onen, sier eivset .
et viktigste du kan g re for
unng f kols, eller for unng
bli sykere vis du allerede ar
kols, er stumpe r yken. et nnes ogs god dokumentas on p
at fysisk trening kan gi personer
med kols en lettere verdag og
mindre tung pust.
ovedkonklus onene i
eivset s doktorgradsav andling:
1 . nnen ulike niv av lungefunks on var det vanligere rapportere tung pust blant personer

med angst enn blant personer
uten angst.
2 . et var betydelig sterkere
sammen eng mellom lungefunks on og d d, enn mellom lu veissymptomer og d d.
3 . nndelingen av O S i re
grader basert p niv av lungefunks on predikerte d d bedre
enn de nye AB -gruppene som
deler lungefunks on inn i kun to
niv er men i tillegg tar ensyn til
forverringer og symptombyrde.

ette er kols
...........................................................................................

ronisk obstruktiv lungesykdom kols er en vanlig
sykdom som kan forebygges og be andles. en
k ennetegnes av vedvarende lu veisobstruks on
som blir verre over tid. ed kols f r man en kronisk betennelsesreaks on i lu veiene og lungene
ved eksponering for r yk og andre gi ige partikler
og gasser. orverringer og tilleggssykdommer
bidrar til alvorlig etsgraden os den enkelte pasient. an regner med at rundt 370 000 personer i
Norge ar kols, men over alvparten av disse ar
ikke f tt diagnosen.

Problemer i kulden?

Kanskje Jonas varmemaske kan hjelpe deg?
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 utpusten 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.
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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ulebordsesongen er i gang, og dagen derp kan brukes til s mangt.
en kan du skylde p allergien

Alko ol og allergi
t e k s t / M o r t e n Ø v e r b y e fo t o / C o lo u r b o x

Ho d e p i n e , skallebank og sorte ull.
S r p kn r, albuer og tunge. et
meste er forst elig og ar en naturlig
forklaring n r man v kner opp etter en
fest. en mange opplever ogs klare
allergisymptomer. an man rett og slett
v re allergisk mot alko olen
ersom man opplever en allergisk
reaks on etter inntak av alko ol, er det
mest sannsynlig at denne reaks onen
skyldes allergener som er tilsatt alko olen, sier seniorforskerne Berit ranum
og llen Namork i olke elseinstituttet.
In n e h o ld e r a lle r g e n e r

or det er nemlig slik at en rekke ulike
alko ol oldige drikker kan inne olde
allergener som du og eg reagerer p .
l kan inne olde allergener fra
korn, mens lik rer kan a mange
tilsetninger av blant annet frukt og egg.
Personer som er allergisk mot druer
kan reagere p vin. tillegg kan alko ol
inne olde istamin.
ette sto et er det samme som skilles ut ved en allergisk reaks on, og det
kan gi symptomer som kl e, elveblest,
rennende nese og pustebesv r.
dvin og l kan inne olde sul tt
som os enkelte med astma kan f re
til tungpust et og piping i brystet, sier
forskerne.
nkelte kan ogs oppleve symptomer
som tett nese, rennende nese eller
nysing etter inntak av alko ol.
et kan skyldes at alko ol f rer til
utvidelse av blod rene i nesen, noe
som ig en resulterer i kt slimproduks on og nesesymptomer. ette kalles
ikke-allergisk rinitt, sier ranum og
Namork.

P å v ir k e r r e a k s jo n e n e

Alko olen kan b de forsterke og utl se
en allergisk reaks on mot mat.
4 6 / Astma Allergi 6 013

Biologisk forklart kan dette sk e
fordi tarmslim innene blir p virket av
alko olen som g r tarmen mer lekk
slik at immunsystemet kommer i kontakt med allergenet man reagerer p ,
p peker forskerne.
Alko ol er en av mange faktorer
som kan p virke en allergisk reaks on.
ysisk aktivitet kan ogs forsterke eller
utl se en allergisk reaks on mot en
matvare man ellers ikke ville a reagert
p om man ikke adde anstrengt seg
p for nd.
et er ogs noen som evder at de
er allergiske mot selve alko olet.
et er lite sannsynlig, sier forskerne.
n allergisk reaks on mot ren
alko ol, etanol, er ekstremt s eldent.
et er noen som kan f en umiddelbar
reaks on etter a drukket alko ol,
men dette kan da skyldes intoleranse
vor vedkommende mangler ett eller
ere en ymer som er viktig for bryte
ned alko olen i kroppen.

erkede asker

et er en k ent problemstilling for
mange at de f r vondt i odet av
drikke visse typer r dvin. agdirekt r
ridt of Ni olaysen i Ar us opplever at
det er forsket for lite p omr det.
ange sier at de er allergiske mot
garvesto er i vinen som kommer fra
skall og druer. en det nnes lite klinisk dokumentas on p det, sier an.
er er det ogs viktig skille mellom de som f r reaks oner fordi de
er f lsomme og de som er allergiske.
eldigvis for forbrukeren er mange av
polvarene i dag merket. Sliter du med
vondt i odet, og du tror det skyldes
vinen og ikke inntaket, kan du alts
velge andre asker ved neste innk p.
i merker noen viner os oss med
at de er lave p garvesto og istamin,

da kan forbrukerne velge disse produktene dersom de er plaget. en det
nnes ogs en del myter der ute. u
kan for eksempel ikke si at eg blir
d rlig av toskanske viner , det er ikke
oldbart i det ele tatt, sier Ni olaysen.
et nnes ogs noen teorier om at
skallkomponenter i r dvinen inng r i
noen kryssreaks oner.
er er nok ogs forskningen noe
mangelfull, men det er k ent at
matallergier og pollenallergi kan
skape reaks oner opp mot andre
komponenter.

K r y s s r e a k s jo n e r

Seniorforskerne i olke elseinstituttet
sier at alko olen i seg selv ikke gir noen
kryssreaks oner.
en det er mange pollenallergikere
som kan reagere mot r frukt, gr nnsaker, b r og annen plantemat fordi
proteinene er s like at immunsystemet ikke ser forsk ell.
eaks onene er som regel sterkest i
pollensesongen, men de kan forekomme ele ret.
e vanligste kryssreaks onene os
b rkepollenallergikere er mot asseln tter, pean tter, stenfrukter, gr nnsaker og b r. resspollenallergikere
kan oppleve reagere mot de vanligste
melsortene som vete, rug, bygg og
avre i tillegg til belgfrukter som soya,
erter og pean tter, sier de.
Burotallergikere kan f kryssreaks oner mot krydder og krydderurter
som vitl k, persille og karri.
Pean tter kan f alvorlige reaks oner ved spise br d eller kaker med
lupinmel og ved spise mat med krydderblandinger med bukke ornkl ver i
som er en fast bestanddel karri.

Alkohol kan forsterke allergiske reaksjoner,
som gjør at hodepinen dagen derpå kan
være ekstra ille.
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amilie elg i angesund
NAA egion sta ells
adde med seg 130 deltakere p familiekurs p
uality otel Sk rg rden i
angesund 11. 13. oktober
013. alvparten var barn,
fra 0 13 r, s denne elgen
var det a tion fra morgen
til kveld. tter mottakelse
fredag ettermiddag samlet vi
oss til felles middag i restauranten, og k kkenet g orde
sitt ytterste for
im tekomme deltakerne
be ov i for old til mat og
allergier. velden ble avsluttet med sosialt samv r, og
diskotek for store og sm i
baren.
rdag og s ndag var det
klart for organisert klatring
og andre aktiviteter i sk rg rds allen. e minste barna
ble aktivisert med blant
annet skatte akt, tegning,

edlemstre p

ytlesing, perler og vindusmaling. ens barna var i
aktivitet var de foresatte p
interessante foredrag om
mat, allergier, inneklima, kols
og astma. r adde vi ogs
en b ttur ut i sk rg rden
for de som nsket v re
med. et var str lende v r
og er kk vi maks uttelling.
i arrangerer to slike
elger g ennom ret, og
f r mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne
v re. et er spesielt godt
se det gode samspillet og
sam oldet mellom barna,
og de gode samtalene blant
de voksne. ar du enda ikke
att gleden av v re med
oss p en slik elg, s er du
ertelig velkommen
Regionssekretær
Eli Mathea Olsen

underfossen

ille ammer og omegn AA
og est Oppland AA inviterte til aktiviteter p underfossen. n kald, men n
stdag, 1 . oktober, samles
en g eng spente deltagere.
vor yt skal vi t rre n
imponerende innsats av ele
g engen. tter endt klatring

var det godt komme inn p
ossekroa til noe varmt og
drikke, en fantastisk amburger og god servi e. Sm praten gikk lett under m ltidet
og alle ygget seg.
Tove Kristin Løkken,
regionssekretær

Høyt klatrer de og flinke er de!

Bading i aufoss
l mdal Astma- og Allergiforening ar att sine
rlige badetur til aufoss
badeland den . og 3. november. et var 33 store
og sm som var med. e
Et knippe spente klatrere!
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badet, spiste god mat og
feiret allo een. Noen
kk testet lungefunks onen
sin av astmasykepleier som
var med p turen.

ret e Smit til minne
Sol r astma- og allergiforening ar mistet en av
sine tillitsvalgte som kasserer
ved at ret e Smit gitt bort
10.10. 013, nesten 70 r
gammel. un ar v rt med
i styret i mange r og g orde
obben sin som
kasserer tilfredsstillende.
un var en veldig blid og yggelig dame. i i Sol r astmaog allergiforening kommer til
savne v rt styremedlem g ennom mange r.
i lyser fred over ret e Smit sitt minne.
Gerd Karin Lindeberg
Leder i Solør astma- og allergiforening

V e rv e t
m e d le m !
Hvis alle medlemmer verver ett medlem hver,
blir NAAF stor nok til å bli tatt enda mer på alvor.
il du v re med oss verve ere medlemmer
Sammen skal vi g re Norge friskere
i ar mange medlemsfordeler og ne
vervepremier
en enkleste m ten verve p er fra nettsiden v r
w w w . n a a f . n o men du kan og så ring e oss
L e
direkte på 2 3 3 5 3 5 3 5 eller
v e rv e p s o m
le g g in r e m ie r
kontakte ditt lokallag.
n d i

o g
n v e rv
p å w w
in g
w .n a
m e d le a f.n o /
m

V ER V 1 M ED L EM

nspiras onssamling i Bergen
egion est adde invitert
styret, ledere og nestledere til inspiras onssamling
i Bergen. i var s eldige
f to interessante forelesere
til lede oss g ennom deler
av dagen. Arve augland
snakket om samarbeid og
respekt for kvarandre sine
meiningar og korleis ein kan
v re uenig p sak, men v re
vener etterp . Oddny
il eteig, lokalpolitiker for
S i Bergen snakket over
temaet
et er i motbakke
det g r oppover . et f rste
un g orde var stille sp rsm l om vi synes at vi var f
p samlingen ette nikket
vi anerk ennende til ange
av oss tenkte at vi g erne
skulle att med de som

adde m ttet melde avbud
p grunn av sykdom eller
andre omstendig eter. en
da kk vi utdelt et dikt som vi
m tte f lge med p resten av
ennes foredrag. ette vil vi
g erne dele med ere i NAA
som av og til f ler seg alene i
saken en brenner for:

A ne & Bronky b ok + ly db ok
( v erdi 1 5 0 , - )

A ne & Bronky D V D
« T rikset»
( v erdi 1 5 0 , - )

vil aldri p
at sm grupper
av tenksomme
engas erte
mennesker
kan
forandre verden.
aktisk er de
e eneste
Som noensinne
ar forandret
Noe
Margaret Mead

T eknisk trening strøy e m/
logo, nnes i S- , oppgi
ønsket strl i b eskjedf eltet
( v erdi 1 4 9 , - )

N orsk v isesang i
5 0 år, trippel C D
( v erdi 1 4 9 , - )

E ksemh ansker av b amb us
for barn, nnes i strl 1- r,
3 - 4 år, 5 - 6 år, 7 - 8 år, 9 - 1 0 år,
oppg i ønsket strørrelse
i b eskjedf eltet

V ER V 2 M ED L EM M ER
Boka « G ode
råd er g rønne»
( v erdi 3 9 5 , - )

onas lue m lter, bl
mønster v oksen
( v erdi 4 2 5 , - )

Pollennett
( v erdi 3 2 9 , - )

V ER V 3 M ED L EM M ER

Sterisol sensitiv udpleie,
R espro A llerg imaske,
pakke med tte en eter
nnes i strl S- , oppgi
( v erdi 7 9 0 , - )
ønsket strl i b eskjedf eltet
( v erdi 5 2 5 , - )

P rinc ess G ull dunpute
( v erdi 6 9 9 , - )
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Et rom med kun 0,0005
%99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
som fjerner
Ønsker duområde
mer informasjon
du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
på nesten 30kan
forurensningspartikler
i luften?kvadratmeter.
Et rom med kun 0,0005 %
eller NORsupport@nikken.co.uk.

forurensningspartikler i luften?

Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, støv og støvmidd.
KenkoAir Purifier har et banebrytende ULPA-filter
(ultra-low
particulate
air filter),en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige
KenkoAir
Purifier
skaper i tillegg
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned
i en størrelse
0,12 mikroner
i et
KenkoAir ®som
Purifier
har et banebrytende ULPA-filter (ultra-low particulate air filter),
negative
ioner,på
gjennom
en revolusjonerende
ozonfri prosess
kalles
som fjerner 99,9995 % av alle luftpartikler helt ned i en størrelse på 0,12 mikroner i et
område på nesten 30 kvadratmeter.
ren ionegenerering.
område på nesten 30 kvadratmeter.
®

Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
Filteret er testet og sertifisert av uavhengige laboratorier, og fjerner allergener
Ønsker
dufibrer,
mer informasjon
kan du ta kontakt med Nikken
på 0044 1908 202454
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk,
skadelige
støv og støvmidd.
som pollen, mugg, hår og flass fra kjæledyr, røyk, skadelige fibrer, støv og støvmidd.
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende atmosfære ved å avgi naturlige
eller
NORsupport@nikken.co.uk.
KenkoAir Purifier skaper i tillegg en avslappende
atmosfære
ved å avgi naturlige
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
negative ioner, gjennom en revolusjonerende ozonfri prosess som kalles
ren ionegenerering.
ren ionegenerering.

Et rom med kun 0,0005 %
forurensningspartikler i luften?

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

Ønsker du mer informasjon kan du ta
kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

En uparfymert dusjgel og
shampoo i ett, som er
spesielt utviklet for barn
med ekstra følsom
hud. Rengjør barnets
hår og hud med et
kremet skum som
å Apotek 1 og Alliance Boots
er lett å skylle av.
Inneholder milde
og veldokumenterte
ingredienser.
www.ccshc.com

Sov sunt og lev godt!

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Nikken på 0044 1908 202454
eller NORsupport@nikken.co.uk.

Anbefalt av:

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

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

www.nikken.eu

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

• Kjennes sval om sommeren og
varm om vinteren.

Høie Krepp for sunn søvn i et friskt sovemiljø!

www.nikken.eu
www.nikken.eu

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

elig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

www.hoie.no
www.nikken.eu

Rent og pent
innemiljø
ALLERGI
ER ET STADIG STØRRE PROBLEM.
Ferdigmalte
panelDERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL.
og takplater
Hver daganbefalt
utsettes huden for parfyme og andre unødvendige
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til
av Astma-kontaktallergi
og og irritasjon på huden – og barn er dessverre
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødvenallergiforbundet
dige tilsetningsstoffer. Du får vite mer om Neutral og om hvordan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.

www.byggma.no

HUDENS NATURLIGE VALG
Sannsynligvis

Sannsynligvis

verdens reneste

verdens reneste

Allergi er et stadig større problem.
Derfor er Neutral vask nøytral

Lactacyd inneholder
melkesyre som hjelper
deg å bevare hudens og
underlivets naturlige
pH-verdi, som igjen
opprettholder den
naturlige bakteriefloraen.

ALLERGI ER ET STADIG STØRRE PROBLEM.
DERFOR ER NEUTRAL VASK NØYTRAL. member of

ALLERGI ER ET STADIG STØRRE
Hver dagPROBLEM.
utsettes huden for parfyme og andre unødvendige
tilsetningsstoffer, for eksempel fra vaskepulver. Det kan føre til
DERFOR ER NEUTRAL VASKkontaktallergi
NØYTRAL.
og irritasjon på huden – og barn er dessverre
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er

Hver dag utsettes huden for parfyme ogNeutrals
andre serie
unødvendige
med vaskemidler uten parfyme og unødvenReduser risikoen
for allergifor
påeksempel
neutral.no
tilsetningsstoffer,
fra vaskepulver.
Det kan føre
til vite mer om Neutral og om hvordige tilsetningsstoffer.
Du får
danbarn
du kaner
redusere
risikoen for allergi på neutral.no.
kontaktallergi og irritasjon på huden – og
dessverre
spesielt utsatt. Dette vil ikke Neutral finne seg i. Derfor er
Neutrals serie med vaskemidler uten parfyme og unødven5 0 / Astma
Allergi
6 013 Du får vite mer om Neutral og om hvordige
tilsetningsstoffer.
dan du kan redusere risikoen for allergi på neutral.no.

member of

Hudvask på kroppens egne vilkår

sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD
Enkelt å bake

fantastisk å smake

En god glutenfri

Orgran

bakst med

NYHE
T!
PHYSIOMER, den naturlige og effektive
løsningen som gjør det lettere å puste ved:

NY
• Neseproblemer,
HE også for barn
• Snue og forkjølelser
T!
• Akutte infeksjoner i øvre luftveier
• Allergisk snue (rhinitt)
• Kroniske problemer og nesepolypper
• Etter kirurgi i nesen og bihuler

Importør: Alma Norge AS – www.alma.no

Finnes på apotek
www.aconordic.com

NY

HE

T!

MATGLEDE!

Godt
og

Godt
og

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.

Trygt og skånsomt for
sensitiv hodebunn
10 rene basisprodukter
av høy kvalitet
Utviklet i tett samarbeid
med det finske
astma og allergiforbundet
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no
or mange er melkefritt
Selges kun hos frisøren
livsviktig, mens andre velger
det for f le seg bedre.
Stadig ere velger det fordi
de elt enkelt synes
det er godt

melke-

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.

fritt!
melke-

fritt!
Se vår nye hjemmeside, www.gogreen.no

MATOPPLEVELSER
FOR ALLE

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 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.

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

Skånsom desinfeksjon for hud og hender
desinfeksjon
for hud og hender
–Skånsom
anbefalt av
Astma-og Allergiforbundet

T
E
H
Y
N

S U K S ES S EN
F O R TS ETTER

Norges mest solgte
Norges mest solgte
desinfeksjonsmiddel
desinfeksjonsmiddel
i apotek

i apotek

Basert på de reneste
på deavreneste
råvarer,Basert
og alkohol
råvarer,kvalitet
og alkohol
av
Norges
Astmafarmasøytisk

– anbefalt av Astma-og Allergiforbundet

Norges mest solgte
desinfeksjonsmiddel
i apotek

g hender
bundet

Basert på de reneste
råvarer, og alkohol av
farmasøytisk kvalitet
Ingen tilsatt duft,
konserveringsmidler
eller parabener

● U NI K T S TØ V O P P TA K

-

● U NI K F I L TR ER I NG
● L A V V EK T

farmasøytisk kvalitet
og Allergi Forbund

anbefaler nye Jif
Ingen tilsatt duft,
konserveringsmidler
Ingen tilsatt duft,Mopp Startpakke.
eller parabener
konserveringsmidler

-

● L A NG L EV ETI D

eller parabener Aldri har effektiv
-

Ingen påviste tilfeller
gulvvask fra Jif
av allergi–eller
Ingen påviste tilfeller
vært- enklere!
hudreaksjon
av allergi–eller

-

Norges mest solgte
hudreaksjon
Ingen påviste tilfeller
● S E D EN!
Kan brukes av
desinfeksjonsmiddel i apotek
av allergi–eller
Basert på de reneste råvarer,hudreaksjon
og alkohol
alle, trenger ikke
● P R Ø V D EN!
Kanhuden
brukes av
av farmasøytisk kvalitet
gjennom
alle, trenger ikke
Ingen tilsatt duft, konserveringsmidler
Kan brukes av
● O P P L EV F O R S K J EL L EN HJ EM M E!
eller parabener alle, trenger ikke
gjennom huden
Telefon: 331 35 777
Vi tilbyr både
gjennom huden
Ingen påviste tilfeller av allergi–
Postboks 2219
www.vorwerk.no våt servietter, gel og
3255 Larvik
eller hudreaksjon
Vi tilbyr
Vi tilbyr både
Kan brukes av alle, trenger
ikkebåde
gjennom huden våt servietter, gel og
våt servietter, gel og
Antibac AS
| Hagaløkkveien
13, 1383 Asker | T +47 66 77 11 70 | www.antibac.no
Vi tilbyr
både våtservietter,

3 Asker | T +47 66 77 11 70 | www.antibac.no
gel og flytende

desinfeksjon

Antibac AS | Hagaløkkveien 13, 1383 Asker | T +47 66 77 11 70 | www.antibac.no
Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!
Antibac AS | Hagaløkkveien 13,
Telefon:
331 35 777
1383 Asker | T +47 66 77 11 70
Postboks 2219
Postboks 2219
3255
Larvik
www.antibac.no
www.vorwerk.no
3255 Larvik
Postboks 2219

Telefon: 331 35 777

3255 Larvik

Postboks 2219
3255 Larvik
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www.vorwerk.no

Telefon: 331 35 777
Telefon: 331 35 777
www.vorwerk.no
www.vorwerk.no

amilie elg i s old

NAA region s old arrangerte familie elg p uality
otell og nspiria i Sarpsborg
elgen . 6. oktober. otalt
var det 10 barnefamilier og
til sammen 41 store og sm
som kk boltre seg fritt p
begge stedene i s erie
elgen.

at og medisiner i barne ager

lotte tilbakemeldinger fra
de som deltok ble det ogs .
akk til nestleder i egion
s old, eni saksen som
bidro til at det ble en vellykket, artig og ektisk elg. or
mer info s ekk ut emmesiden:
.superlandoginspiria.no

NAA egion idt
arrangerte temadag
at og medisiner i
barne ager mandag
1. oktober. undt
60 deltakere var
tilstede i Statens us i
rond eim, og det ble
mange gode tilbakemeldinger p at dette
adde v rt ny g
og meget l rerikt.
oredrags oldere var
orunn ervik, seniorr dgiver ved sosial- og
elseavdelingen os
fylkesmannen i S rr ndelag, kokk Svein
agnus
nvik fra
atakademiet og far- Jorunn Lervik, seniorrådgiver ved sosial- og
helseavdelingen hos Fylkesmannen i Sørmas yt lin Bergene
Trøndelag om mat og medisiner i barnehager.
fra syke usapotekene
i idt-Norge. Alle tre
presenterte interessante og
evanger torsdag . noinn oldsrike foredrag, og
vember og i lesund tirsdag
deltakerne var engas erte og 3. desember. Pros ektet er
stilte mange sp rsm l.
nansiert med midler fra
urset ble ogs oldt i
trasti elsen.

ngangs ansker anbefalt av NAA

ange trenger bruke
engangs ansker i obben sin,
men de este typer engangsansker inne older allergene k emikalier. en norske
produsenten ranberg AS
ar n lansert engangs anskene agi ou som er
de f rste engangs anskene
som er anbefalt av Astma- og
Allergiforbundet. Produktet
ble presentert for NAA i
01 , og ar g tt g ennom
grundige tester f r de n kan

merkes med at de er anbefalt av NAA . et ble funnet
at produktet er fritt for de
sto ene som kan gi
allergi eller irritas on,
samtidig som tykkelsen p
anskene er god nok til at de
indrer at skadelige k emikalier trenger g ennom og
inn p uden. ngangs anskene anbefales b de for
de som allerede ar utviklet
allergi, og forebyggende.
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y p grensen og i ler

Spente før zip- lining i Våler

Pros ektet y, dette var
g y i regi av NAA egion
s old samlet barn og unge
med astma til aktivitetsdager

i st. er kk deltakerne
testet ut ere forsk ellig
aktiviteter under faglig veiledning. Pros ektet er st ttet
av trasti elsen else og
e abilitering.
rdag 1 . oktober kunne
0 barn og unge i alderen 7
til 14 r nskes velkommen
til aktivitetsdag inne og ute
p Superland i Sarpsborg.
nne kk barna klatre i en
stolpeklatrebane, og ute kk
de pr ve ip-line og strikkopping i en k empetrampoline. lott v r, og fem av
barna mottok gratis billetter
til latring p rensen i l pet
av 014. e eldige var: selin elaas, lodi Berge, lodi
Aslaug Bergby og agnus
Skolt.
.klatringpagrensen.no
rdag . november m tte
17 barn opp p
ler i ko
Senter til aktivitetsdag med
fart og spenning. er kk
barna pr ve rodeo, revol-

Helene Larsen fikk prøve strikkhopp i kjempetrampoline.

verskyting lu og ip line
p 00 meter og seks meter
over bakken. ip-line var noe
alle barna og voksne syntes
var spesielt moro, s denne
aktiviteten ble testet grundig
ut av alle deltakerne.
P rodeo ri p en okse

aktiviteten gikk rym Slembe
elt til topps. ratulerer n
opplevelsesrik og artig dag
og takk til alle foreldrene
som stilte opp og alp til.
.ki ko senter.no

rdsliv bra for voksne allergikere
et ar lenge v rt
k ent at barn som
vokser opp p landet
i kontakt med dyr, er
bedre beskyttet mot
allergi og overf lsom et. N viser ny
forskning at dette
ogs kan v re gyldig
for voksne allergikere.
Postdoktor ret e
l olm ved nstitut
for olkesund et
i Aar us ar nylig
publisert en studie
der forskerne ar
sett p overf lsomet mot blant annet
usst vmidd, gress,
b rkepollen og katter. et viser seg at
voksne som arbeider p
g rd kan b de forebygge og
dempe overf lsom eten,
og i noen tilfeller erne den
elt. nders kelsen viser
dessverre ikke vorfor dette
5 4 / Astma Allergi 6 013

ildeling av
tra-midler

sk er. orskerne ar fulgt
1170 deltakere g ennom 1
r, som er blitt testet med
blodpr ver og prikktest.
l olm sier det er en banebrytende opplysning at de

ar funnet ut at voksne som
ikke er vokst opp p landet
kan f en allergibeskyttende
e ekt ved begynne obbe
i landbruket som voksne,
skriver orskning.no.

traSti elsen elseog e abilitering er en
sti else som best r av
frivillige organisas oner, blant dem Astmaog Allergiforbundet.
vert r tildeles midler
remerket ulike pros ekter innen else- og
re abiliteringsfeltet.
AstmaAllergi gikk i trykken f r tildelingen for
014 ble o entligg ort,
men du kan g inn p
nettsidene naaf.no for
lese om vilke pros ekter som ar f tt st tte.

inn b i l eller
S y d e n -tu r

N tt N
AAF lo
tteri

or en frivillig organisas on som Astma- og
Allergiforbundet, er et lotteri en fornu ig
inntektskilde. en gir det spenning og
premier, eller er det bare en frekk m te
utnytte medlemmene p konomisk
tekst og foto

ene unvaldsen

i spurte oss selv dette sp rsm let i sommer, da
arbeidet med forme det nye NAA -lotteriet startet, sier
kommunikas ons- og markedss ef i NAA , Bo ledits .
r lotteriet noe v re medlemmer og st ttespillere setter
pris p , og ar glede av, eller er det bare noe de f ler seg
p tvunget av uengas erte telefonselgere
Svaret var ikke entydig og u ordringen kompleks, men
n ting er sikkert: n ver suksess blir s fordi den tar en
problemstilling p alvor. NAA valgte derfor den tyngste
l sningen de dro ele lotteriet opp med roten og snudde alle
problemer p odet.
N r mennesker som tror p det vi obber for, og som
velvillig ar st ttet forbundet i mange r, ringer
oss og sier at n f r det v re nok, a, da er det p tide
lytte, sier generalsekret r rond Solvang.

O p p f y l l e r NA A F s k r i t e r i e r

va tror vi s frivillige og st ttespillere nsker f ut
av et lotteri
● Spenning g ennom attraktive premier
● At mest mulig av inntektene g r til saken
● Seri se selgere
● ulig et til t ene penger til lokale form l ved

selge lodd i lokalmil et
i mener det nye konseptet oppfyller disse
ovedpunktene og per lotteriet ig en skal kunne bli
attraktivt og positivt for de involverte, sier Solvang.

Nå kan du vinne flyreise og to ukers opphold for to personer x 100!
Foto: Bo Gleditsch

Når hundre reisegavekort skal klargjøres, er det bare å brette opp
ermene i NAAFs sekretariat! Bo Gledtisch og Espen Kromvoll i aksjon.

eiselotteri

i vet at mange kunne a god bruk for en ekstra slump
penger, det er noe de aller este k enner seg ig en i. erfor
ar vi pengepremier, forklarer ledits .
i vet ogs at biler
er popul re, derfor gir vi mulig et til vinne en e us. ed
lodde ut en slik ybridbil setter vi ogs fokus p l sningen
p en av k ernesakene v re, elseskadelig lu forurensning.
en i tillegg gikk vi inn i medlemsmassen og spurte va det
var NAA adde tilby, som b de familier og enkeltindivider
syntes adde y verdi. Og svaret var like logisk som det var
enkelt: urer til alle arina
et nye NAA -lotteriet inne older n 100 reiser til alle
arina y og to ukers opp old for to personer. Av den
grunn kalles det n , litt uo sielt, for reiselotteriet.
i per mange vinner turer og f r gode opplevelser i
elsevennlige omgivelser, avslutter ledits .

B la n k e a r k

otteriet ar byttet alle leverand rer og skrevet elt nye
avtaler med samtlige.
i var n dt til starte p nytt, med elt blanke ark.
tillegg til den nye premiestrukturen, legger vi ogs om
rutinene for oppl ring av salgspersonalet slik at alle som
selger for NAA skal vite va forbundet andler om, vilke
verdier vi legger til grunn og va vi tror p i samfunnet. P
den m ten egner vi om v r egen loso og strategi om at
NAA arbeider for bremse utviklingen av astma, allergi og
andre overf lsom etssykdommer, samtidig som vi skal p se
at de som allerede ar sykdommene kan leve et best mulig liv
med dem. et er en stor oppgave som viler p v re skuldre,
sier Solvang.
en vi vet vi vil lykkes om vi ar engas erte mennesker
med p laget. elp oss g re Norge friskere, k j ø p l o d d i
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Vi er svært glad for alle som støtter oss
gjennom Grasrotandelen. For å registrere deg som giver, gå inn på www.
norsk-tipping.no/grasrotandelen/. Der
kan du søke opp din lokale Astma- og
Allergiforening og registrere ditt spillerkort slik at de mottar støtte fra deg
hver gang du spiller.

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

Regionen har bemannet kontor på
Bjorbekk mandag, onsdag og fredag
kl. 9-15. Ta gjerne kontakt!
Aust-Agder Storlag
Svømming i Arendal - varmtvannsbassenget 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.
Lister Storlag
Bading i oppvarmet basseng i helsehuset i Kvinesdal. Alle medlemmer er
hjertelig velkomne onsdager kl. 18–20.
Den første timen er for de minste.

REGION HEDMARK
Tlf: 62 42 61 62
Kontortid: Man, tirs, tors. kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
E-post: region.hedmark@naaf.no

Glåmdal AAF
Brukerkontoret Sykehuset Innlandet,
Kongsvinger er åpent for de som
ønsker mer opplysninger om astma,
kols, allergi og eksem eller om du bare
trenger noen å snakke med. Åpningstid
er: 12. desember fra kl. 16.00 – 18.00.
Ringsaker storlag
Informasjonsstand den 14. desember
på Mølla Brumunddal. Her kan du få
informasjon om astma, kols, eksem og
allergi. Du har også mulighet til å måle
lungefunksjonen din.

REGION MIDT
Møre og Romsdal
Adresse: Moaveien 11, 6018 Ålesund
Tlf: 47 36 24 18
Kontortid: Tirs kl. 09.00 - 15.00 Tors
kl. 09.00 - 15.00 Fre kl. 11.00 - 15.00
Regionssekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no

Sør-Trøndelag
Telefon: 72 83 10 04 / 922 87 146
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu
Besøksadresse: Amundalsveien 303,
7540 Klæbu
Kontortid: Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00
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Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nord-Trøndelag
Henvendelser fra medlemmer betjenes
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.
AKTIVITETER
Med støtte fra Extrastiftelsen skal NAAF
Region Midt gjennomføre prosjektet
«Bygg Varder» i løpet av 2014. Til dette
trenger vi 15 deltakere. Deltakerne skal
være i aldersgruppen 16 – 30 år. Bygg
Varder går ut på at 15 deltakere får delta
på to weekender på fjellet med fokus
på trening, kondisjon/koordinasjon
og astma. Den ene samlingen blir på
vinteren og den andre samlingen blir på
høsten. Egenandel medlemmer kr 500,-/
ikke-medlemmer kr 1000,- per person
per weekend.
For påmelding eller mer informasjon ta
kontakt med prosjektleder Monica Dalseth på e-post: monica.dalseth@naaf.no
MØRE OG ROMSDAL
Møre og Romsdal Storlag trenger flere
styremedlemmer. Kan du tenke deg
å bli med i vårt storlagsstyre? Eller vil
du ha mer informasjon om hva dette
gjelder? Ta kontakt med regionssekretær
Monica Dalseth på telefon 47 36 24 18
eller på e-post: monica.dalseth@naaf.no
SØR-TRØNDELAG
Sør-Trøndelag Storlag inviterer til
badedag i Pirbadet lørdag 25. januar.
For påmelding eller mer informasjon
om aktiviteter i Sør-Trøndelag Storlag
send e-post til gina.strom@naaf.no
NORD-TRØNDELAG
Nord-Trøndelag Storlag trenger flere
styremedlemmer. Kan du tenke deg å bli
med i vårt storlagsstyre? Eller vil du ha
mer informasjon om hva dette gjelder? Ta
kontakt med regionssekretær Gina Strøm
på telefon 72 83 10 04/ 92 28 71 46
eller på e-post gina.strom@naaf.no
For informasjon om aktiviteter i Region
Midt: www.naaf.no/midt
Er det noe du savner hører vi gjerne fra deg!

REGION NORD
Troms og Finnmark
Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta
Tlf: 91 91 64 10
Kontortid: Man-fre kl. 9-15
Regionssekretær: Anne- Kari Isaksen
E-post: region.nord@naaf.no

Lokale arrangementer kunngjøres også
på www.naaf.no/nord
Alta Astma- og Allergiforening
Leder Nelly Halvorsen, tlf. 917 26 628

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

Medlemmer får 50% rabatt på timer i
Alta Helsebad. Medlemskort med
kvittering må fremvises.
Harstad og omegn Astmaog Allergiforening
Leder Eirin M. Wallervand, tlf. 976 06 153
Midt-Troms Storlag
Leder Svein Myrlund, tlf. 991 09 090
Familiesvømming i Polarbadet fast
første onsdag i måneden.
Billetter kan reserveres hos Anette
Eide på tlf: 98 13 28 83 eller
eideanette@hotmail.com.
Nord-Troms Storlag
Leder Klemet A. Sara, tlf. 414 08 546
Svømmetrening for barn og ungdom
med astma-allergi. Voksne er også
velkommen til å delta.
Sted: Birtavarre Røde kors basseng.
Tid: Mandager fra kl. 17.00 til 18.30
I tillegg har vi også svømmetrening
hver siste lørdag i måneden mellom
kl. 16.00 – 17.30.
Porsanger Astmaog Allergiforening
Leder Renate Pettersen, tlf. 908 54 266
Sør-Varanger Astmaog Allergiforening
Leder Toril S. Millehaugen, tlf. 408 79 417
Lokalforeningen har tilgjengelig 2 kort i
Barentsbadet liggende til disposisjon til
medlemmer. Ta med gyldig medlemskort.
Tromsø og omegn Astmaog Allergiforening
Leder Per H. Kasberg, tlf.992 74 419
Vadsø Astma- og Allergiforening
Leder Irene H. Hansen tlf. 906 95 344

REGION NORDLAND
Tlf: 95 55 26 90
Kontortid: Hverdager, ikke ons. kl. 9–15
Regionssekretær: Heidi Nilsen
E-post: heidi.nilsen@naaf.no

REGION OPPLAND
Tlf: 62 42 61 62 /95 84 51 43
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
E-post: region.oppland@naaf.no

Takk
Til alle styremedlemmer i lokallag og
regionen som gir av sin tid og arbeider
for aktive lag og bedre vilkår for våre
brukergrupper.
Til alle som har deltatt på våre arrangement 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.
Til dere som støtter oss via grasrotandelen fra Norsk Tipping. Vi har plass til
flere givere! Midlene vi får benyttes til
lokalt arbeid i Oppland Fylke.
Likemann
Har du behov for en likemann –
informatør, vi hjelper deg, ta kontakt
med regionskontoret som formidler
kontakt.
Frivillige
Vi trenger frivillige som kan hjelpe oss
med forskjellige oppgaver, Ønsker du
og hjelpe og har en time eller to til
rådighet, ta kontakt med regionskontoret.
Handlingsplan 2014
Lokalforeninger og regionen er i disse
dager i ferd med å lage handlingsplan
for neste år, har du et innspill eller en
god ide? Ta kontakt med regionskontoret.
Brukerkontoret Lillehammer
Sykehus
Vi er her for deg - den første mandagen i måneden mellom klokken
12.00 – 15.00
Stikk innom for en hyggelig prat.
Granheim Lungesykehus
Første mandagen hver måne møter vi
brukere, som er på rehabilitering ved
Granheim Lungesykehus, til en trivelig
time, klokken 16.30 – 17.30. Første
mandag 2014, 6. januar.
Juleverksted:
Se våre nettsider www.naaf.no/
hobby for nyttige tips. Prosjektet er et
samarbeid mellom Region Oppland
og Region Nord med støtte fra
Extrastiftelsen.

REGION OSLO OG AKERSHUS
Tlf: 23 35 35 32
Kontortid: Man-fre
Regionssekretær:
Eva Høili, P.b. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo
E-post: regionosloogakershus@naaf.no

Foredrag om astma, allergi, matallergi,
eksem, kols eller inneklima? Regionen
holder gratis foredrag som medlemsfordel. Ta kontakt for avtale om tid,
sted og tema.
Aktiv i NAAF? Har du lyst til å være
aktiv, enten i en lokal forening, som
brukerrepresentant, som frivillig på
stand eller andre aktiviteter?

Ta kontakt med Eva på regionskontoret, vi trenger deg!
Besøk også NAAF Region Oslo og
Akershus på Facebook!
Øvre Romerike storlag
Bading på Gjestad, Jessheim, lørdager
kl. 12.00–14.00. Ikke i skolens ferier.
Barn og barnefamilier som er medlem
i NAAF, pris kr 40/20. Det er to puljer, kl.
12.00–13.00 og 13.00–14.00.
Påmelding på hjemmesiden eller til
kontaktperson Solveig Pleym Øien,
tlf: 63 95 27 83/416 91 490. Husk
medlemskort. Øvre Romerike storlag er
på Facebook. Besøk vår side og ”lik” oss,
kom med innspill eller kommentarer.
Nedre Romerike storlag
Ønsker du å komme i kontakt med
Nedre Romerike storlag, kan du bruke
denne e-postadressen: naaf.nedre.
romerike@gnail.com
Svømmetilbud for medlemmer: Sørvald Sykehjem i Sørum. Meld
deg på til Ståle Hansen, tlf: 951 05 656
eller e-postadresse stale.hansen@
dbschenker.com. Du får tildelt en fast
badetid, som gjelder inntil du sier den
opp. Det koster 25,- pr. pers. pr. time.

Alle er hjertelig velkommen. Ta med
familien og kom! Vi oppfordrer tenåringene til også å komme, slik at alle dere
som har vært sammen opp gjennom
tidene kan treffes, holde kontakten og
bli kjent med noen nye kule folk!
Tid: Søndag 19. januar kl. 15.30– 18.00
Sted: Kantinen på kommunehuset på
Nesttun, Wollert Konovws plass 2.
Pris: Barn kr 50,- og voksne kr 25,-.
Påmelding: Anne Elise innen søndag
5. januar tlf. 55 95 25 67 etter kl.17 eller
e-post: ae.olsen@online.no

Familiekurs 7. – 9. mars 2013 på
Grand hotell Kongsberg
Barnelege snakker om astma, allergi,
eksem, inneklima. Legeforedrag om kols.
Fysioterapeut snakker om fysisk aktivitet
for personer med astma og kols. Ungdommene tar vi med i slalåmbakkene
De minste er med oss på lekerommet
mens foredrag pågår.
Pris: kr 1250,- for voksne medlemmer for helpensjon og kurs. Gratis for
medlemmer under 18 år inkl. heiskort.
Påmelding innen 30. januar.

Husk å gi beskjed om matallergier. Minner om at alle arrangementer i BAAF skal
være lukt og røykfrie. Ber om at dette
blir respektert, slik at vi alle får en fin
juletrefest.

Astmakurs for foreldre og pårørende
fra Vestfold, Telemark og Buskerud
Sted: Sykehuset i Tønsberg
Tid: 10. mars kl.08.30 – 15.30
Påmelding: Til LMS tlf: 33 03 82 31
innen 28. februar.
Foreldre får permisjon med lønn.
Arbeidsgiver får refusjon i etterkant
gjennom opplæringspenger fra NAV.

Vi ønsker å gi våre medlemmer
et tilbud om svømming.
I år prøver vi med dette tilbudet
i følgende svømmehaller: Stemmemyren, Åstveithallen, Sentralbadet og Slåtthaughallen.
Medlemmer som kan vise frem
medlemskort med kvittering for 2013,
kan bade gratis og ta med en ekstra
person pr. medlemskort. Vis frem kortet
når dere kommer til en av disse hallene,
så blir navn og medlemsnummer notert
Groruddalen AAF
på en liste som ligger der. Se linken for
Har du overskudd og lyst til å bidra fra
åpningstider til hallene: www.bergen.
tid til annen uten forpliktelser, kan du
melde deg inn i arbeidsgruppen vår. Da kommune.no/omkommunen/avdelinger/idrettsservice/9062
vil du få spørsmål om å hjelpe til med
praktiske ting ved ulike anledninger.
Kontaktadresse er gaaf@getmail.no
Dalane AAF
Formiddagstreffen: Våren 2014 har
Lokalforeningen har svømmetilbud
formiddagstreffen møter følgende
i varmtvannsbassenget på Slettebø
mandager:
onsdager fra kl. 17.00 – 18.00
27. januar
17. februar
Stavanger/Sandnes og
17. mars
omegn AAF
14. april
Bassengtrening: Varatun helsebasseng,
19. mai
Sandnes; fredag fra kl. 19.30 – 20.30.
Gratis for medlemmer!
Du er hjertelig velkommen til å være
med! Adressen er Grefsenveien 28.
REGION ØSTAFJELLS
Kontaktpersoner er: - Bjørg Simonsen
Informasjonshefte på www.naaf.no/
tlf:22 64 35 05/988 40 874, e-post:
ostafjells http://www.digitalgrafiske.no/
bjorg.simonsen@live.no og Ivar
ebook/naaf2013/
Stubberud tlf. 22 25 09 67/988 21 902.
Her er nyttig informasjon om astma,
allergi, kols, inneklima, mat m.m. LokallaFOLLO Storlag
gene har hver sine sider der man finner
er revitalisert, med Jan Pretorius som
lokal info.
leder. Ønsker du å komme i kontakt
med styret, er Jans e-postadresse: jan.
pretorius@infocare.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

Medlemmene i region Vest er fra
fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland
og Rogaland
Bergen og omegn AAF
Invitasjon til juletrefest søndag 19.
januar.

Bading
på Quality Resort Skjærgården, Langesund for alle NAAF-medlemmer i Norge.
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.
Turer til Valle Marina,
Gran Canaria
Uke 8, 9 og 10 i 2014. Arrangør: Telemark
storlag. Turen er fullbooket. Er du
interessert i neste års turer, så meld din
interesse til kontorene tidlig.
30/8 – 13/9 2014 Familietur til Valle Marina. Henvendelse: anita.koseth.olsen@
ebnett.no eller kontorene.

BUSKERUD
Regionssekretær Mona H. Larsen, tlf. 32
83 69 10, e-post: mona.larsen@naaf.no
Postadresse: Postboks 4019, Gulskogen,
3005 Drammen
Vi har kontor i Øvre Eiker vei 14, Vardar,
Drammen
Drammen og omegn AAF
Ta gjerne kontakt med oss på kafétreff
eller ring en av oss.
Leder Kjell O. Halvorsen,
tlf: 32 79 04 17, mobil 92 25 59 28
e-post: khalv2@online.no
Nestleder Grete W. Vines,
tlf. 32 83 60 53, mobil 91 58 6 926
1. lørdag i måneden er det kafétreff
kl. 12:00 på East Lake restaurant i
Drammen.
Årsmøte 13. februar 2014 kl. 18.30, Øvre
Eikervei 14, Drammen.
Vi sponser barnefamilier som ønsker
å reise til Valle Marina, mot søknad.
Hytte til leie
Vi har en fin og allergivennlig hytte på
Blefjell som alle medlemmer av NAAF
kan leie rimelig. Hytta har innlagt strøm,
nytt kjøkken og TV. Se www.daaf.no for
priser og booking. Avtaler gjøres med
Grete Wang Vines, tlf: 32 83 60 53 eller
Kjell Halvorsen, tlf: 92 25 59 28.

Tenk ikke på styrearbeid, tenk
aktivitet og fellesskap.
Årsmøte 13. februar kl. 16.30 i Kårstugu på Ål bu- og behandlingsenter.
Ringerike og Jevnaker AAF
Leder Bodil Linderud, tlf: 45 23 00 14
Årsmøte 11. februar 2014 kl. 18.00.
Likemann: Liv Gerd Torp
tlf: 41 66 10 23
TELEMARK
Regionssekretær Eli Mathea Olsen,
tlf: 35 52 15 00, eli.mathea.olsen@
naaf.no.
Kontoret ligger i Blekebakkvn.1,
sammen med FFO.
Telemark storlag
Leder Turid Grane Odberg,
tlf: 35 52 79 07 / 98 64 12 51
Årsmøte 3. februar 2014
Medlemstreff
Desember. Leder Turid G. Odberg
inviterer til treff for den eldre gruppen av medlemmer i Telemark. Møtet
blir bekjentgjort. Henvendelse, tlf:. 98
64 12 51.
Fra januar 2014 ønsker styret å starte
opp et fast tilbud for den eldre gruppen av våre medlemmer i Telemark.
Det vil være jevnlige møter for å
treffe andre mennesker i samme
situasjon som deg selv. Kontakt Turid
G. Odberg for ytterligere informasjon.
Tur til Valle Marina, Gran
Canaria i februar 2014. Turen er
fullbooket.
VESTFOLD
Regionssekretær Ellen Sørby, tlf. 33 06
39 50, e-post: ellen.sorby@naaf.no
Kontoret ligger i Næringsbygget,
Industrivn. 2a, 3174 Revetal.
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.
Årsmøte: februar. Se annonse i
avisen.

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

Sandefjord AAF
Leder Eldbjørg Steensma,
tlf: 33 47 29 29

Hallingdal AAF
Leder Bente Hovdegard, Vats tlf:.93 00 66
66, bhovdeg@online.no
Styret ønsker å få til god aktivitet i
Hallingdalslaget. Vi ber medlemmene
kontakte henne.

Årsmøte 17. februar.

Onsdags-kafé 11. desember på
«Kafka» på Hvaltorget. Se annonse i
avisen. Likemann er til stede.

Gratis bading for medlemmer over
16 år i varmtvannsbasseng og
anledning til bruk av vanlig basseng
i Svømmehallen i Bugården hver
.naaf.no / 5 7

tirsdag kl. 14.45–16.00. Påmelding,
tlf: 33 47 29 29.
Treningsgrupper for lungesyke på
Hvidtgården v/ fysioterapeut Stig
Eidhamar. Torsdager kl. 10.00–11.00
og kl. 11.00–12.00. Tirsdager kl. 12.00
– 13.00. Henvendelser til Stig, tlf: 97
08 03 91. Gratis hvis du har rekvisisjon
fra lege.
Helseparken. Medlemmer av SAAF
får rabatt på trening.
Trening 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.
Barnas Turlag: Vi tilbyr våre medlemmer i barnegruppen å delta på
turlagets turer. Tilbud for barn i
alle aldersgrupper, og det 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
Treningsgruppe for voksne med
lungelidelser på Activ Fysioterapi,
tlf. 33 32 36 70.
Juletrefest på Midtløkka 30. desember kl. 17.00. Underholdning med
Trollebollene. Barn gratis. Det er bare
å møte opp. Velkommen.
Årsmøte 12. februar kl. 19.00 på
Midtløkka.
Horten og omegn AAF
Henv. til regionskontoret
tlf: 33 06 39 50.
Nordre Vestfold AAF
Leder Anita Kolseth Olsen,
tlf: 99 04 38 32
Årsmøte 6. februar kl. 18.30 på Holmestrand hotell.
Årsmøtet kombineres med informasjon om astma, allergi, eksem og om
opphold på NAAF’s helsesenter på
Gran Canaria.
30.08 – 13.09 2014 Familietur til
Valle Marina. Henvendelse, e-post:
anita.koseth.olsen@ebnett.no eller
kontorene.
Ta kontakt med Anita dersom det
er behov for informasjon i skoler og
barnehager. Vi har informatører som
kan stille opp på foreldre- og ansattemøter.
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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

Kontoret kan til tider være ubemannet
på grunn av møter og kurs.
Regionsleder Grete Nyquist, kan
kontaktes på tlf: 95 77 00 77 eller e-post:
greteny@halden.net.
Informatører
Ta kontakt med regionskontoret dersom
det er behov for informasjon til skoler
og barnehager m.m. Regionskontoret
kan stille opp på foreldre- og ansattemøter.
Elisabeth Kjelaas, Moss. Eksem, matallergi/ intoleranse, allergi og astma hos
barn, tlf: 92 09 80 10, e-post: Elisabeth.
Kjelaas.Hansen@so-hf.no.
Annika Kieding, Fredrikstad. Dyreallergi,
hasselnøtter, husstøv/støv, bjørk, tlf:
92 29 78 96, e-post: annika.kieding@
morris.no

20/ 906 67 639, e-post andre.hansen@
idrettsforbundet.no
Fredrikstad lokallag
For mer info, kontakt lokallagsleder,
Helle L. Andersen, tlf: 97 97 27 49, epost: hellelandersen@hotmail.com.
Vi har medlemsmøte én gang i måneden for alle medlemmer. Møtene holdes
fast i Fredrikstad frikirke kl. 19.00–21.00.
Aktivitetsgruppa/støttegruppa for
Fredrikstad lokallag har møter to ganger
i måneden. For mer info, kontakt Gunn
Tori F. Olsen, tlf: 90 92 52 87.

Indre Østfold lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Leni Isaksen,
tlf: 95 96 26 14,
e-post: naafindre@gmail.com
Sarpsborg lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Terje Knutsen,
tlf: 45 02 30 05, e-post:
naafsarpsborg@gmail.com
Se NAAF Region Østfold sine hjemmesider for øvrig informasjon
www.naaf.no/ostfold

Moss og omegn lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Tone Sandem, tlf: 97
54 80 08, e-post: mossastma@hotmail.
com
Halden lokallag
For informasjon om arrangementer i
lokallaget, kontakt Grete Nyquist,
tlf: 95 77 00 77, e-post:
grete.nyquist@halden.kommune.no

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

Tone Sandem, Moss. Kan kontaktes
for inneklimaspørsmål, tlf: 97 54 80 08,
e-post:
tosandem@online.no.
Aktiviteter
Lokale aktiviteter kunngjøres under
«Aktuelt» på vår hjemmeside www.naaf.
no/ostfold
Valle Marina tur 2014.
Region Østfold inviterer sine voksne
medlemmer til et 14 dagers opphold på
Valle Marina 31.05. – 14.06. 2014. Et opphold som vil gjøre godt for dere med
pollenallergi og for alle andre. Bindende
påmelding senest 30. januar 2014.
For mer informasjon ta kontakt med
reiseleder Leni Isaksen, Risengv.121,1814
Askim, tlf: 959 62 614, naafindre@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 regionens medlemmer i denne
aldersgruppen bes kontakte regionskontoret for mer informasjon.
Badeparken i Langesund gir 40 %
rabatt for NAAF-medlemmer.
Tobakksluttekurs for røyk og snus,
kontakt Østfold fylkeskommune,
Østfoldhelsa, www.ostfoldfk.no,
tlf: 69 11 70 00.
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 Idrettskrets, tlf: 69 35 49

T ilb akekaller adrenalinpenn
egemiddelverket ber
pasienter om levere
inn adrenalinpenner som
ar produks onsfeil. Salg
fra grossist og apotek
stanses.
ilbakekallingen g elder
bare adrenalinpenner av
typen e t Adrenaline
Autoin e tor fra A Abell AS produsert etter
4. mars 013, og med
bestemte lotnummer
produks onsnummer .
vilke dette g elder nner
du oversikt over p naaf.
no.
e t Adrenaline
Autoin e tor brukes i
akuttbe andling av alvorlige allergiske reaks oner
og allergis okk. rsaken
til tilbakekallingen er
produks onsfeil som g r
at spr ytespissen i noen
penner er b yd, slik at
adrenalin ikke blir spr ytet inn i kroppen slik det
skal. et dreier seg trolig
om et lite antall penner,
men fordi konsekvensene

for pasientene kan v re
sv rt alvorlige, trekkes
alle penner med disse
lotnumrene tilbake. et
er i Norge levert 00
penner som kan v re
feilprodusert.
Alle pasienter som
bruker e t Adrenaline
Autoin e tor fra A Abell AS m s ekke om
lotnummeret p pakningen eller selve pennen
st r p listen ovenfor.
vis du er i tvil, ta med
deg pennen til apoteket
for f r d. ar du en
e t Adrenaline Autoine tor med ett av disse
lotnumrene g r du til
apoteket og f r utlevert
enten ny e t Adrenaline
Autoin e tor eller eventuelt piPen.
piPen skal brukes p
samme m te som e t
Adrenaline Autoin e tor,
og ar lik virkning.
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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.

B
ANNONSE

1/3 av alle barn risikerer å utvikle
Visstte? allergi.
Barns hud er ekstra følsom for
a
produkter
med parfyme og fargestoffer.
du

FAKTA:

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

Unik Sensitivprodukter er grundig
testet og anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund
som et godt valg for barnefamilier og andre som har
følsom og sensitiv
hud.

r
e
s
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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.
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.

Svanemerket

er det offisielle nordiske
miljømerket, innført i 1989
av Nordisk Ministerråd.
Unik Sensitiv-produkter er
merket med miljømerket
Svanen.

