AstmaAllergi
nr. 6 • DE S EMBER 2014 • 54. årgang

Godt samarbeid med
skole og barnehage
Møt NAAFs nye forbundsleder
Champagne-meny til juleselskapet

MATGLEDE!

INNHOLD

51
00
18

38

6

Juleaksjon. Brosjyren kan lastes ned på nett naaf.no/friskjul,
bestilles fra «nissekontoret» i Alta, region.nord@naaf.no
eller tlf. 91916410.

Faste spalter

AKTUELT
5

Leder

Åpen dialog mellom skole og hjem

6
8

Generalsekretærens hjørne

10

Jonas-luer til Øst-Ukraina

Mortens matspalte

22

Ikke spray julen inn

12

Aktuelt

24

Allergitrygt og rent til høytiden

14

Spør NAAFs rådgivere

34

Golf er sunt, året rundt

18

NAAFUs hjørne

45

NAAF-anbefalt babypose

26

Nytt fra regionene

51

Skal finne årsaker til allergi

28

Kryssord

55

Jul på Geilomo barnesykehus

30

NAAFs regionkalender

56

Tapte muggluktsak

32

NAAFU på tur med Bygg varder

37

Møt NAAFs nye forbundsleder

38

Nye malingskriterier fra NAAF

44

Leserinnspill

47

AstmaAllergi
NR. 6 • DE S EMBER 2014 • 54. ÅRGANG

Godt samarbeid med
skole og barnehage
Møt NAAFs nye forbundsleder
Champagne-meny til juleselskapet

AstmaAllergi 6 2014
Forside: Marie Sjøvold

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 6 2014

3

LEDER

Stor aktivitet

Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbundet
Postboks 6764 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Besøksadr.: St. Olavsgate 25
Telefon:
Faks:
Epost:
Nett:

23 35 35 35
23 35 35 30
naaf@naaf.no
www.naaf.no

Redigerer
Lene Gunvaldsen
lene.gunvaldsen@naaf.no
Layout
Morten Rugtveit / www.mgt.no
Trykk
Ålgård Offset
Annonser
Add Media AS
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud, tlf. 99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no

Redaksjonssjef
Bjørnhild Fjeld
bjornhild@tastatore.no

Redaksjonene forbeholder seg retten
til å redigere og forkorte innlegg.
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet
26. november 2014
Neste utgivelse
AstmaAllergi 1/15 kommer 3. februar 2015
Materialfrist for annonser er 20. januar
Følg oss på sosiale medier
www.facebook.com/astmaogallergi
@astmaallergi
@astmaallergi
M

Ø M E RK E
T
ILJ

UR

A

Abonnement
Abonnement inngår i medlemsprisen i forbundet
Kun abonnement koster 450 kr i året

i annonsene, med mindre de er merket
«Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund».
Stoff fra AstmaAllergi kan kun gjengis med
tillatelse fra redaktøren og med kildehenvisning.

07

Ansvarlig redaktør
Nina Brun
nina.brun@naaf.no

Nina Brun
Redaktør

9

Et tidsskrift for medlemmer
i Astma- og Allergiforbundet

svekket av interne stridigheter. Og målene for forbundets står
fast:
NAAF er opptatt av at de som lever med sykdommene skal
leve best mulig, men skal også være en pådriver for å bremse
økningen i forekomsten av astma og allergi. Stadig flere får
allergier, men hvorfor, og hvordan kan vi best mulig forebygge
sykdommene? Her foregår det mye spennende forskning som
vi bør følge med stor interesse. Professor Karin Lødrup Carlsen
forteller litt om det vi vet og ikke vet, men at vi kanskje står
ved et veiskille når det gjelder å rette større oppmerksomhet
mot tidlige barneår. Da legges nemlig grunnlaget for utvikling
av vårt immunsystem, i et finstemt og avgjørende samspill
med miljøet rundt oss. Og kanskje er det slik at utviklingen av
et robust immunsystem lider under tap av et naturlig biologisk
mangfold med vår moderne livsstil. Blant annet kan endringer
i kosthold og økt bruk av antibiotika vise seg å forstyrre denne
utviklingen.
Men nå er det snart jul og da skal vi ha det rent! Det
kan gå helt fint uten bruk av mye såpe, og for all del, glem
rengjøringssprayen! Den er direkte farlig for helsen, mener
overlege i Arbeidstilsynet, Jan Vilhelm Bakke. Vi gir deg de
tørre rådene for julevasken, og husk
at et rent innemiljø bør handle mest
om å bli kvitt støvet.

37

Astma kan by på mange utfordringer i hverdagen for familier
med barn som har astma, og ofte matallergier i tillegg. For
familien Børge-Ask har det bydd på mange våkenetter,
fravær fra jobb og bekymringer for at barna ikke skal få tatt
sin livsviktige medisin riktig og til rett tid, i barnehagen eller
på skolen. Familien har likevel vært helt klare på at barnas
astma ikke skal få styre livene deres, og at barna skal ha en
mest mulig aktiv hverdag sammen med andre barn. Da har
god kommunikasjon med barnehagen og skolen vært helt
avgjørende. Det går fint an å si fra uten å virke masete, forteller
mor Cecilie Børge-Ask, som deler raust av sine erfaringer med
hvordan hun og familien har lykkes med å få til en åpen og god
dialog med barnehagen og skolen slik at de som foreldre kan
føle seg mer trygge.
Det går mot jul, men i lavlandet sør for Trondheim er
gresset i skrivende stund fortsatt grønt. Urovekkende sett
i et klimaperspektiv, men aldri så galt, vi fikk lyst til å slå
et slag for julegolfen. På golfbanen har nemlig tre damer
funnet sin egen treningsnisje. De mener golf er en ideell
form for fysisk aktivitet, særlig for dem sliter med astma.
På banen tilbakelegger de flere kilometer under hver
økt, og får trent både styrke og intervall underveis. Også
ungdomsorganisasjonen i NAAF har satt fysisk aktivitet øverst
på agendaen denne høsten, er samling på Dovrefjell, med
innbakt moskussafari, har gitt startskudd for videre planer om
å aktivisere flere unge med astma og allergi. Aktivitetene der
ute blomster, selv om NAAF har vært gjennom en vanskelig
tid rent organisatorisk. Men samling i bånn, blant tillitsvalgte
og ansatte gir håp for ny giv i en organisasjon som har vært
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BARN MED ASTMA

Full kontroll på hver
Cecilie Børge-Ask er mamma til tre barn som alle har eller har hatt astma. En åpen
dialog med skole og barnehage og gode hverdagsrutiner har gjort at sykdommen
ikke har fått kontrollere familielivet.
Tekst og foto: Sissel Fantoft
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BARN MED ASTMA

dagen
Full sprett. Trampolinen til familien Børge-Ask er hyppig i bruk av
Philip (13), Cornelia (8) og Martin (5), forteller mamma Cecilie.

Familien Børge-Ask bor i et
stort, deilig hus på Smestad
i Oslo, og i hagen står en velbrukt trampoline. Både Philip
(13), Cornelia (8) og Martin
(5) har gode venner i husene
rundt, og er mye ute og leker.

at astma ble nevnt, forteller
hun.
Da Philip var to år gammel
skulle han ha en operasjon,
men kunne ikke legges i
narkose fordi han var så tett,
og først da var det en lege på
sykehuset som mente at det
Aktiv livsstil. – Vi har hele
kunne være snakk om astma.
tiden vært klare på at astmaen
– Da fikk han medisiner,
ikke skal få styre livene våre.
og etter en uke merket vi
Vi har vært opptatt av at
bedring, sier Cecilie.
barna skal være mye ute og
leke, og de driver med mange Mange våkenetter. Philip har
forskjellige aktiviteter. Så
i tillegg til astma også kronisk
lenge vi planlegger godt, kan
bronkitt og nedsatt lungefunkvi gjennomføre det meste, sier sjon. Og både Cornelia og
mamma Cecilie Børge-Ask.
Martin ble født med allergi
Mannen hennes hadde
mot kumelkprotein.
astma som barn som han etter
– Heldigvis går det mye
hvert vokste av seg, men
bedre nå – Cornelia har vokst
ellers hadde foreldrene
av seg melkeallergien, og Marminimal erfaring med astma
tin tåler også en del melkeda Philip ble født.
produkter nå. Astmaen har
– Vi har aldri fått noe fasitogså bedret seg med årene,
svar på hvorfor alle tre barna
sier Cecilie.
våre har fått astma, men de
– Men vi hadde mange
kan jo være arvelig disponert
våkenetter og mye bekymrinpå en eller annen måte. Det
ger da de var små. I perioder
tok lang tid før Philip fikk
hvor alle tre var syke samtidig
diagnosen, han var mye syk og ble det ikke mye søvn, og fortett da han var liten, så det ble støverapparatet gikk varmt.
noen runder hos legen, uten
Da ble det en god del fravær
fra jobb, og lite avlastning,
for selv om vi var slitne hadde
vi ikke lyst til å dra fra barna
Aktiv familie. Både Martin (5),
når de var så dårlige. Det var
Cornelia (8) og Philip (13) har
noen tøffe runder, for det
hatt astma hele livet, og mamma
gjør vondt i et morshjerte når
Cecilie Børge-Ask synes det er
barna ikke har det bra, legger
viktig at de får leve et aktivt liv
som andre barn.
hun til.

Dialog. Siden astma er en
sykdom som varierer veldig
fra barn til barn, har det vært
viktig for familien Børge-Ask
å ha en god kommunikasjon
med barnehage og skole.
– Vi har vært opptatt av at
de ansatte i barnehagen skulle
få god opplæring i hvordan de
skal gi medisiner. Siden det
ikke er så lett for dem å se
symptomer, har det vært enklere å avtale faste klokkeslett
medisinen skal gis på. Det har
fungert veldig fint, utfordringene kom når alle de faste
ansatte var syke og det bare
var vikarer til stede, da har
det skjedd at ting ikke har gått
helt etter skjema, sier hun.
Åpenhet og dialog har hele
tiden vært stikkord for kommunikasjonen med barnehage
og skole.
– Jeg er opptatt av å si ifra
hvis det er noe, og jeg er ikke
redd for å spørre hvordan det
går. Det går fint an å kommunisere med både barnehage,
skole og leger uten å virke
masete, for alle er jo opptatt
av å få ting til å fungere på
en best mulig måte for barnet,
sier Cecilie.
Da Philip skulle begynne på
skolen, tok barnehagen initiativ
til en overgangssamtale, hvor
både lærere, rektor og sosiallærer på skolen, en representant fra barnehagen samt
foreldrene var til stede.

– Det var veldig fint og
nyttig, der fikk vi formildet
informasjon til skolen, og de
kunne spørre om alt de lurte
på. Det betyr mye for oss å
vite at barna våre er trygge og
får medisin når de skal – hvis
Philip skulle ha medisiner
skrev jeg det i meldingsboka
hans eller i en mail, og det
fungerte veldig fint, sier
Cecilie, som har lagt inn
alarmer på mobiltelefonen sin
som piper når det er tid for
medisin.
– Da slipper jeg å gå rundt
og huske på det selv. Og Philip
har selv laget et Excel-ark hvor
han krysser av når han tar
medisin, forteller hun.
Alle barna har infeksjonsutløst astma, men familien
er opptatt av å prøve å leve
så normalt som mulig og ikke
la astmaen ta styringen over
tilværelsen.
– Philip har drevet med
både klatring, speider og tennis. Han begynte på fotball,
men der ble han stoppet av
pusten, han klarte ikke å løpe
frem og tilbake. Cornelia driver med turn og tennis, mens
Martin spiller fotball. Det er
fine aktiviteter alt sammen,
og gir både fellesskap og
mestringsfølelse, sier Cecilie
Børge-Ask. n
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NYHETER

Jonas-luer skal varme
barn i Øst-Ukraina
Astma- og Allergiforbundet gir bort 1100 nye Jonas-luer til hjelpeorganisasjonen
Open Heart. Luene skal komme barn og fattige i Øst-Ukraina til gode.
Tekst: Maja Aas Foto: Nina Brun

Gjennom tiltak for blant annet
bedre luft, inneklima og allergivennlig mat jobber NAAF
målrettet for våre medlemmer
og Norges befolking for øvrig.
De som lever med astma,
allergi og overfølsomhet skal
leve så gode liv som mulig,
og vi skal bidra til at færre
utvikler sykdommene. I år fikk
NAAF en gylden anledning til
også å hjelpe mennesker
i andre land.
Bakgrunnen for denne
førjulshistorien er enkel: Vi
pusser opp vår nettbutikk, og
flere partier med de populære
Jonas-luene skal ut av vårt
sortiment for å gjøre plass til
nye modeller. Men hva gjør
vi da med restlageret av 1100
ubrukte, men overflødige
luer? Svaret var selvsagt:
Vi gir dem bort til noen som
virkelig trenger dem!

Første etappe. 1100 Jonas-luer på vei til barn i Øst-Ukraina.
Espen Kromvoll i NAAF og Runar Høili fra Open Heart laster inn i bilen.

fraktes til Ukraina. Vel fremme
deles de ut til de som trenger
det mest, barn og fattige. Over
650.000 mennesker får hjelp
hvert år gjennom Open Hearts
humanitære arbeid.
Gatebarn i Ukraina. – Vi går
Som alle andre frivillige
en kald tid i møte og det er
hjelpeorganisasjoner er også
viktig å huske på de som fryser Open Heart avhengig av gode
og trenger hjelp. Da vi fikk vite hjelpere. For at Jonas-luene
om den frivillige hjelpeorgaskal komme trygt frem hos
nisasjonen Open Heart, var
de som trenger det mest,
saken klar, sier Espen Kromtar Runar Høili seg av første
voll, rådgiver for medlemskap etappe på reisen. Han kom
og marked i NAAF.
innom NAAFs lokaler og fikk
Open Heart arbeider for å
overlevert Jonas-luene.
hjelpe blant annet gate- og
– Situasjonen for mange i
barnehjemsbarn i Ukraina.
Ukraina er veldig ille, og kulGjennom sitt prosjekt SOS
den gjør det verre for de som
Ukraina samler organisasjonen lider. Hver og en av Jonasinn klær og sko fra hele Norge, luene kommer til å bli brukt,
som lesses på trailere og
understreker han.
8
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Populære luer. NAAF har i
mange år hatt nettbutikk. Her
kan man kjøpe nyttige hjelpemidler som Jonas varmemas-

ker, pollenmasker og parfymefrie kroppspleieprodukter.
NAAFs medlemmer får også
gode medlemsrabatter på alle
produkter i nettbutikken.
– Jonas varmemasker er et
av produktene vi selger mest
av. Da er det ekstra hyggelig
at partier av disse luene nå
kan komme trengende
i andre land til gode, sier
Espen Kromvoll.
Jonas-maskene brukes vanligvis med et filter som varmer
opp luften man puster inn,
som er gunstig for blant annet
personer med astma, men
luene gir god beskyttelse for
hals og hode selv uten filter.
NAAF vil på nyåret lansere
en helt ny nettbutikk. Vi
ønsker medlemmer og alle
andre velkommen til en
hyggelig handel. n

FAKTA OPEN HEART NORGE
Open Heart Norge er en humanitær stiftelse
startet av Halvard Hasseløy for 20 år siden.
Gjennom gaver og bidrag fra frivillige og
næringsdrivende hjelper de blant annet gatebarn i Ukraina. Rundt 500 barn blir til enhver
tid tatt hånd om. Deres innsamlingsaksjon «SOS
Ukraina» hjelper årlig over 650.000 mennesker.
Open Heart eier selv tre av trailerne som
månedlig kjører fulle lass med nødhjelp til
Ukraina. De samler inn og kjører ned alt av
varme klær og sko, som videre blir delt ut til
fattige barn og familier.

Til hud som trenger
litt ekstra omtanke

Miniderm (glycerol 20 %) er en fuktbindende
legemiddelkrem for hele familien
Miniderm inneholder fuktbinderen glycerol som bidrar til normalisering av tørr hud.
Miniderm er også et alternativ for hud som er følsom for karbamid.1
Noe som kan være positivt for liten og stor.

lder
Inneho en
der
fuktbin l!
glycero
Referanser:
1.Legemiddelverket.
Behandling av atopisk eksem –
Behandlingsanbefalinger.
Informasjon fra legemiddelverket 2:2005

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.
Miniderm®20 % glycerol krem. RxOTC.ATC:D02AX. Indikasjon: Tørr hud.
Forpakninger krem: 100 g tube, 500 g pumpeflaske.
Dosering: Kremen smøres inn ved behov, gjerne flere ganger daglig samt alltid etter kontakt med vann.
Kontraindikasjon: Overfølsomhet mot det aktive innholdet eller mot noen av hjelpestoffene.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 6 2014
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GENERALSEKRETÆRENS hjørne

«Nye NAAF» – nye muligheter
Noen få begivenhetsrike uker er gått siden forrige nummer
av AstmaAllergi ble utgitt. Mye er skjedd i vår organisasjon
både når det gjelder styrende organer og på personalsiden.
Forbundsstyret som ble valgt på det ekstraordinære
landsmøtet på Gardermoen 28. september i år, er
selvfølgelig for lengst i fullt arbeid. Det samme gjelder
Kontroll- og klageutvalget. Det medlemsstyrte NAAF
blomstrer.
Jeg ble konstituert som generalsekretær i midten av
oktober. Det er en oppgave jeg er gått til med alvor og
ærefrykt, men også med forventning. Forventningen
gjelder «det nye NAAF». Vi ser nå opp og frem. Høstens
organisatoriske diskusjoner er definitivt et tilbakelagt
stadium.
Det er et privilegium å være daglig leder for et NAAF
der gløden er tent på nytt. Jeg opplever et samlet NAAF
der tillitsvalgte og ansatte står skulder ved skulder klare til
innsats for å nå nye, viktige mål i arbeidet for å gjøre Norge
friskere.
Dagens samarbeidsånd og iver etter å bidra er
inspirerende og minner på mange måter om dugnadsånden
så vel NAAF som øvrig organisasjons-Norge lenge har
etterlyst. En slik positiv innstilling og vilje til innsats må vi
selvfølgelig ta vare på og videreutvikle. Den forplikter både
den valgte og den administrative ledelsen.
Det er vår felles oppgave – på alle nivåene i NAAF – å
sørge for å ha fokus på astma- og allergisaken. Vi skal
sammen arbeide for at alle som er diagnostisert med disse
sykdommene, skal leve best mulig, og vi skal bidra til at
færrest mulig utvikler sykdommene. Her skal selvsagt
NAAF fortsette å være i førersetet for dette arbeidet
i organisasjons-Norge. Vi har særdeles mange dyktige
medlemmer og ansatte til å ivareta oppgavene. Vi KAN
jobben vår!
Selv om noen tillitsvalgte gir seg eller noen ansatte
slutter, står nye og dyktige personer klare til å ta over.
NAAF stopper ikke opp! Endringer gir nye muligheter. Disse
mulighetene skal vi utnytte. Vi fortsetter vårt viktige arbeid
med fornyet styrke og også med til dels nye, interessante
vinklinger.
«Nye NAAF» står overfor et spennende 2015. Utfordringer? Ja, selvfølgelig vil vi møte slike. De er en viktig del av
livet. Vi skal imidlertid løse dem med åpen og ærlig dialog,
ta vel imot konstruktive innspill, være lydhøre samt være
løsningsorienterte og målrettede, og ikke minst skal vi
samarbeide.
Mitt politiske nyttårsønske for NAAF er at Helse- og
omsorgsdepartementet i 2015 vil lansere et 10-årig astma-,

10
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allergi- og overfølsomhetsprogram etter modell av Finland.
Finnene kan vise til imponerende resultater for folkehelsen
med sine program. Det er derfor all grunn for Norge
til å kopiere de finske astma- og allergiprogrammene,
selvfølgelig tilpasset norske forhold. Jeg tror det vil
skje snart. Det er NAAFs overordnete politiske mål.
Representanter for NAAF har arbeidet for dette gjennom
mange år. Signalene fra og samarbeidet mellom
Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet på
den ene siden og NAAF og det medisinske fagmiljøet på
den andre siden er glimrende. Det er bare et tidsspørsmål
før programmet er i boks. Det er min oppriktige mening.
I mellomtiden gleder vi oss over de regionale astma-,
allergi- og overfølsomhetssentrene som er opprettet i alle
de fire helseregionene. NAAF har vært en av flere aktører
for å få realisert disse. Måtte sentrene få øremerkede
midler over kommende års statsbudsjett, slik regjeringen
Solberg har foreslått at NAAFs pollenvarsling skal få over
statsbudsjettet for 2015.
3.750.000 øremerkede kroner vil sikre driften av
NAAFs nasjonale pollenvarslingstjeneste neste år samt en
begynnende videreutvikling av denne. Målet er selvfølgelig
at disse viktige kronene som tjener folkehelsen, skal bli en
fast post på kommende års statsbudsjett.
Dette er flaggsaker for NAAF. De utgjør imidlertid bare
en liten del av forbundets samlede virksomhet. Vi har alle
grunn til å være stolte av NAAF. Denne stoltheten skal vi ta
med oss inn i julefeiringen og året som ligger foran oss.
Jeg ønsker dere alle en fredfull julehøytid og et nytt år
fylt med gleder!

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær

FRIHETSFØLELSE

F O R E B Y G G E R T I L B A K E FA L L AV AT O P I S K E K S E M
BEHANDLER TØRR HUD | STYRKER HUDBARRIEREN

Når man har eksem fokuserer man kun på en ting. Men, med Canoderm kan
du holde eksemet borte i nesten 50 % lengre tid enn med en annen krem*. Du får
flere dager der du kan gjøre noe annet enn å tenke på eksemet, helt enkelt.
Canoderm er et reseptfritt legemiddel som fås på nærmeste apotek.
*Behandling med Canoderm gav 22 eksemfrie dager sammenlignet med 15 dager (46,7 % forskjell i mediantid til eksemtilbakefall sammenlignet med en referansekrem med
nøytral effekt på hudbarrieren, uten karbamid). Canoderm® krem 5 % karbamid. Reseptfritt legemiddel til fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker og til
forebygging av tilbakefall av atopisk eksem. Les pakningsvedlegget nøye. Unngå å få krem i øyne, nese, ører,
åpne sår eller pånslimhinner.
Kremen kan
svi. Anbefales
WWW.NAAF.NO
ASTMA ALLERGI
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RENHOLDSTIPS

Stopp,
ikke spray!

Ifølge reklamen er det bare å spraye på, så blir det rent både her
og der. Overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet mener imidlertid at rengjøringssprayer bør forbys, fordi de er farlige for helsen.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Flere studier viser at renholdsarbeid øker risiko for å utvikle
astma og kols, både blant
profesjonelle renholdere og
andre yrkesgrupper som er
involvert i renholdsarbeid.
– Det er spesielt rengjøringsmidler i sprayform som
utgjør en risikofaktor for å
utvikle disse sykdommene,
skriver Jan Vilhelm Bakke, Phd
overlege i Arbeidstilsynet og
førsteamanuensis miljømedisin, NTNU, Institutt for Energi
og prosessteknikk i en artikkel
i fagbladet Allergi i Praksis.
Han vil på det sterkeste
advare mot å bruke spraySpray-skeptiker. Overlege Jan
produkter i rengjøring, også
Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.
for de som ikke jobber som
Foto: Arbeidstilsynet
renholdere.
Dannes aerosoler. Bruk av
rengjøringsspray fører til dannelse av aerosoler bestående
av dråper som kan innåndes
av brukeren og forårsake irritasjon i luftveiene. I en stor
europeisk studie ble 3503
personer fra 10 land som
gjorde rent i boligene sine, og
som ikke hadde astma, fulgt
opp i 10 år. Studien viste at de
som brukte rengjøringsmidler
i sprayform minst en gang i
uken, hadde cirka 50 prosent
12

større risiko for å utvikle
astmasymptomer og få behov
for medisiner mot astma.
Risikoen økte både med hyppighet av bruk og antall ulike
sprayer som ble brukt. Andre
typer rengjøringsmidler som
ikke ble brukt i sprayform, var
ikke forbundet med astma.
Bakke i Arbeidstilsynet
mener det er hevet over tvil
om at rengjøringsspray er
helseskadelig, og han ser heller ingen grunn til at det skal
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være nødvendig å bruke dem
for å få det rent.
– Vi kan i stor grad klare oss
uten kjemikalier i renhold. Når
vi trenger kjemikalier, bør vi
ikke spre dem gjennom luften
men påføre dem direkte der
vi trenger dem.
Gode, tørre
metoder. – Frem
til midten av
1990-tallet ble mye
av det profesjonelle
renholdet utført ved
hjelp av mopper og kluter
og vann med kjemikalier i
bøtter. Rengjøringsspray
ble brukt i liten utstrekning,
hovedsakelig til rengjøring
av glass og blanke flater. I
løpet av 1990-tallet ble såkalt
«tørre» metoder med mikrofiberkluter og –mopper tatt i
bruk, forteller Bakke.
Han mener det stort sett
ikke er nødvendig å bruke rengjøringsmidler, med unntak
av ved fjerning av fastsittende
flekker, samt til rengjøring av
toalett og dusj. Kjemikaliene
kan da påføres ved hjelp av
spruteflasker eller som skum,
noe som gir liten risiko for
innånding av aerosoler.
– Dessverre har vi sett en

uheldig utvikling i Norge. Til
tross for at vi bruker rengjøringsutstyr som er i stand til
å gjøre overflatene helt rene
uten hjelp av kjemikalier, ser
vi økende bruk av rengjøringsspray. Det kommer stadig nye
produkter på markedet og
det finnes snart en spray for
ethvert formål, sier Bakke.
I blant annet Danmark har
det vært fokus på helsefarene
ved bruk av sprayprodukter,
med den følge at det sprayes
langt mindre enn i Norge,
både i renholdsbransjen og i
private hjem. n
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Lei av tett nese?

abmedusa/formad Foto: Johnér/Ingemar Lindewall

Prøv
Phys også
nesesiomer
kyll!

PHYSIOMER er en skånsom og effektiv behandling
for tett nese. PHYSIOMER består av naturlig
sjøvann med over 80 mineraler og sporstoffer.
Studier viser at PHYSIOMER lindrer tett nese,
forebygger komplikasjoner i øre og hals, samt
reduserer antall sykedager. PHYSIOMER er ikke
vanedannende og kan brukes i kombinasjon med
annen behandling. Les mer på www.physiomer.no
Hyperton
saltvannspray

Prøv du også! PHYSIOMER selges i apotek.

Den naturlige og
effektive nløsningen
for
din nese
WWW.NAAF.NO
ASTMA ALLERGI
6 2014
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RENHOLDSTIPS

Den helsetrygge julevasken
Er du blant de som pleier å ta en skikkelig rundvask til jul, slik at det er skinnende
rent i alle kriker og kroker når julen ringes inn? Da bør du lese disse tipsene om
hvordan du rengjør huset ditt på en helsevennlig måte.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Hvorfor gjør vi rent?

Det trenger ikke
å lukte grønnsåpe!
I Norge har det lenge vært
tradisjon for å bruke for
mye og for sterke vaskemidler, og mye vann når
man vasker gulvene.
Mange er av den oppfatning at lukten av grønnsåpe skal sitte igjen i lang
tid etter at helgevasken
er unnagjort. Men dette
er absolutt ikke den beste
måten å rengjøre på.
Fuktighet og varme vil

Er det så farlig om det er
litt skitt i krokene, da? Den
moderne husmor blir ofte
oppfordret til å strebe
mindre etter perfeksjonen,
ergo vaske mindre. Men
det er faktisk viktig å sørge
for godt og jevnlig renhold
av boligen din. Det er nemlig sånn at godt renhold
gir god helse. Smuss og
støv gjør at inneklimaet og
luftkvaliteten blir dårligere, og dette kan forårsake
eller forverre allergier eller
andre overfølsomhetsreaksjoner.
Det er spesielt viktig å
holde det rent på badet
og kjøkkenet. I et miljø
som er fuktig og varmt kan
nemlig smuss gi grobunn
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for mugg, og det kan være
meget farlig for helsen.
Vanlig støv eller forurensing inne i hjemmet, på
arbeidsplasser og skoler
kan bestå av jord, hudavfall, pollen, allergener fra
dyr, soppsporer, sot, sand
og matavfall. Allergener og
andre allergifremkallende
«stoffer» blander seg med
støvet. Støvpartiklene er
svært små slik at de svever
rundt og pustes inn. Og
jo mindre støvpartiklene
er, jo lengre ned i lungene
kommer de. Dette kan ha
stor betydning for helsen.
Derfor er det ikke lurt å
droppe rengjøringen, uansett hvor kjedelig du synes
det er å gjøre husarbeid.
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gjøre at både bakterier og
sopp trives og formerer
seg, slik at et fuktig gulv
gir optimale vekstforhold
for disse mikroorganismene. Det er heller ingen
sammenheng mellom bruk
av grønnsåpe og renhet.
Rengjøringsmidler kan
faktisk skade materialer
og i tillegg fremprovosere
allergiske reaksjoner.

Støvtørking med mikrofiber

I ethvert hjem er det
mange støvsamlere, og
disse bør rengjøres jevnlig.
Også her gjelder prinsippet
om tørr rengjøring, og en
mikrofiberklut er veldig fin
å bruke. Mikrofiberstoffet tiltrekker seg støvet
og holder godt på det, i

motsetning til for eksempel
en bomullsklut som er lite
effektiv til støvtørking.
Stoffmøbler og madrasser samler også mye støv,
selv om det ikke alltid
synes så godt for det blotte
øyet, og bør derfor støvsuges eller bankes jevnlig.

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?

Kjemikaliefritt
hjem
Middens avføring er en av de viktigste årsakene til allergi utenom
–
helt rent, helt naturlig
pollensesongen.

Avføring/allergenene kan også forverre astma og atopisk eksem.
Allergy
sengetrekk
nær 100% beskyttelse
motav kun fiber
ENJO
harControl
utviklet et
innovativtgir
rengjøringssystem
bestående
og
vann. Våre
allergener
fraprodukter
sengen. er effektive og enkle i bruk, samtidig gir de deg en
helsegevinst
ved
gå over til eterkjemikaliefritt
Allergy Controlåsengetrekk
et vaskbart renhold.
kvalitetsprodukt med 10 års
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Vi
har produkter
alle typer rengjøringsoppgaver
i huset,
til bilen
og til båten.
Allergy
Controltilsengetrekk
anbefales av Norges
Astmaog Allergiforbund.
ENJO har også en egen hudpleieserie.
Vil du vite mer, se www.enjo.no

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

ANBEFALT AV

ENJOs Støvmopp, Gulvmopp universal og Gulvmopp
grovrent anbefales nå av Astma- og allergiforbundet.

Vet du hvem du deler seng med hver eneste natt?
Middens avføring er en av de viktigste årsakene til allergi utenom
pollensesongen.
Avføring/allergenene kan også forverre astma og atopisk eksem.
Allergy Control sengetrekk gir nær 100% beskyttelse mot
allergener fra sengen.
Allergy Control sengetrekk er et vaskbart kvalitetsprodukt med 10 års
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Allergy Control sengetrekk anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.
NB! Barn og ungdom under 16 år med dokumentert
middallergi får i følge §5-22 dekket utgiftene til madrassog puteovertrekk.
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RENHOLDSTIPS

Gulvvask uten vann

Vask rundt en gang i året
En skikkelig rundvask av
boligen der også tak og
vegger får en «omgang»
bør gjennomføres minst
en gang årlig, anbefaler
NAAF. De anbefaler også

at man i størst mulig grad
unngår å bruke kjemikalier
ved renhold, men helst
bruker tørre rengjøringsmetoder.

Bruk dørmatte
Det er lurt å ha en egen
sone ved inngangspartiet
der man får vekk mest
mulig smuss, sand, jord
og snø før man går inn i
huset. Utenfor døren kan
du ha en rist eller en grov
matte som du kan banke
Uansett hvilken type gulv
du har, er tørre rengjøringsmetoder det beste.
Og det er faktisk ikke nødvendig å bruke rengjøringsprodukter i det hele tatt
for å få det rent. Har du en
støvsuger med hepafilter,
eller aller helst en sentralstøvsuger, kan du bruke
den på løse matter eller
tepper som ikke kan ristes
ute. Glatte gulv kan du rengjøre tørt med en mopp
– enten engangsmopp,
oljemopp, trådmopp eller
syntetisk mopp.

Dersom det er gjenstridige flekker på gulvet,
vasker du disse vekk med
en fuktig klut, eller du dusjer/sprayer med rent vann
for å løse opp flekken. Hvis
det trengs «hardere lut»
for å få vekk flekken, velg
et parfymefritt produkt,
for eksempel Ajax Pure &
Clear som er anbefalt av
NAAF. Men i de aller fleste
tilfeller skal det ikke være
nødvendig med verken
vann eller kjemikalier når
du rengjør gulvet.

av deg det som er på og
under skoene. Vinterstid
er det lurt å ha en egen
«våtsone» rett innenfor
døren der du setter fuktig
skotøy, slik at fukt og
smuss ikke blir dratt inn i
resten av huset.

Pass på ventilasjonsanlegget

NAAF-anbefalte produkter
Astma- og Allergiforbundet satte tidligere i år
sitt anbefalt-stempel på
to rengjøringsprodukter
fra Colgate Palmolive AS.
Dette er Ajax Pure & Clear
Allrengjøring og Ajax Pure
& Clear Universal spray.
Disse produktene er uten
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parfyme og fargestoffer,
og er også Svanemerket.
Sprayen er dessuten
spesiell på den måten at
den blir til et skum når
den doseres ut, slik at du
unngår puste inn skadelige
aerosoler.
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Har du ventilasjonsanlegg
i boligen din er det svært
viktig at dette blir rengjort
jevnlig. Hvis noen i familien har pollenallergi, bør
det skiftes filter både før
og etter pollensesongen.
Hensikten med et ventilasjonsanlegg er at det skal

få ny, frisk luft inn i huset
og trekke ut den gamle luften, slik at inneklimaet blir
best mulig. Dersom du har
et ventilasjonsanlegg som
ikke er rengjort på lang tid,
vil det i stedet virvle opp
støv og blåse det ut i luften
vi skal puste inn.

En rask og effektiv løsning ved

BIHULEBETENNELSE

ET
NYH

!

Endelig en kraftig behandling for
deg med bihulebetennelse
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.
Fra 12 år. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Fås kjøpt hos
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AKTIV MED ASTMA

Slår et slag for golf

Har du alvorlig astma kan det være utfordrende å finne en treningsform som gir
mestringsfølelse. Hilde Sofie Hamre (58) oppdaget golf for 4-5 år siden, nå spiller
hun året rundt!
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

– Jeg har hatt astma siden
tenårene, men har likevel
vært veldig aktiv, og blant
annet spilt tennis. Men da jeg
fikk svineinfluensa for fem
år siden, ble jeg så dårlig av
astmaen at jeg ikke kunne
trene som før. Da fikk jeg tips
om å prøve golf, og det har jeg
absolutt ikke angret på, sier
Hilde Sofie.
I gode sykdomsperioder spiller hun golf 4-5 ganger i uken. I
dårlige perioder er hun innlagt
på sykehus, de siste årene har
det skjedd 6-7 ganger i året.
Hilde Sofie er medlem av
Nordhaug golfklubb som holder til på Bekkestua i Bærum.
Dette er en 9-hulls bane, og
den kan du fint gå på en time
eller to. Du kan også spille
innendørs i vinterhalvåret.
Fast dametreff. Hver tirsdag
ettermiddag møtes Hilde Sofie

og flere andre damer i alle
aldre for å spille golf på Nordhaug. Dette er både hyggelig
og sosialt, i tillegg til at de får
vært i aktivitet ute på den
flotte golfbanen. Når golfbanen stenger for sesongen, spiller de inne, med golfsimulator.
– De fleste golfklubber har
damegrupper, juniorgrupper
og herregrupper, der du kan
bli med uten at du kjenner
noen fra før. Flott måte å bli
kjent, sier Hilde Sofie, som for
øvrig er leder for Nordhaug
Golfklubb.
Hun sitter også i styret i
NAAF Region Oslo og Akershus, og har vært tillitsvalgt i
ulike NAAF-organer i mange
år. Nå ser hun gjerne at hun
får selskap på golfbanen av
flere NAAF-medlemmer, golf
er nemlig en ypperlig aktivitet
både for å bli i bedre form og
for å unngå å bli dårligere.

FAKTA GOLF
l Den moderne golfsporten oppsto i Skottland 		
på 1400-tallet, og var opprinnelig en sport for
overklassen. Golf var OL-gren i 1900 og 1904,
og står igjen på det olympiske programmet
under Sommer-OL 2016.
l I Norge er sporten relativt ny. Norges Golfforbund ble stiftet i 1948, og på 1980- og 1990tallet ble golf virkelig populært. I dag er det over
180 golfklubber tilknyttet Norges Golfforbund, 		
med til sammen over 103.000 medlemmer.
Av disse er cirka 10.000 barn og unge.
l En tradisjonell golfbane har 18 hull, men
det finnes også baner med 6 eller 9 hull.
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Lang gåtur. Det er nok noen
som ikke ser på golf som
skikkelig trening, men det
vil Hilde Sofie tilbakevise på
det sterkeste. I løpet av en
runde på golfbanen går du
nemlig mange kilometer – på
en 18-hulls bane regner man
mellom 9 og 14 kilometer. I
tillegg får du styrketrening,
både ved å trekke golfbagen
og selve spillet.
– Det å gå er veldig fin
trening. Det som er spesielt
fint er at det er en intervallpreget aktivitet; du går fort
mellom slagene, og så får
du litt hvile innimellom. For
noen er det kanskje sånn at
sykdommen legger begrensninger på hvilke aktiviteter
de kan delta i, men golf
passer for alle, mener Hilde
Sofie, som er fysioterapeut
av yrke.
Hun tipser også om at det
finnes hjelpemidler som gjør
at golfingen blir enda mer
tilgjengelig:
– Noen baner er ganske
ulendte med mye bakker.
På grunn av astmaen har
jeg kjøpt meg en elektrisk
golftralle som gjør at det
er lettere å komme opp de
bratteste bakkene, forteller
Hilde Sofie.
Dersom du har
vondt for å gå
langt, kan du
leie golfbil
på de fleste
golfbaner.

Pollenutfordringer. Siden golf er
en utendørsidrett, kan det være
problematisk for noen å golfe i
den verste pollensesongen.
– Hvis jeg skal spille på en bane
der jeg ikke vanligvis spiller, pleier
jeg å ringe på forhånd og høre
når de klipper gresset, og når de
gjødsler. Nyslått gress er ikke noe
særlig for meg, da kommer jeg heller en annen dag, forteller Hilde
Sofie.
Bor du i et område med flere
golfbaner å velge blant, er det
heller ikke dumt å se litt på hvor
det er mest vegetasjon som lukter,
bjørketrær og annet som kan gi
allergiske reaksjoner.
Ingen snobbesport. Golf har
tradisjonelt fått rykte på seg for å
være en ganske dyr aktivitet, og
en sport for overklassen. Hilde
Sofie mener dette ikke stemmer.
– Det kommer an på hvilken
klubb du er medlem i, men her
betaler vi cirka 3000 kroner i året,
og da har vi fritt spill så ofte vi
vil. I tillegg trenger du et køllesett og golfsko. Køller kan du få
kjøpt brukt for en billig penge, du
trenger heller ikke å kjøpe alle køllene med en gang. Men golfsko er
viktig, spesielt når det har regnet
og er glatt ute på banen.
– Hva med kleskoden?
– Du går ikke i singlet eller hullete olabukser på en golfbane,
men kan bruke vanlige klær. Her
i klubben er det i hvert fall ikke
så strengt, du kan fint bruke en
t-skjorte hvis du ønsker det. Det
er ikke noe snobberi her, påpeker
Hilde Sofie Hamre. n

Ladies på banen. Fra venstre: Annabeth Friis Berg,
Hilde Sofie Hamre og Lill Brager er tre av damene
som treffes hver tirsdag til et slag golf på Nordhaug
i Bærum.

AKTIV MED ASTMA

FAKTA GOLFUTTRYKK
Golfkortet (tidligere grønt kort): Et sertifikat du trenger for å kunne spille golf i Norge. Viser at du har gjennomgått et
teorikurs i golfens regler, og en praktisk prøve.
Fore:
Tee:
Green:
Fairway:

Varselrop for å advare tilskuere eller andre spillere om at det er en golfball på vei.
Utslagsstedet, altså der du starter å slå ballen.
Et område med finpreparert gress.
Dette er det kortklipte området på et golfhull som utgjør det foretrukne spilleområdet mellom tee og 		
green. Fairwayen kan bestå av ett sammenhengende eller flere adskilte områder.
Rough:
Viltvoksende partier på golfbanen, her vil du helst ikke at ballen skal havne.
Bunker:
Sandhinder.
Greenkeeper: Person som er ansatt ved golfbanen med ansvar for vedlikehold av baneanlegget.
Handicap:
Målestokk for spillerens ferdighetsnivå. Handicaptallet gir uttrykk for hvor mange flere slag enn banens 		
par spilleren vanligvis vil bruke. Handicap utjevner forskjellene i spillestyrke og legger dermed til rette for
at spillere på ulikt nivå kan konkurrere mot hverandre.
Hole-in-one: Hvis du klarer å slå ballen i hullet på første slag.
Driving range: Treningsområde der du kan øve på sving- og slagteknikk.
Caddie:
En person som tar hånd om utstyret til profesjonelle golfspillere under turneringer.
Greenfee:
Avgift du må betale til klubben for å få spille på deres golfbane.
Det 19. hull: Begrep brukt om baren på klubbhuset.
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TITTEL

EnergyMation AS

Våre kjøttboller og karbonader er anbefalt av
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Boblende
forventninger
Champagne er noe av det beste som har skjedd for velkomster, taler og
høytider. Men visste du at de også passer i maten? Her er en herlig
treretter som passer både til juleselskapet og til nyttårsfesten.
Tekst og foto: Morten Øverbye

CHAMPAGNEGRANITÉ
1 flaske champagne
3 dl vann

200 g sukker
½ sitron, kun saften

l Kok opp vann med sukker og la det boble til alt sukkeret har

løst seg opp. Avkjøl.

l Bland sukkerlaken med champagne og ha i sitronsaften.
l Hell blandingen i en flat form og sett den i fryseren.
l Skrap granitéen med en skje rett før servering. Da får du

fine, glassklare flak som smaker befriende boblende. Server
gjerne sammen med noen friske bær.
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NAAF-KOKKEN

Kalkunstek med champagnesaus
1 kalkunbryst
1 sjalottløk
2 ss smør
3 dl fløte (eventuelt laktosefri matfløte)
2 dl kraft
2 dl champagne
Sitron
Salt og pepper
l Kalkunsteken er veldig enkel: Brun brystet i litt smør og olje,

Ertesuppe med champagne
500 g frosne erter
7 dl god kyllingkraft
1/2 dl fløte (eventuelt laktosefri
matfløte)
1 ss smør
Frisk timian
Et lite glass konjakk
En skvett champagne
Salt og pepper

ha på godt med salt og pepper underveis.

l Smelt smør i en vid kjele. Ha i ertene og 1 dl av kyllingkraften.

brystet i en ildfast form i ovnen på 150 grader til steketermometeret viser 63 grader. Ta den ut av ovnen, pakk inn i folie
og la den hvile i 20-30 minutter for du setter kniven i den.
Temperaturen har da steget et par grader til, og den har en
kjernetemperatur på 65 grader, er saftig og full av smak.

l Tilsett resten av kraften og kok opp. Bruk en stavmikser

l Bruk steketermometer for et perfekt resultat: Stek kalkun-

Lag saus:
l Finkutt sjalottløken og surr den i smør.
l Ha i kraft og fløte og la det koke inn til den begynner å 		
tykne. Ha i champagnen og la den fortsette å redusere til
den har en fyldig konsistens.
l Smak til med salt og pepper og ha i noen dråper sitron for at sausen skal finne balansen. Tilsett gjerne litt ekstra champagne rett
før servering for at det skal boble litt rundt bordet ved servering.

Denne sausen kan serveres både til kjøtt og fisk. Du
trenger bare å justere kraften du bruker. Her har jeg brukt
grønnsakskraft. Da får du en mild saus som passer til flere
ting, men bruk gjerne enten fiske- eller kyllingkraft. Eller
hva med litt av stekekraften fra et kalkunbryst?

La det putre til ertene har tint og begynner å bli litt møre.
til å kjøre blandingen til en middels fyldig suppe.

l Ha i fløte og konjakk og la det putre til du kjenner at

konjakken begynner å få en rundere smak.

l Smak til med salt og pepper.
l Ha på en liten skje med creme fraiche på toppen, litt

timian og sprinkle litt champagne fra glasset over retten.

NAAF-kokken Morten
Vår faste matspaltist Morten Øverbye er
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter.
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter
som også kan nytes av deg med matallergi.
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AKTUELT

En del personer som er
allergiske mot ulike stoffer, er
også allergiske mot allergimedisiner. En forskergruppe ved
American College of Allergy,
Asthma and Immunology
(ACAAI) mener allergi mot
antihistaminer og andre medikamenter er vanligere enn vi
tror. – Hvis du har et utslett
som ikke blir borte til tross for
behandling, bør du slutte med
medisinen og kontakte legen
din for å få tatt en lapptest,
sier forskerne til nettstedet
Science Daily.

Mens familien til kreftpasienter får støtte og
omtanke fra sine omgivelser,
mener mange at kols er
en selvforskyldt sykdom.
Kols-pasienter får ofte
akutte pusteproblemer og
angst, dette er veldig tøft for
de pårørende å leve med.
Sosiolog Gunvor Aasbø tar
nå medisinsk doktorgrad ved
Universitetet i Oslo om hvordan kols påvirker livskvaliteten til de pårørende. Flere
av dem hun har intervjuet
forteller historier om at de
ikke blir trodd når de ringer
helsevesenet etter hjelp, og
mange føler seg isolert fra
samfunnet. Hun sier det ikke
er tvil om at støtteapparatet

Fem effektive inneklimatips

Foto: Colourbox

Kols sliter på de pårørende

Foto: Colourbox

Allergiske mot allergimedisinen

for kolspasienter er svakere
enn for de som har kreft, selv
om sykdommen kan være like
vanskelig å håndtere.

Foto: Colourbox

Røyk er farlig selv med åpent vindu

1. Slipp inn frisk luft. Mange nye hus er for tette, derfor
bør du sørge for jevnlig utlufting selv om du har
ventilasjonsanlegg.
2. Bruk sentralstøvsuger – dette er den enkleste måten å
suge støvpartikler ut av boligen. Tørr rengjøring er
dessuten det beste for inneklimaet
3. Bruk avfukter i kjelleren for å unngå kondens og
forebygge sopp- og muggvekst.
4. Ikke fyr med muggen ved. Mugg på veden er faktisk en
større plage enn røyk fra vedfyring innendørs. Det
beste er å hugge og kløyve veden midt på vinteren,
fordi veden da kan tørke ut i overflaten uten at det
oppstår muggsoppskader.
5. Frys ut mugg og midd, for eksempel ved å legge
sengetøyet ut på den kaldeste dagen i vinter.

24

ASTMA ALLERGI 6 2014 n WWW.NAAF.NO

Foto: Colourbox

Inneklima er en av årsakene til at stadig flere får astma,
allergi og eksem. Her er boligbladet Vi i Villas fem enkle
tips til å få et bedre inneklima:

Noen liker å røyke i bilen,
og tror kanskje det ikke er
så farlig for de som sitter på
hvis de har vinduet på gløtt.
Men nå viser en ny studie at
bare en time som passasjer
til en sjåfør som røyker kan
være helseskadelig. Studien
er publisert i tidsskriftet
Cancer, Epidemiology,
Biomarkers & Prevention, og
forskerne tok utgangspunkt
i en gruppe på 14 personer
som satt i hver sin tur i en

bil sammen med en røyker.
I løpet av en time røyket
personen tre sigaretter,
mens alle vinduene hadde
en 10 centimeter stor glippe.
Forskerne sammenlignet
urinprøver fra ikke-røykerne
før og etter oppholdet i bilen,
og de viste en betydelig økning av ulike giftstoffer som
forbindes med hjerte- og karsykdommer og kreft, skriver
Forskning.no.

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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NAAF-ANBEFALT PRODUKT

Babypose gir god natte
Som trebarnsmor og bestemor har Åse Bugge sett hvordan
barn sparker av seg dyna om natten. Da hun gikk av med
pensjon, ble ideen til nattposen Dungo født.
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Åse Bugge/Dungo

Åse Bugge er utdannet fysioterapeut og har jobbet med barn
på sykehus og skoler i mange
år. De siste 20 årene før hun
gikk av med pensjon i 2012
jobbet hun på Barneklinikken
på Rikshospitalet.
– Mine tre barn var tette
i alder siden jeg fikk tvillinger
andre gang. Hver natt sparket
barna av seg dynene sine mens
de sov, og jeg husker at jeg
vandret fra seng til seng for
å bre over dem. Da jeg fikk
barnebarn, så jeg at mine barn
gjentok det samme mønsteret: De stod opp fordi de var
bekymret for at barna hadde
sparket av seg og ble liggende
uten dyne og ble kalde i løpet
av natten, sier Bugge.
Dermed vokste ideen til en
babypose med dun frem.
– Babyposen skulle brukes
i barnets seng og sitte godt
på barnet, slik at det ikke ble
liggende uten dyne i løpet av
natten og heller ikke kunne
få dynen over hodet. Jeg
ville lage en babypose som
kunne brukes fra nyfødtstadiet
til to-treårsalderen, forteller
Bugge.
Resultatet ble Dungo babypose som nå er et registrert
varemerke.
Godkjent av NAAF. På grunn
av sin bakgrunn fra helsevesenet satte Åse Bugge en del
høye krav til babyposen hun
ønsket å få produsert.
– Produktene som skulle
benyttes måtte bli fremstilt av
26

rene, sertifiserte materialer.
Dunen måtte være ren og
lett. Jeg valgte den beste dun
tilgjengelig, 100 prosent gåsedun, forteller hun,
I oktober ble Dungo-produktene godkjent og anbefalt av
Norges Astma- og Allergiforbund.
– Produktene som anbefales
av NAAF har alle vært gjennom
en grundig produktvurdering.
Dunprodukter må blant annet ha tilstrekkelig tettvevet
tekstil, for å begrense at midd
vandrer inn i produktet, men
samtidig ha en tilstrekkelig
evne til å slippe ut fuktighet.
Dun og fjær må renses svært
grundig, slik at støv og allergener fra fuglemidd fjernes, sier
Hogne Skogesal, key Account
Manager for anbefalte produkter i NAAF.
– NAAF krever den høyeste
klassifisering og dokumentasjon på dette. Dungo oppfyller
NAAFs krav med god doku-
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mentasjon. Det er et gjennomarbeidet produkt av høy kvalitet, design og konstruksjon
som vi er glade for å kunne
anbefale, fortsetter han.
– Det var en stor dag for
meg da jeg fikk den beskjeden!
Jeg er glad og stolt over at
Dungo-posen har blitt evaluert
som et helsevennlig produkt
for den oppvoksende slekt.
Det har vært min hjertesak i
utviklingen av Dungo å benytte
de reneste produkter, slik at
Dungo også kan brukes av barn
med allergier og astma, sier
Bugge.
Samarbeid med foreldre. De
fleste andre babyposene som
finnes på markedet er tynne
og fylt med polyester eller
bomull. Dungo er fylt med ren
gåsedun, og selve designet har
Åse Bugge utarbeidet i samarbeid med norske foreldre.
Dungo-posen er dermed spesielt godt egnet for skandinaviske forhold.
– Vi i Skandinavia, og kanskje
aller mest i Norge, er opptatt
av at barna våre skal puste
inn frisk luft. Vi liker å lufte
soverommene til barna våre
før de legger seg for natten,
og vi liker at barna våre sover
ute. Om høsten og vinteren
er det lett å sette på for mye
varme i huset. Det kan føre til
at barna sover i for varme rom,
sier Bugge.
Varme soverom kan gi
et uheldig inneklima. Med
Dungo-posen kan foreldre

være trygge på at barna holder
seg varme natten gjennom, selv
med god utlufting og lavere
temperaturer.
Trenger ikke dyne. Barn kan
sove i Dungo-posen helt frem til
treårsalderen. Knappeløsningen
gjør at du kan tilpasse babyposen
etter barnets størrelse, slik at
posen holder seg der den skal
og ikke glir opp over hodet på
barnet. Dermed er det ikke nødvendig å kjøpe verken små eller
mellomstore dyner til barnet før
det slutter med posen.

NAAF-ANBEFALT PRODUKT

søvn for liten og stor

– Når barnet ditt sover godt
og trygt, slapper du bedre av.
Det vil sannsynligvis også ha
god innvirkning på ditt eget
søvnmønster. Du kan skifte
bleie på barnet ved å åpne
den toveis glidelåsen nederst,
uten å vekke barnet eller ta det
ut fra sitt sovemiljø, forklarer
Bugge.
I den perioden du ammer
barnet ditt om natten, er det
også en stor fordel å bruke en
babypose.
– Da tar du barnet opp fra
sengen uten å fjerne «dynen»

på barnet ditt. På svært kalde
netter kan det være behov for
en ullpysjamas eller en ullgenser over armene. Ull har en
varmende og pustende egenskap, og transporterer bort
overskuddssvette. Det vil si at
barnet ditt også vil «puste»
gjennom armregionen. sier
Åse Bugge.
– Jeg håper at Dungo-posen
vil gjøre at alle foreldre får
mulighet til å slappe bedre av
og ha bedre netter, avslutter
hun. n

FAKTA DUNGO-POSEN
l Alle tekstiler (inner- og ytterfôr) er i 100

prosent bomull. Materialene er Øko-Teks
sertifisert, klasse I.

l Posen er 95 cm lang og kan justeres etter

barnets størrelse.

l Tekstilene er fremstilt i Tyskland og Polen,

gåsedunen kommer fra polske gjess som
har levd fritt på gårder. Produsenten
garanterer at dunen tas av døde dyr.
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FORSKNING

Skal finne årsaker til allergi
Forekomsten av allergiske sykdommer øker – uten at vi vet helt sikkert hvorfor.
I studien PreventADALL ledet av Karin Lødrup Carlsen er målet å finne ut om man
kan forebygge at så mange blir allergiske. Klarer man det, vil det bety enormt mye
både for samfunnet og for den enkelte.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Alle kjenner noen med astma
eller allergi. I gjennomsnitt har
minst 6-10 elever i en norsk
skoleklasse høysnue, eksem,
astma eller matallergi. Slik var
det ikke på våre besteforeldres tid. Hva har skjedd?
På nyåret skal den norske
forskergruppen ORAACLE i
gang med en studie der de
skal undersøke potensielle
helsefremmende og risikofremmende faktorer i forhold
til allergiske sykdommer.
Studien har fått navnet PreventADALL (Preventing Atopic
Dermatitis and ALLergies) og
gjøres i tett samarbeid med
forskere ved sykehuset Østfold og Karolinska Institutet i
Stockholm.
Biodiversitet. Det er ingen
tvil om at det å redusere
forekomsten av astma og allergi vil bety store samfunnsøkonomiske besparelser, i
tillegg til at enkeltpersoner får
gevinsten av en bedre helse.
Det er beregnet at de årlige
samfunnskostnadene knyttet
til allergiske sykdommer er 7
milliarder kroner årlig. Men
foreløpig har man ikke klart å
knekke gåten om hvorfor så
mange blir allergiske eller får
astma.
– Vi vet etter hvert noe
om årsakene til økningen av
allergiske sykdommer. For eksempel vet vi at de som vokser
opp på gård med husdyrhold
sjeldnere får allergisk sykdom.
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Vi vet ikke akkurat hvorfor,
men det ser ut til å handle
om mikrobiologisk mangfold,
som trolig har med dyrehold
å gjøre. Det kan se ut som
om jo mer vi fjerner oss fra et
naturlig miljø, som innebærer
et mangfold av bakterier,
jo større er sannsynligheten
for at vårt immunsystem ikke
utvikler en normal toleranse
til det miljøet vi skal leve i,
sier Karin Lødrup Carlsen,
som er overlege ved Oslo
universitetssykehus med barn
som spesialitet. Hun er leder
av forskergruppen ORAACLE,
og prosjektleder for den nye
studien PreventADALL.

Rekrutterer gravide. – Vi
planlegger å undersøke to mulige helsefremmende strategier, og samtidig forsøke å finne
andre faktorer som bidrar til
økt eller redusert risiko for allergiske sykdommer og andre
folkesykdommer, forteller
Carlsen.
Over nyttår håper forskerne
å rekruttere 3000 gravide som
skal føde ved sykehusene i
Oslo, Østfold eller Stockholm,
og deretter deres barn etter
hvert som de blir født. Barna
vil trukket ut til å gå inn i en
av fire grupper, med ingen, en
eller to mulige forebyggende
strategier.
– Som forskere og hel-

FAKTA KARIN LØDRUP CARLSEN
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l Overlege ved Oslo universitetssykehus med barn

som spesialitet, samt professor ved Universitetet
i Oslo, og forskningsleder ved Kvinne- og
barnklinikken ved OUS.
l Dr. med i 1995 med en avhandling om lungefunksjon hos spebarn og småbarn. Leder av
forskergruppen ORAACLE ved UiO. Leder av 		
delprosjekt i MeDALL og i styret for Ga2len,
begge er større, EU-finansierte prosjekter.
l Leder av PreventADALL (Preventing Atopic
Dermatitis and ALLergies). Den bredt anlagte
kliniske studien skal undersøke om det er mulig
å redusere allergiske sykdommer gjennom 		
forebygging. Studien starter i vinter og inngår
i det nasjonale forskningsprogrammet
Allergifrisk. Studien er et samarbeid mellom
sykehus og forskere i flere land.

sevesen må vi være svært
varsomme med anbefalinger
som ikke er veldokumentert,
sier Carlsen
Hun ønsker derfor ikke å si
så mye om hva de forebyggende strategiene går ut på før
de er grundig testet ut for å se
om de virker etter hensikten.
Men generelt vil hun si at man
nå i mindre grad enn tidligere
anbefaler å unngå eksponering for å forebygge. Studier
kan tyde på at introduksjon av
et bredt utvalg av matvarer i
barnets første leveår kan være
bra med hensyn til å utvikle
toleranse, ved siden av amming. – Vi ønsker ikke å bidra
til noe ammepress, men for

FORSKNING

– og hvordan forebygge

de som får det til, er amming
veldig bra. For et spedbarn er
morsmelk det beste naturen
kan gi, sier barnelege Carlsen.
Miljøfaktorer. – Det vi vet
helt sikkert er at tobakk, fuktskader i hus og luftforurensning og sannsynligvis flere miljøgifter er risikofaktorer som
bidrar til utvikling av allergiske
sykdommer, sier Carlsen.
Det er også mye som tyder
på at overdreven bruk av
antibiotika og antiseptiske
midler og begrenset mangfold
av normalt utemiljø (som man
finner i skoger og på gårder)
under oppveksten kan bidra til
sykdom fremfor toleranse.
– Trolig må forebyggende
tiltak starte allerede like etter
fødselen, i det vi kaller «window of oportunity». Dette er

tidspunktet der immunsystemet hos den lille skal lære å
skille mellom bra og dårlig, og
hvordan kroppen skal reagere
på disse. Mange faktorer spiller nok inn, som for eksempel
den økte risikoen for allergisk
sykdom hos barn født ved
keisersnitt, der manglende
eksponering til normal tarmflora fra mor under fødselen
kan ha betydning.
Studie over mange år.
PreventADALL-studien skal gå
over mange år, og følge barna
langt inn i voksen alder.
– Det vil bli tatt prøver
av mødrene ved inklusjon
i studien. I tillegg vil barna
undersøkes jevnlig ved deltagende sykehus, med fokus
på allergiske sykdommer,
vekst og andre generelle

undersøkelser, i tillegg til at
det blir tatt prøver av barna
forteller Carlsen. Deltagende
mødre blir bedt om å svare
på elektroniske spørreskjema
under svangerskapet, i tillegg
til elektroniske dagbøker for
babyene det første halve året.
På den måten håper forskerne å finne årsaker til astma
og allergi, men også andre
folkesykdommer som hjerteog karsykdommer og fedme.
Det er nemlig slik at risikofaktorene kan henge sammen –
med andre ord kan de samme
faktorene som gir astma og
allergi, også øke risikoen for
å få andre folkesykdommer i
løpet av livet.
– Flere av våre folkesykdommer skyldes en kombinasjon
av miljø og arv, og immunsystemet synes å være sentralt

for sykdomsutviklingen.
Dette gjelder altså ikke bare
for allergiske sykdommer,
sier Carlsen.
De første resultatene
fra PreventADALL-studien
vil være klare etter at alle
barna som er med i utvalget
har passert 6 måneder.
Hun sier at det vil være en
tett oppfølging av de som
melder seg til å delta
i studien, for eksempel hvis
det skulle oppstå allergi eller
astma hos noen av barna.
– Vi håper mange synes
det er spennende å delta i
denne studien som er mer
beskrevet på hjemmesiden
www.preventadall.org
avslutter Karin Lødrup
Carlsen. n
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BARN PÅ SYKEHUS

Jul på Geilomo
Flere og flere barn i Norge utvikler astma, allergi og overfølsomhet. En av fire får
astma eller allergi innen utgangen av skolen, og astma er den hyppigste årsaken til
sykehusinnleggelse for barn under 14 år. Heldigvis finnes det et fristed på Geilomo.
Tekst: Maja Aas Foto: NAAF

Geilomo Barnesykehus er
et rehabiliteringssykehus
for barn med astma, allergi,
eksem eller hjertefeil. I tillegg
til at barn på Geilomo får
behandling for sine sykdommer får de også veiledning og
kunnskap, de får utfolde seg
på en måte som gir trygghet
og selvtillit og de får møte
andre barn i samme situasjon.
I tillegg får de spesialsydd
undervisning slik at de ikke blir
hengende etter i skolearbeidet
under oppholdet på Geilomo.
NAAF kjemper for å bremse
den alarmerende utviklingen
av astma, allergi og overfølsomhet og for at de som har
sykdommene skal kunne leve
best mulige liv. Forbedret livskvalitet gjennom en fortrinnsvis normal hverdag, gjennom
kunnskap, kompetansespredning og sosiale aktiviteter. Det
er viktig at også foreldrene får
opplæring og kunnskap om
sine barns kroniske sykdommer.
Nettopp derfor er det
foreldreboliger på Geilomo,
slik at også foreldrene skal
kunne finne kunnskap, trygghet og sosialt felleskap med
andre foreldre. Dette for at de
skal bli enda bedre støttespillere for sine syke barn.
Vigdis skrev brev. For å sette
ord på hva et opphold på
Geilomo gjør for både barn og
foreldre, skrev Vigdis Ragnarsson, mor til 12 år gamle
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undervisning, blir mobbet og
går mye alene.
Brevet rører oss alle. Det
er umulig å ikke føle noe for
både foreldre og barn i en slik
situasjon. Vi håper så mange
som mulig støtter Vigdis’
bønn. For la oss også anerkjenne at det ligger et stort
mot bak det å stå frem på
denne måten. Å blottstille sin
frykt, å dele sin historie.

Faksimile. Du kan lese hele brevet på denne nettadressen:
www.naaf.no/geilomojul

Robert som er født med alvorlig astma, allergi, eksem og
kraftig ADHD, et brev til NAAF.
Brevet var så sterkt at det ble
trykket opp og sendt til et utvalg bidragsytere. I brevet ber
hun alle som kan, være med
å donere for å støtte arbeidet
for å ruste opp foreldreboligene på Geilomo. På den
måten vil barna være sikret
alltid å kunne ha mamma eller
pappa med seg når de er til
behandling.
Som mamma til et barn
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med kronisk sykdom er Vigdis’
hverdag fylt med bekymringer. Hun forteller om lange
våkenetter med et redd barn.
Hun forteller om mer medisiner, mer usikkerhet, og langt
mindre søvn. Bare det å få
Robert til å ta medisinene
sine og få ham til å skjønne
at de er til for hans beste, er
en utfordring. I tillegg ser hun
hvordan Roberts sykdommer gjør at han faller utenfor
sosiale aktiviteter, han klarer
ikke delta, han går glipp av

Sammen med andre. – På
Geilomo møter Robert ikke
bare andre barn som har de
samme kroniske sykdommene, men venner for livet,
forklarer Vigdis. – Det er ingen
som mobber, det er et godt og
inkluderende samhold. Robert
har blant annet lært om sine
medisiner, at han må ta dem
for å ha en aktiv hverdag. Nå
kan han selv kjenne etter,
og tar medisinene sine uten
problemer.
– For meg er det så godt å
se sønnen min i lykkelig lek og
utfoldelse, fortsetter hun.
– Selv om han nesten ikke
har tid til å snakke med meg
når vi er der, er det trygt for
oss begge å vite at vi aldri er
langt unna hverandre. Personlig har Geilomo gitt meg
mer trygghet ved at vi som
foreldre også lærer om våre
barns kroniske sykdommer
og mestring, og kan dele erfaringer med andre foreldre.
Geilomo ruster Robert og meg
til en bedre hverdag hjemme.

BARN PÅ SYKEHUS

Trygt valg!

Anbefales!
Pris dyne fra 399,90

Venner. På Geilomo møter barna andre med samme kroniske sykdommene som dem selv, og minst venner – for livet. (illustrasjonsfoto)

– Hva fikk deg til å skrive
brevet i utgangspunktet?
– Geilomo har gitt Robert
og meg så mye fint, derfor
ønsker jeg å kunne gi noe
tilbake. Vi blir så godt ivaretatt av alle som jobber der,
de hjelper, stiller opp og ser
oss. Gjennom lek og latter gir
de oss, og særlig barna, stor
mestringsfølelse, aksept og
inkludering. Geilomo er et
fantastisk sted hvor barna

vokser på selvtillit og på
trygghet.
– Jeg håper vår historie kan
få alle til å se hvor fantastisk
Geilomo og menneskene der
er, og hjelpe til å sikre det
videre arbeidet med foreldreboligene. Robert og jeg skal
opp til Geilomo igjen nå snart,
vi gleder oss, det er som å
komme hjem. n

God jul fra Geilomo
Gå inn på www.naaf.no/geilomojul og støtt arbeidet.
Gaver til Geilomo barnesykehus. Ønsker du gaven
øremerket barnesykehuset på Geilomo, benytt
kontonummer: 1503 42 38399

Norges Astma- og Allergiforbund
anbefaler Alvøy dundyner og dunputer til baby og barn.
Dunen som benyttes i Alvøy-serien er vasket og
renset etter strenge europeiske krav, dokumentert gjennom europeisk standard EN12935, og
din garanti for et trygt dunprodukt.
Produktene vaskes på 60°C, og trekket i myk
bomullscambric er ekstra tettvevet og duntett.
Alvøy er spesielt godt egnet for husstøvallergikere.
Alle våre hudnære babyprodukter er produsert
etter Økotex Standard 100, klasse 1, som stiller
de strengeste kravene til produksjon og innhold.
De har meget lave grenseverdier for kjemikalier.

Alvøy dunprodukter er et trygt valg,
meget godt egnet for barn.
Sov trygt og godt med Alvøy.
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KID INTERIØR
har mer ennn120
butikker
over hele
landet.
nærmeste KID-butikk på www.kid.no. Vi tar forbehold om trykkfeil og
utsolgte varer. Vareutvalget kan variere fra butikk til butikk.

INNEKLIMA

Tapte muggluktsak i forliksrådet
Anita Pilskog fra Ålesund fikk ikke rettens
medhold i tilbakebetaling av husleie, fordi
et
nt frem i forliksråd
a
V
k
leiligheten luktet mugg. Forliksrådet mener
med muggsoppsa
det ikke er tilstrekkelig bevist at mugglukten kom av bygningstekniske mangler,
og frikjenner derfor utleier i saken.

INN EKL IMA

INN EKL IM A

Tekst: Bjørnhild Fjeld

I AstmaAllergi nr 4 skrev vi
om en kvinne fra Ålesund som
vant frem i forliksrådet med å
få erstatning for møbler som
ble ødelagt av mugg. Kvinnen gikk senere videre med
saken for å kreve tilbakebetalt
husleie for 19 måneder, fra
borettslaget hun leide av.
Verken forliksrådet eller
utleier finner grunn til å tvile
på at det virkelig luktet mugg
i leiligheten, men stridsspørsmålet i saken var hva som
var årsaken; var det noe galt
med bygningen, eller var det
leietaker som hadde luftet for
dårlig.
Smedbakken borettslag sto
på sitt; de hadde selv registrert mugglukt i leiligheten,
men mente dette skyldtes feil
bruk fra leietaker sin side, og
la ned påstand om frifinnelse.

Pilskog på sin side hevdet at
mugglukten måtte komme av
andre årsaker, og krevde borettslaget for 114.000 kroner.
Utleier fikk medhold. Da
forliksrådet behandlet saken
tidligere i høst, la borettslaget
som utleier frem vitnemål fra
tidligere leietakere som hevdet at de ikke hadde opplevd
problemer med mugg. I dommen fra 5. september står det
at forliksrådet under tvil velger å frikjenne borettslaget i
saken, fordi de mener det ikke
er tilstrekkelig sannsynliggjort
at mugglukten i leiligheten er
utleiers feil.
Anita Pilskogs medhjelper
Sigmund Rødal, pensjonert
yrkeshygieniker i Arbeidstilsynet, er svært skuffet over
utfallet i saken. Han peker på
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Faksimile. AstmaAllergi omtalte saken fra Ålesund i nr. 4.

at mugglukten i leiligheten
oppsto svært kort tid etter
at leietaker flyttet inn, og at
leiligheten hadde inneklimatekniske mangler som ligger
under borettslagets ansvar.
– Ifølge Husleieloven er
muggsopp en vesentlig
mangel ved en leilighet, og

jeg mener det ikke er tvil om
at dette skyldes bygningstekniske forhold, ikke feil bruk av
leiligheten. Det er ikke riktig
at leietaker ikke luftet, slik
utleier hevdet, sier Rødal.
Pilskog har valgt å ikke anke
saken til tingretten. n

Muggsopptrøbbel i kommunal bolig
Rune Oscar Pedersen og
Monica Enoksen bor sammen
med sine to barn i kommunal bolig i Stavanger. Det er
påvist store forekomster av
muggsopp i leiligheten, og
familien er innvilget ny bolig.
De har imidlertid holdt tilbake
husleie siden muggsoppen ble
påvist. Nå nekter kommunen
dem å flytte inn i ny bolig
før all utestående husleie er
innbetalt.
32

– Vi har i møter hevdet
at vi ikke vil betale mer en
halv husleie på grunn av den
alvorlige muggsoppen som
er påvist ved prøver tatt av
Mycoteam AS. Vi mener
dette må komme til fratrekk
på allerede innbetalt husleie
siden problemet har vært her
siden innflytting, sier Monica
Enoksen.
Hun sier at familien har
vært mer og mindre konstant
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syke hele tiden mens de har
bodd i leiligheten, og at begge
barna har astma og hyppige
infeksjoner. Fastlegen har
anbefalt flytting til ny bolig av
helsemessige årsaker.
– Husleieloven sier klart
at husleie skal reduseres
dersom det er vesentlige feil
og mangler ved boligen. Det
mener både vi og vår advokat
at det er her. Husleien ble
betalt i sin helhet de første 14

månedene, sier Enoksen.
Hun forteller at kommunen
avviser alt, og nekter dem å
flytte inn i den nye boligen de
er tildelt før de har betalt inn
utestående husleie.
– Det er ingen støtte å få
hos kommunen. De hevder
at det er vi som har påført
boligen muggsopp, noe som
overhodet ikke er riktig, sier
Enoksen.

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

info@fria.se • www.fria.se
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Sitter asbest
i ulltepper?
Vi har bodd noen måneder i et
hus fra 1922 som vi er ganske
sikre på inneholdt asbest.
Mens vi rev noen vegger
i huset, sto det noen flyttekasser fremme med blant annet
ullpledd i. Vi har nå renovert
hele huset. Vi lurer imidlertid
på om det er farlig å bruke
ullpleddene som var i huset?
Jeg har vasket dem to ganger
og de har hengt ute til lufting
i flere dager. Er det da i orden
å bruke dem og andre ting
som var i huset?
Gry og Knut
Svar:
Om dere kan bruke ullteppene,
kommer an på om de har blitt
utsatt for asbeststøv. Asbeststøv består av veldig små partikler og kan trenge inn i mellom
fibrene slik at de er vanskelig å
fjerne. Faren i ettertid vil være
om partiklene løsner og kommer ut slik at dere puster dem
inn. Ofte har man ullteppene
tett på kroppen og nær ansiktet. Har ullteppene blitt utsatt
for asbeststøv, anbefaler i vi at
de ikke benyttes.
For å bli utsatt for asbeststøv, må asbestholdige
bygningsmaterialer ha
blitt knust, kappet,
boret eller på annen
måte pulverisert.
Dersom det har
blitt demontert på
en forsiktig måte,
behøver det ikke å
oppstå spredning
av asbeststøv.

Kan barnet spise fisk?
Jeg arbeider som helsesøster. I en familie har mor sterk allergi
mot fisk og de spiser ikke/lager ikke fiskemåltider i hjemmet.
Far tåler fisk. De har en datter på nå 15 måneder. De har ikke
gitt henne fisk ennå. Hun viser ikke tegn til allergier, har ikke
eksem. Foreldrene lurer på om de burde fått henne sjekket for
allergi mot fisk. Jeg mente at så lenge hun ikke har vist tegn til
allergier/følsomhet mot noe, så kan de forsiktig introdusere
henne for mat med fisk i; dvs. far og jenta kan spise middager
med fisk hjemme hos farmoren som bor nært dem. For sikkerhets skyld spør jeg nå dere om hva som er riktig å gjøre.
Erna

Kontakt
rådgivningstjenesten

rådgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Mandag og tirsdag betjenes
telefonen av sykepleier.
Fredag av eksperter på
inneklima/uteluft.

Åpent: 09.00–11.00
og 12.00–14.00

Rådgivningen
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Svar:
Det er ingen grunn til å unngå fisk, eller andre matvarer forebyggende. Fra et allergiforebyggende perspektiv råder man foreldre
til å introdusere så mange nye matvarer som mulig allerede fra
fire til seks måneders alder. Man gir da smaksporsjoner (tuppen
av en teskje) av en og en matvare. Dette gjøres fortrinnsvis under
morsmelks paraply. Altså ingen grunn til å holde dette barnet
unna fisk.
Rådgivningen

Rismelk til barn
Oppdaget akkurat at Mattilsynet har frarådet barn under seks år
å bruke rismelk. Har dere undersøkt noe rundt det? Om for eksempel noen av produsentene benytter ris fra trygge områder?
A.O
Svar:
Bakgrunnen for Mattilsynets anbefaling er at ris dyrkes i jordsmonn som inneholder arsen, som kan være skadelig spesielt for
små barn. Mulig det er produsenter som har ris fra områder med
lite arsen, men dette har vi ingen oversikt over. For øvrig anbefaler NAAF at barn med allergi overfor melk får fullverdig melkeerstatning. Risdrikk har lavt næringsinnhold og kan sammenlignes
med en juice tilsatt kalsium.
Rådgivningen

SPØRSMÅL OG SVAR

Nikkelallergi og smykker
Jeg har nylig fått påvist nikkelallergi og har fått
beskjed om å holde meg unna nikkel, og kun
bruke smykker av gull eller plast. Jeg har gamle
sølvsmykker fra tiden før nikkelforbudet. Er det
sannsynlig at det er nikkel i dem? Hva med «juggelsmykker» kjøpt i kjedebutikker, er det sannsynlig at det
er nikkel i dem? Er slike butikkjeder pålagt å følge nikkelforbudet? Er det nikkel i hårspenner, hårstrikker og grå strikkepinner som ser ut som plast? Har sett på nett hvordan man
tester for nikkel, men slik test finnes ikke på apoteket her.

Anbefaling av støvsugere

Trude S.

Jeg har diverse former for allergi, i tillegg har jeg astma.
Jeg har vurdert å kjøpe ny støvsuger der valget står mellom
Miele og Electrolux. Hvilken skal jeg velge?
Morten S. T.
Svar:
Det som er viktig ved valg av støvsuger er at de har godt filter på
returluften slik at fint støv ikke spres ut i rommet. Begge merkene
du nevner har de siste årene kommet godt ut på forbrukertester. Sjekk at støvsugeren du velger har
hepafilter på returluften som er lett å skifte.
Skift filter regelmessig etter anbefaling
fra produsenten og etter hvor mye du
bruker støvsugeren. Ellers anbefaler
NAAF å bruke tørr eller lett fuktig mikrofibermopp på overflater. Den samler
støv godt og skaper ikke store luftbevegelser i rommet.

Svar:
Gjennom den norske produktforskriften er det forbud mot salg
av produkter som er beregnet på å komme i direkte og varig
kontakt med hud, og som avgir for mye nikkel. Det samme regelverket gjelder i hele EU der EU-direktivet stiller strenge krav
til nikkelinnhold i smykker, klokker, sist også mobiltelefoner.
Det kan være nikkel i dine gamle smykker. Dette kan du
eventuelt sjekke hos en gullsmed. Kjedebutikker er pålagt å
følge den samme lovgivning som alle andre butikker når det
gjelder nikkel i produkter. Butikker skal ha produktdatablad
eller ha mulighet for å sjekke innhold
i de produkter som selges. Spør derfor
i butikken der strikkepinner er kjøpt og få klarert
innholdet. Hvis du er usikker bør de byttes ut
med strikkepinner som er garantert uten nikkel.
For testing av allergi kan du be din fastlege
henvise deg til hudlege.
Hudlegen kan ta en «lappetest»
for å påvise en eventuell nikkelallergi.
Rådgivningen

Rådgivningen
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AKTUELT

Per Brandtzæg hedres med millionpris
Norges mest vitenskapelig
siterte forsker, professor Per
Brandtzæg (78), er tildelt
Fernströms nordiske pris på
én million svenske kroner for
sin forskning på slimhinnenes
immunsystem.
Per Brandtzæg har i
flere tiår undersøkt hvordan
immunsystemet i slimhinnene bekjemper sykdommer i
luftveier og tarm, og hva som
hender når noe går galt i disse
mekanismene. Prisvinneren
som både er lege og tannlege
er pensjonert fra Universitetet i Oslo, men driver fortsatt
forskning ved Rikshospitalet
i Oslo.

Eric K. Fernströms stiftelse
deler hvert år ut lokale priser
til forskere ved Sveriges seks
medisinske fakulteter i tillegg
til den store, nordiske prisen
som Brandtzæg nå har fått.
Brandtzægs forskning
omfatter blant annet allergisk
snue, matallergier, betydningen av amming ved allergier,
nyfødtes immunforsvar og
slimhinnene i luftveier og
svelg. Brandtzæg ble intervjuet i AstmaAllergi nr. 1- 2014
om sin forskning på sammenheng mellom tarmflora og
allergier.
Fernströms ble delt ut
under Forskningens dag i Lund
5. november.

Ny bruksindikasjon for
Canoderm-krem

Nytt kombinasjonspreparat
for behandling av kols

Fuktighetskremen Canoderm®
Krem (5 % karbamid) fra ACO
Hud Nordic har som eneste
fuktighetskrem fått ny godkjent indikasjon på effekt ved
bruk. To ulike kliniske studier
viser at kremen forebygger
tilbakefall av atopisk eksem.
Forskningen har også dokumentert at kremen forlenger
den eksemfrie tiden hos pasienter med atopisk eksem.

Anoro® fra legemiddelfirmaet
GlaxoSmitkline er et nytt kombinasjonspreparat (LAMA/
LABA) til behandling av
kolspasienter som primært er
plaget av tungpust (symptomatiske pasienter). Fra 15. november, er Anoro® tilgjengelig
på forhåndsgodkjent refusjon
for pasienter med moderat og
alvorlig kols.
Anoro er et inhalasjonspul-

Canoderm er et registrert
legemiddel og kan kjøpes
reseptfritt på apoteket. Legen
kan søke om dekning av Canoderm via Folketrygdens §5-22
bidrag til spesielle formål.
Søknader til denne paragrafen
sendes HELFO.

ver og inneholder virkestoffene umeklidinium (langtidsvirkende muskarinantagonist
= LAMA) og vilanterol (langtidsvirkende beta2-agonist
= LABA). Anoro® kommer i
inhalatoren Ellipta. Refusjonsberettiget bruk og vilkårene
er tilsvarende for relevante
alternativ innen terapiområdet.

Økte utslipp av CO2 betyr
ikke bare global oppvarming,
men trolig også at det blir mer
pollen i luften. Amerikanske
forskere har nemlig funnet
en sammenheng mellom
mengden CO2 i luften, og produksjonen av pollen. Studien
er publisert i tidsskriftet PLOS
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One og tar for seg hvordan
gresstypen timotei blir påvirket av mer CO2. Og de fant ut
at pollenproduksjonen økte.
Men om dette også gjelder
for andre typer planter med
allergene pollen, vet man
foreløpig ikke.
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Foto: Colourbox

Mer CO2 kan gi mer pollen

NAAF-NYTT

Bygg Varder – med moskus
og mye frisk luft

KAKER SOM ALLE
KAN SPISE, OGSÅ
ALLERGIKERE

REGION MIDT

Ut på tur. Her er gjengen samlet i det spennende landskapet på
Dovrefjell.

Med støtte fra Extra-stiftelsen har
Region Midt i samarbeid med Astma- og
Allergiforbundets ungdomsorganisasjon,
NAAFU gjennomført prosjektet «Bygg
Varder» på Dovrefjell og Dombås Hotell.
Tekst: Monica Dalseth

Bygg Varder er et prosjekt
med fokus på astma og fysisk
aktivitet. Under helgen 17.–
19. oktober samlet 13 deltakere i alderen 14 til 28 år seg
til opplevelser på Dovrefjell.
Startskuddet gikk fredag kveld
med teori og faglig påfyll.
Deltakerne fikk presentasjoner om både NAAFU og Unge
Funksjonshemmede i tillegg
til at de lærte om astma
og fysisk aktivitet. Lørdag
morgen pakket vi tursekkene,
fikk en grundig innføring i
«moskusteori» og la ut på en
spennende moskussafari på
Dovrefjell. Og jammen fikk vi
se moskus! En stor flokk som
talte cirka 20 dyr. Videre tok
vi turen opp over snødekte
bakker til Viewpoint Snøhetta.
Bygg Varde-deltakerne fikk på
denne turen utfordre seg selv

både på flat vei og i stigende
terreng.
Søndag var det tid for fysisk
aktivitet og trening på Dombås Idrettsstadion. Her var
det sirkeltrening med ulike
utendørsaktiviteter. Det var
kaldt i luften denne helgen
men kroppstemperaturen
kom seg ettersom tempoet
økte.
Innimellom teori, fjelltur,
moskussafari og trening ble
det tid til sosialt samvær og
god mat. På kveldstid hygget
vi oss med samtaler, musikk
og diverse brettspill. Gamle
venner møttes og nye vennskap ble skapt.
Vi kan vel trygt si at prosjektets fire målsettinger ble
nådd: Mosjon, trivsel, mestring og samhandling.

SE ETTER KAKENE I FRYSEDISKEN

KÅRET
TIL FOLKETS FAVORITT
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FAKTA NY STYRELEDER
l Trine Wettergreen Strømman

(58) ble valgt til forbundsleder
i NAAF under ekstraordinært
landsmøte 28. september 2014.
l Har tidligere vært representert
i Kontroll- og klageutvalget i
NAAF 2006 –2013 og valgt inn
som 2. nestleder i forbundsstyret under NAAFs ordinære
landsmøte i 2013.
l Har egen advokatpraksis i Trondheim med yrkesskade, familierett
og barnevern som spesialfelt.
l Vil løfte frem inneklima i barnehager og skoler som et viktig
satsingsområde for NAAF fremover. Å forhindre og forebygge er
viktige ALLERGI
nøkkelord.
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NAAFS NYE FORBUNDSLEDER

Profesjonell og samlende
Advokat Trine Wettergreen Strømman er Astma- og Allergiforbundets nye
styreleder og ser ikke mørkt på oppgaven. – Det har vært et vanskelig år for
organisasjonen, men jeg har tro på at vi skal komme på riktig spor, sier hun.
Tekst og foto: Anne-Lise Aakervik

Trine W. Strømman (58) vokste
opp i et hjem der engasjementet for astma og allergisaken
var stort og brennende.
– Storesøsteren min, Trude,
var et astmabarn. Den gangen
var det ikke så mye kunnskap
om sykdommen, det var ut og
inn av sykehus og behandlingshjem. Og jeg fulgte trofast med
siden mor måtte følge Trude.
Jeg fikk ofte høre av sykepleierne at jeg var et tålmodig
barn som ventet når Trude fikk
behandling. Alternativet var jo
å være alene hjemme.
Mor startet lokallag. Storesøster Trude vokste aldri av
seg sykdommen, men hun ble
vesentlig bedre i voksen alder.
Moren var allerede i 1964 med
å starte Trondheim Astma- og
allergiforening.
– Astma- og Allergiforbundet har på mange måter alltid
vært en del av meg og det var
nok derfor at jeg valgte å bli
engasjert i organisasjonen
i voksen alder.
Trine W. Strømman satt
i Kontroll- og klageutvalget
i Astma- og Allergiforbundet
(NAAF) i perioden 2006-2013.
Så sa hun ja til å bli 2. nestleder i organisasjonen.
– Det sa jeg ja til før regn-

Juss-bakgrunn. Med et godt
grep om lovverket og kunnskap
om juss mener Trine Wettergreen
Strømman at hun sammen med
styret kan få organisasjonen på
rett spor igjen.

skapstallene kom på bordet,
og de var som mange vet
stygge, sier hun og rynker
panna. Da hun ble spurt om å
rykke opp til styreleder mens
konflikten fremdeles var stor,
brukte hun tid på å tenke
over dette mens hun ferierte
på hytta i Nord-Trøndelag i
sommer.
– Jeg diskuterte det naturligvis med mannen min også.
Og jeg fant ut at dette ville
jeg gjøre. Jeg følte at jeg var
ønsket både av organisasjonen
og valgkomiteen og jeg har
fått et klart mandat. Det tar tid
å bli kjent, men jeg synes at vi
i dag er på god vei.

enn noen timer i sofaen mens
du ser på TV, smiler hun. Mye
mer!
Jobben skal også kombineres med familien som består
av ektefellen, som bor i Stockholm. – Men vi er veldig flinke
til å finne rom til å møtes.
Flere styreverv tar også tid og
Trine mener hun har gode kort
på hånden når hun nå går inn
i den utfordrende jobben som
styreleder for NAAF.

– Vi har generell «goodwill» i
samfunnet og tillit i markedet.
I forslag til statsbudsjett får vi
3,7 millioner til pollenvarslingen
vår. Det er en tillitserklæring
vi skal ta godt vare på. Vi har
stor kompetanse på astmaallergifeltet og skal bruke den til
det beste for våre medlemmer.
Men det er klart vi må stå til
ansvar overfor dem. Akkurat nå
konsentrerer styret seg om å se
på kostnadene, for de må ned,
og inntektene, for de må opp.
Samlende og tillitsskapende.
– Vi må gå nøye gjennom hva
På spørsmål om hvilke kvalivi har brukt pengene på.
teter som gjør henne egnet til
jobben sier hun:
Kampsaker. I tillegg til å få
– Jeg er nok samlende som
organisasjonen på rett kjøl rent
person og jeg er ikke konfliktøkonomisk skal også handlingsBruker jussen. Som advokat
sky. I tillegg skaper jeg tillit.
planen som er vedtatt følges
har Trine W. Strømman lang
Klientene må føle at de kan
opp.
erfaring med å forholde seg
åpne seg for meg, og som
– Jeg ser at barn og inneklima
profesjonelt til det å være
advokat må man opptre orer noe vi må løfte mer frem,
uenig.
dentlig. Vi er oppdratt strengt spesielt med tanke på skoler og
– Jeg kommer selvsagt til å
i dette faget, vi holder den
barnehager. Her kan mange ting
bruke jussen som innfallsvinetiske fanen høyt, ingenting
gjøres. Å forhindre og forebygkel til å jobbe med organisaoverlates til tilfeldighetene og ge er viktige saker for oss. Vår
sjonen. Å bli personlig er svært man må kjenne til alle sider
kompetanse er etterspurt og
lite konstruktivt i konflikter.
ved en sak. Jeg har også lært
rådgivning er noe vi skal prioriFør Trine startet egen prakmeg å lytte til råd fra andre. I
tere. Politisk arbeid og frivillig
sis jobbet hun i Trondheim
situasjoner der jeg opplever å innsats er to andre nøkkelpunkkommune, Forbrukerrådet og
være fastlåst i min egen oppter som vi skal jobbe med. Hun
i NAV-systemet. I tillegg jobbet fatning kan innspill fra andre
skjønner at mange regionledere
hun til sammen tre år i poliføre meg videre.
er bekymret for at man ikke skal
tiet. Hun har i dag kontor hos
Trine W. Strømman ser
kunne ha aktiviteter rundt om
AdVit, et advokatfellesskap
svært positiv på organisasjoi landet.
i Trondheim hvor hun jobber
nens framtid. – Jeg ser ikke
– Vi har mange dyktige folk
med yrkesskade, familierett og noe behov for å dempe konog det er mye bra som gjøres.
barnevern.
flikten, for jeg opplever ikke
I fremtiden ser vi at det må
– Og jeg kan avkrefte at ad- at det er noe konflikt i styret.
gjøres mer for enda mindre resvokatlivet er slik det ble frem- Generalsekretæren har gått av surser. Men jeg har stor tro på
stilt i TV-serien «Ally McBeal» og en ny er konstituert, og vi
at vi kommer i mål og at NAAF
for noen år siden. Det går med har fått ro til å jobbe. Men hun er liv laga. n
mye mer tid til forberedelser
er bekymret for økonomien.
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NYE VERVEPREMIER!

Verv ett eller ﬂere nye hovedmedlemmer og velg en av våre nye, ﬁne premier.
Premien blir sendt når nytt medlem har betalt kontingenten.
Den enkleste måten å verve på er å fylle ut
Reg
verving istrer
e
verveskjemaet vårt på nett: www.naaf.no/verving
www.nan din på
af.no/
(eller du kan ringe oss på telefon 23 35 35 35)
v

erving

V
VER Fresh Yoghurtbeger
1

Mobilholder på arm

Oppbevaring i lokket.

Takeaway-krus
i porselen

Passer de ﬂeste smarttelefoner.

Trådløs
værstasjon

Måler blant annet
temperatur og luftfuktighet.

Porselen med doble vegger med silikonlokk.
Silikonlokk holder på varmen og er
sølesikkert. Koppen er laget av to lag
med porselen. Silikonstopper forhindrer
at vann kommer inn under oppvask.

V
VER
2

Powerbank

Vinsett

2200 mAh gir nok strøm til å lade en mobil
eller annen enhet.

Brodder

Thermokopp – Lord Nelson

Passer de ﬂeste typer skotøy.

Med låsbart og tett lokk som holder
på varmen lenge.

Jamie Oliver Knivsett

Sherpapledd

2 deler. Vinåpner og dråpestopper.

Kombinert saltog pepperkvern

40

3 kniver. Rosa til Chop, blå til slice og grønn
til dice. Alle i rustfritt stål og slitesterkt
non-stick belegg, tåler oppvaskmaskin
Str: 15 cm/11 cm/8,5 cm.
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Deilig og mykt Sherpapledd fra Westport
i beste kvalitet.
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på www.princessbutikken.no

En lang natt uten dyne?
*Les mer om best
ANBEFALT
AV
i test-produktene
*Les mer om
i test-produktene
på best
www.princessbutikken.no
Norskprodusert

på www.princessbutikken.no
Norskprodusert

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

*Les mer om best i test-produktene

ANBEFALT AV

på www.princessbutikken.no

Norskprodusert

*Les mer om best i test-produktene
på www.princessbutikken.no

Med Dungo babypose hjelper du barnet ditt
til en trygg og god søvn.
Dungo babypose er en sovepose som er tilpasset barn,
fra nyfødtstadiet og opp til to-treårsalderen. Dungo
babypose er 95 cm fra skulder til bunnen av posen.
Posen kommer i lys pistasj grønn og lys ecry gul.
Posen er utviklet i samarbeid med norske foreldre og
består av rene bomullsmaterialer og den fineste gåsedun.

www.dungo.no

R

Sens er utviklet i samarbeid med:

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

Sens er utviklet i samarbeid med:
Sens er utviklet i samarbeid med:

* Konkurrenttester utført av eksterne
institutter
basert på NAAFs strenge
* Konkurrenttester utført
av eksterne
kriterier
for innendørsmaling.
institutter basert på NAAFs
strenge
kriterier for innendørsmaling.
Dungo babypose
- en nattpose med dun,
er godkjent og anbefalt
av Norges Astma- og
Allergiforbund
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Hodepine? Ofte forkjølet?
Trett/uopplagt?
Allergisk?
Norges
mest solgte
Norges mest solgte
desinfeksjonsmiddel
Tett
nese? Tungpustet?
desinfeksjonsmiddel
i apotek

i apotek
Mange helseplager

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

skyldes
Basert på de
renestedårlig innemiljø!
på deavreneste
råvarer,Basert
og alkohol
råvarer,kvalitet
og alkohol av
farmasøytisk

– anbefalt av Astma-og Allergiforbundet

Norges mest solgte
desinfeksjonsmiddel
i apotek

er
t

farmasøytisk kvalitet

Ingen tilsatt duft,
konserveringsmidler
Ingen tilsatt duft,
eller parabener
konserveringsmidler

Basert på de reneste
råvarer, og alkohol av
farmasøytisk kvalitet

eller parabener

HudENS NATuRLIGE VALG

Ingen tilsatt duft,
konserveringsmidler
eller parabener

Lactacyd inneholder

melkesyre som hjelper
Norges mest solgte
Ingen påviste tilfeller
desinfeksjonsmiddel i apotek
deg å bevare hudens og
av allergi–eller
Basert på de reneste råvarer,hudreaksjon
og alkohol
underlivets naturlige
av farmasøytisk kvalitet
pH-verdi, som igjen
Ingen tilsatt duft, konserveringsmidler
Kan brukes av
opprettholder den
eller parabener alle, trenger ikke
naturlige bakteriefloraen.
gjennom
huden
Ingen påviste tilfeller av allergi–
eller hudreaksjon
Vi tilbyr
Kan brukes av alle, trenger
ikkebåde
gjennom huden våt servietter, gel og
Antibac AS
| Hagaløkkveien
13, 1383 Asker | T +47 66 77 11 70 | www.antibac.no
Vi tilbyr
både våtservietter,

r | 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
Antibac AS | Hagaløkkveien 13,
1383 Asker | T +47 66 77 11 70
www.antibac.no
Hudvask på kroppens egne vilkår

SUKSESSEN
FORTSETTER
l UNIKT STØVOPPTAK

hudreaksjon

Kan brukes av
alle, Ta
trenger
ikke
innemiljøsjekken,
så kan
Kan
brukes av
gjennom
huden
du få bedre luftkvalitet

alle, trenger ikke
– og
livskvalitet!
gjennom
huden
Vi tilbyr både
Hvis dugel
vilogtrekke frisk luft inne,
våt servietter,
oss på:
Vi tilbyrkontakt
både
våt servietter, gel og

815 48 250
eller www.anticimex.no

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

-

l UNIK FILTRERING

www.byggma.no

-

l LAV VEKT

Ingen påviste tilfeller
av allergi–eller
Ingen påviste tilfeller
hudreaksjon
av allergi–eller

l LANG LEVETID

-

-

l SE DEN!
l PRØV DEN!
l OPPLEV FOR-

Telefon: 331 35 777

www.

www.vorwerk.no

Stol ikke på løse påstander! Be om dokumentasjon!

Telefon:
331 35 777
Postboks 2219

3255
Larvik
www.vorwerk.no
Postboks 2219
3255 Larvik

Telefon: 331 35 777

42

verdens reneste
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member of

sensitiv side

CUTRIN
SENSITIVE

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
ek 1 og Alliance Boots
er lett å skylle av.
Inneholder milde
og veldokumenterte
ingredienser.
www.ccshc.com

HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD
Enkelt å bake

fantastisk å smake

En god glutenfri

Orgran

bakst med

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

ilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

Importør: Alma Norge AS – www.alma.no

potek 1 og Alliance Boots

Tilgjengelig på Apotek 1 og Alliance Boots

MATGLEDE!

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!

Trygt og skånsomt for
sensitiv hodebunn
10 rene basisprodukter
av høy kvalitet
Utviklet i tett samarbeid
med det finske
astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

Reviderte malingskriterier
Malingskriterier fra NAAF er nylig
oppdatert med endringer som stiller
standardiserte krav til minimal mengde
avdampning og strengere krav til
konserveringsmidler.
Spesielt for de nye kriteriene
er også at anbefalingene kun
vil gjelde malinger som enten
er ferdig fargeblandet og klare
til bruk, eller aktuelle malingsbaser. Malingsbasene tilsettes
brekkfarger for å oppnå
ønsket fargenyanse. Siden
forbrukere gjerne ønsker å ha
maling med fargenyanser, er
det stilt ekstra strenge krav til
malingsbasene.
For NAAF er det ikke mulig
å stille landsdekkende krav
direkte til innholdet i brekkfarger, men strengere krav
fra NAAF til malingsbasen vil
gi forbrukerne langt tryggere
valg og alternativer til ferdigfarget maling som ikke har
NAAF-merket.
I tillegg til brekkfarger er
alle de viktigste endringene
beskrevet i et eget kapittel i
den oppdaterte versjonen av
kriteriene (versjon 3.0). De
omfatter blant annet tørketid,
emisjonsmålinger, konserveringsmidler, lukttesting og
miljøvennlighet.
De reviderte kriteriene
har strammet opp og videre-

foredlet NAAFs tidligere
malingskrav, men de er også
et kjempeskritt i retning av å
få til samlede malingskrav for
hele Norden. Her har NAAF
har jobbet tett sammen med
Astma-Allergi Danmark. Med
Helsevennlig maling. NAAF har jobbet i flere år for at interiørmaling
unntak av noen få nasjonale
ikke
skal inneholde stoffer som er skadelige for helsen. Foto: Colourbox.
særkrav, skal en malingsprodusent som får en maling
akseptert og deklarert i Danmark også få den anbefalt av
FAKTA MALINGSKRITERIER
NAAF i Norge, og omvendt.
Kriteriene for maling ble
l Malingskriteriene ble opprinnelig utarbeidet av
opprinnelig utviklet i samarNAAF, i samarbeid med Jotun AS
beid med malingsprodusenten
l Bak utviklingen av versjon 3.0 av kriteriene står
Jotun AS. Jotun gjorde en stor
NAAFs fagsjef biologi og kjemi, Kent Hart, ph.d.          
innsats for å utvikle sin mal Kriteriene er utviklet for å oppfordre
lingsserie Sens som ble lansert
produsenter til å lage maling som ivaretar helsen
til forbrukerne og NAAFs målgrupper, særlig 		
i 2008. Helsemessig lå Sens
personer med astma og allergi
langt forut sin tid, i forhold til
l
Produktmerkeordningen skal gi forbrukere
konkurrerende malingsproveiledning og trygghet i valg av maling
dukter.
l Det som tolereres av NAAFs målgrupper vil 		
En annen malingsprodusent,
kunne tolereres av de aller fleste
Gjøco, klarte noen år senere å
l Produsenter som oppfyller malingskriterier går
møte malingskravene. Det beunder NAAFs produktmerkeordning (PMO)
kreftet at NAAF klarte å oppnå
Gjennom produktmerkeordningen gir Astma- og
ønsket formål med merkeordAllergiforbundet veiledning i valg av
helsevennlige produkter. Les mer om
ningen; å bevege bransjen i en
merkeordningen og malingskriteriene
helsemessig retning.
under www.naaf.no/merkeordningen.

Dunprodukter for barn anbefalt av NAAF
Det nyeste tilskuddet til Astma- og Allergiforbundet produktmerkeordning er Alvøy dunprodukter for barn og baby, levert av Kid Interiør
AS. Alvøy dundyne og dunpute leveres i 100 %
duntett bomullscambric. Produktene er fylt med
90 % hvit andedun og 10 % fjær, og er myke
og behagelige. Produktene er produsert etter
Økotex Standard 100, klasse 1, som stiller de
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strengeste kravene til produksjon og innhold.
– At stadig flere produkter innen segmentet
sengetekstiler får vår anbefaling, viser at produsentene har økt fokus på å utvikle produkter
som er astma- og allergivennlige, sier NAAFs
kommunikasjons- og markedssjef, Bo Gleditsch.
Produkter som blir anbefalt av NAAF oppfyller
strenge krav til helsetrygghet og kvalitet.

NAAFUs hjørne

Hei alle sammen!
NAAFU har en aktiv måned bak seg. Vi startet oktober med
noen små planlegginger til arrangementet «Bygg varder»
som fant sted på Dombås 17. – 19. oktober. Fra styret
deltok jeg og Hilde. En fin tur med nye opplevelser, vi traff
både nye og kjente deltagere. Her fortalte vi litt om NAAFU
og NAAF, og Sarah presenterte Unge funksjonshemmede
og hva de driver med. Vi fikk også litt teori om trening og
astma. Ellers var vi på tur i fjellet og på moskussafari, vi fikk
faktisk øye på cirka 20 moskus. Helgen ble avsluttet søndag
med forskjellige aktiviteter utendørs.
3. – 5. november deltok jeg, Hilde og Helen på generalforsamling for Unge funksjonshemmede (UF) i Oslo, på
Scandic Solli. Der ble det bestemt hva UF skal jobbe med
for å bedre rettighetene til oss med funksjonsnedsettelser.
På slutten av helgen ble nytt styre valgt og Sarah ble gjenvalgt, og får representerer oss i NAAFU i ett år til. Styret
gratulerer deg masse med vervet, og ønsker lykke til!
NAAFU jobber fortsatt på spreng for å få opprettet
turgrupper over hele landet, som aktiviserer ungdom med

astma og allergi. Har du startet opp en turgruppe? Trenger
du mer informasjon eller hjelp, ta kontakt med oss. Når
dere har utført en aktivitet, kan dere registrere den ved å
følge lenken på vår side på Facebook, eller ta kontakt om
du ikke har tilgang, slik at vi kan sende det lenken til siden.
Ellers har vi nå startet smått med planlegging for neste
år, og tenkt litt på aktuelle aktiviteter eller kurs. Her ønsker
vi veldig gjerne innspill fra dere, hva er det dere ønsker
å gjøre? Kontakt gjerne meg eller vår ungdomskonsulent,
eller send en mail til naafu@naaf.no

Eli Langmyren
NAAFU-leder

Velkommen til

Valle Marina

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

For mer informasjon kontakt NAAF
på tlf. 23 35 35 35 / 0034 92 8150 222 (booking)
eller send e-post til: vallemarinadnh@gmail.com

www.naaf.no/vallemarina
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 6 2014
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AKTUELT

NAAF deltok på inneklimadagen i Helsedirektoratet
Tema på årets inneklimadag
var krafttak for et bedre
skolemiljø, skal man bygge
nytt eller rehabilitere? Dette
er et tema Astma- og Allergiforbundet (NAAF) er svært
opptatt av, og NAAFs fagsjef
inneklima, HMS/Miljørettet
Helsevern (MHV) Kai Gustavsen var på konferansen, hvor
han blant annet sto på stand
for å informere om alt arbeidet forbundet gjør for bedre
inneklima i skoler.
Også NAAFs samarbeid
med Vestfold fylkeskommune og rehabiliteringen av
Skåningsrud skole var tema på
konferansen.
Øyvind Trygstad fra Vestfold fylkeskommune holdt

Samarbeidspartnere. Øyvind Trøgstad fra Vestfold fylkeskommune og fagsjef Kai Gustavsen i NAAF
samarbeider om bedre inneklima i skoler. Foto: Lene Gunvaldsen

foredrag om samarbeidet, og
forklarte hvordan de rehabiliterte skolen sammen med
NAAF. Samarbeidet har gitt
gode resultater, noe både
ansatte og elever merker i

form av en bedre og sunnere
skoledag.
Inneklimadagen er et samarbeid mellom NAAF, Norsk
Forum for Bedre Innemiljø for
Barn (NFBIB), Direktoratet for

Byggkvalitet (DIBK),
Utdanningsdirektoratet,
Arbeidstilsynet, Nasjonalt
Folkehelseinstitutt (FHI) og
Helsedirektoratet.

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.
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Du finner all informasjon om
Jonasmasken i vår nettbutikk:
www.naaf.no/nettbutikk.
Du kan også ringe oss på
tlf: 23 35 35 35.

LESERINNSPILL

Syk av kjemikalier,
ikke lukten
Forsker Linus Andersson sår tvil om hvorvidt
luktende gasser er helsefarlige, og kan derfor
hindre at det blir gjort reell forskning på dette
feltet, mener Irene Holko Hansen.
Kan man bli syk av lukter? I et
intervju med Linus Andersson
i AstmaAllergi nr 4 tar Linus
Andersson for seg såkalt kjemisk intoleranse, definert som
symptomer på lukter. Selv
om han avslutningsvis sier at
tilstanden er både psykologisk og organisk, drøftes ikke
det organiske i artikkelen, og
det ser tvert om ut til at han
lurer på om man i det hele
tatt kan bli reelt syk av lukter:
«En anselig mängd människor
får symtom efter att ha blivit
utsatta för miljöexponeringar
som borde vara ofarliga.»
På nettsiden til Astma och
Allergi Förbundet har Birgitta
Johannesson den 24.02.2014,
i debatten Känslighet mot
dofter begränsar vardagen, en
kort og klar melding til Linus
Andersson: «Det är inte dofter
vi reagerar på, utan kemikalier.» Etter min mening er det
akkurat dette det dreier seg
om.
Vi er nemlig flere som har
de samme erfaringene som
Birgitta Johannesson. Vi blir
syke av kjemikalier, og det
er frustrerende at verken
forskere eller myndigheter
lytter til hva vi sier, og heller
ikke legger forholdene til rette
for at vi skal kunne trives i
hverdagen. Vi stiller ikke store
krav. Det eneste vi ber om er
friskere luft, det vil si at konsentrasjonen av helsefarlige
gasser er så lav i det offentlige
rom at selv de mest ømfintlige
kan ha håp om å holde seg
friske der.

Det er for så vidt bra at det
forskes på våre sensoriske
og psykologiske reaksjoner
på lukter, slik Linus Andersson gjør, men det blir galt å
løsrive disse reaksjonene fra
kroppens fysiske reaksjoner
på luktene/stoffene. Hos
Linus Andersson er til overmål
selve premisset feil; idet han
synes å forutsette at eksponeringene er ufarlige. Det er
de ikke; forskning på second
hand og third hand smoking
har én gang for alle demonstrert at luktende gasser er
helsefarlige også i svært lave
konsentrasjoner.
Dessuten bør Linus Andersson minimere de kulturelle
feilkildene ved å sammenligne
med andre dyr, både tamme
og ville, når det skal forskes
på reaksjoner på lukt (duft).
Mennesket har tilpasset seg
lukt av for eksempel røyk og
parfyme ved å undertrykke
avvergereaksjonene, uten at
luktene/gassene av den grunn
er blitt sunnere å inhalere.
Og det ligger i sakens natur at
de minst robuste, som tåler
eksponering dårligst, vil bli utsatt for mer stress enn andre
bare ved det å undertrykke
fluktinstinktet.
Det er mye å lære av røykesaken. Det viktigste er at
det ikke var lukten av en tent
sigarett de ømfintlige primært
reagerte negativt på. Man
reagerte negativt på røyken
fordi man hadde skjønt at det
var gassene i røyken som utløste de plagene man faktisk

KJEMISK INTOLERA NSE

Selv svake lukter
Mennesker som lider av kjemisk intoleranse får symptomer av svake, hverdagslige kjemiske eksponeringer, fastslår en
svensk doktorgradsavhandling.

er at de som er kjemisk intolerante ikke er bedre på å kjenne
svake lukter. Det er mange som
tror at en velutviklet luktesans
er årsaken til deres plager, men
det har vi vist at ikke er tilfelle.
Det andre vi har oppdaget,
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Colourbox og privat
er at de kjemisk intolerante
oppfatter at lukten blir sterkere
Forsker Linus Andersson ved
og studerte først hva som
og sterkere over tid, mens koninstitutionen for psykologi
fantes av tidligere forskning
trollgruppen raskt venner seg
ved Umeå universitet har
om temaet.
til lukten. Hvis jeg for eksempel
skrevet avhandlingen, som
– Det er drøyt 100 år siden
kommer hjem til en kamerat og
har den fulle tittelen: «Sjuk av
de første studiene om astma
blir møtt av forskjellige lukter
lukter: Empiriska fynd och ett
og allergier kom, og den
tar det ikke lang tid før jeg ikke
teoretiskt ramverk för kemisk
gangen hadde man en mye
merker mer til dem, mens en
intolerans».
bredere definisjon av disse
som er kjemisk intolerant bare
– Jeg foretrekker å bruke
sykdommene enn man bruker Forsker. Linus Andersson ved
vil oppleve luktene som sterbegrepet kjemisk intoleranse
Umeå universitet.
i dag. Opprinnelig inklukere og sterkere, forteller han.
fremfor duftoverfølsomhet,
derte man også reaksjoner
Det tredje hovedresultat fra
fordi de fleste forbinder ordet
på parfyme, blomster og så
Anderssons forskning er at rent
«duft» med noe positivt, sier
videre som ikke var koblet til
fysiologisk er det klare forskjelAndersson.
allergier, forteller han.
kjemisk intoleranse ønsker
ler
mellom de kjemisk intoleDet er gjort lite forskning
På 1980-tallet ble det
at lidelsen skal defineres av
rante og kontrollgruppen.
innenfor dette området, og
gjennomført flere forsknings- kroppslige reaksjoner
fremfor
– Vi ser ulike reaksjoner når
Andersson og hans kolleger
prosjekter i USA hvor man
psykologiske faktorer.
vi måler åndedrett, svette og
i Umeå er blant de forskerne
forsøkte å finne årsaken til
– Organisasjonen for
andre kroppslige reaksjoner,
i verden som har kommet
kjemisk intoleranse gjennom kjemisk intoleranse
i USA har
spesielt på pulsen. Det sentrale
lengst i å finne årsakene til
både eksponeringsstudier og som sitt øverste mål
å finne
nervesystemet til de som er
kjemisk intoleranse.
immunologiske studier.
symptomer som definerer
kjemisk intolerante reagerer
– Hovedproblemet er at
– Men de fant ingenting,
dette som en somatisk sykmotsatt av hjernen til de som
det ikke fins en god definisjon
og kjemisk intoleranse var
dom, og det samme vil også
ikke er kjemisk intolerante –
på kjemisk intoleranse. Ingen
fortsatt medisinsk uforklarsvenske og norske pasientså reaksjonene i hjernen og
har kunnet fastslå en gang for
lig. Blodprøver av pasientene grupper, selv om
de kanskje
kroppen går hånd i hånd, sier
alle hva problemene kommer
viste at de var friske, og man ikke har det som et
uttalt mål, Andersson, som også har påvist
av, og det fins ingen egentlig
fant ingen tydelige avvik.
sier Andersson.
psykologiske reaksjoner hos
konsensus om kriterier som
Mangelen på kunnskap gjør at
Da han begynte sin forskjemisk intolerante.
skal ligge til grunn for
forvirringen råder, og pasien- kning på området,
ble
– Akkurat som med alle
at man skal kunne få diagnoten kommer i klem – forskere deltakerne i studien
hentet til
andre sykdommer, er det både
sen kjemisk intoleranse. Men
og leger visste ikke hvordan de laboratoriet på universitetet
i
fysiske og psykiske reaksjoner.
generelt kan vi si at kjemisk
skulle håndtere kjemisk intole- Umeå hvor de ble
eksponert
Astma og allergier har jo også
intolerante mennesker
ranse. Noen argumenterte for for forskjellige lukter.
en psykologisk side, opplefår symptomer av kjemisk
en rent somatisk forklaring,
velsen av symptomene er jo
eksponering, sier Andersson.
andre for en rent psykologisk, Ikke bedre luktesans.
En
psykisk og kan varierer fra
sier Andersson.
oppsummering av Linus Anperson til person. Og om man
Pasienten i klem. Linus
derssons forskning kan deles
har brukket et bein er jo oppAndersson begynte å forske
Kroppslig vs psykologisk.
inn i tre punkter:
levelsen av smerten psykisk,
på kjemisk intoleranse i 2006,
Mange av dem som lider av
– Det første som er slående sier han.
38

gir sym
På vei mot diagnose. Linus
Andersson og hans kolleger i
Umeå har kommet et stykke
på vei mot å utvikle en diagnose for kjemisk intoleranse.
– Vi er en av få forskergrupper i verden som holder på
med kjemisk intoleranse,
og vi er ute etter å finne en
definisjon basert på faktiske
eksponeringer. Men jeg våger
ikke å si hvor lang tid det vil
ta, det er jo også et spørsmål
om videre finansiering av vår
forskning. Og jeg vil ikke gi
noen falske forhåpninger, for
man vet aldri hva vi kommer
frem til en gang i fremtiden,
sier han.
Kjemisk intoleranse er et
utbredt problem, om lag 10
prosent rapporterer at de er
plaget av hverdagslige lukter,
mens et par prosent får alvorlige plager.
Lukt fra parfyme er det aller
flest reagerer på.
– Men det gjelder ikke alle
parfymer. Også lukten fra
forskjellige deodoranter, såper og shampoer, samt sterke
lukter fra blomster som hyasinter, røyken fra vedovner,
rengjøringsmidler på jobben
eller lukten fra kopimaskina er
det relativt mange som reagerer på, sier forskeren.
Det vanligste symptomet er
hodepine.
– Men totalt har vi funnet
mer enn 40 symptomer, som
konsentrasjonsproblemer,
luftveisproblemer, vondt i
magen, leddsmerter og en følelse av å være uvel er vanlige.
Og mange har flere forskjellige symptomer,
sier Linus Andersson. n
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fikk, og at det dermed var gass
fra andre menneskers røyking
man ble syk av. Røyklukt er
bare en indikator på at det er
skadelige gasser til stede.
Det er all grunn til å tro at
den skarpe, stikkende lukten
fra moderne duftblandinger er
en indikasjon på at det skadelige gasser til stede. Forskningens oppgave må være å finne
ut hvilke stoffer som er i den
duften industrien bokstavelig
talt pøser ut på markedet, og
hvilken virkning disse stoffene
har på vår helse. Virkningen
av duftblandingene som helhet bør dessuten registreres
ved å undersøke parfymebrukere og ikke-brukere opp mot
hverandre, slik man tidligere
fant ut om røykens skadevirkninger ved å undersøke
røykere og ikke-røykere opp
mot hverandre.
Det er stadig flere ømfintlige som erkjenner, og sier fra
om, at våre tiltagende problemer med å fungere i det
offentlige rom skyldes økende
parfymebruk, og at det rett
og slett er avgassing fra andre
mennesker som gjør oss syke.

Samtidig er det dette som
gjør saken vanskelig.
Fra røykesaken husker vi hvor
mye motstand og aggresjon
som kom frem ved kritikk av
andres røyking. Det er grunn
til å tro at kritikk mot overdreven parfymebruk vil bli
møtt på samme måte.
Derfor er det i praksis umulig for oss ømfintlige å gjøre
noe med saken selv. Det er
storsamfunnet som må sette
regler for begrensninger i
duftgassutslipp. Men da må
man først kartlegge hvilke helsepåvirkninger duftblandingene har, slik at lovmakerne får
det nødvendige grunnlaget for
å ta de riktige beslutningene.
I mellomtiden er jeg redd
for at Linus Anderssons ensidige vinkling og skriverier vil
bli brukt som en sovepute av
dem, og dem er det dessverre
ganske mange av - som av forskjellige grunner ikke ønsker
reell forskning på de luktende
(duftende) gassenes fysiske
skadevirkninger.
Irene Holko Hansen, Vadsø
den 28. september 2014
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LESERINNSPILL

Svar:
Jeg vil her forsøke å utdype mine synspunkter
på tre av Irene Holko Hansens punkter:
1. Irene skriver at de med
kjemisk intoleranse reagerer
på kjemikalier, ikke lukt. Jeg
har aldri hevdet at kjemisk
intoleranse skyldes en unormal følelse av lukt – derimot
er eksponeringene kjemisk
intolerante reagerer på,
oftest luktende. Hvordan lukt
oppfattes er en prosess der
luftbårne kjemikalier påvirker
kjemiske reseptorer i neseslimhinnen. Luktesansen er
således en kjemisk reaksjon.
Basert på dette, og at kjemisk
intolerante ofte (men ikke alltid) oppfatter lukter sterkere
enn ikke-intolerante gjør, har
mitt argument vært at unormal lukt kan brukes som en
markør for kjemisk intoleranse. Dette betyr ikke at en som
har kjemisk intoleranse har en
unormal luktesans.
2. Irene skriver at kjemikaliene faktisk er giftige, og at jeg
beskriver dem som ufarlige.
Når jeg skriver at eksponeringene anses som ufarlige, vil

jeg understreke at dette ikke
er mine egne synspunkter,
men samfunnets og toksikologiens. De gassforekomstene
kjemisk intolerante reagerer
på, kan være tusentalls lavere
enn myndighetenes fastsatte
grenseverdier. Mitt personlige
syn på saken er faktisk at det
er svært vanskelig å etablere
generelle grenseverdier og
at det er svært forskjellig hva
personer reagerer på. Jeg ligger dermed nærmere Irenes
syn i denne saken enn mange
andre gjør, avhengig av hvordan du definerer «giftig».
3. Irene spør etter fysiske
skadevirkninger av luktstoffer, og mener at jeg ikke løfter
frem disse i artikkelen. Alle
teorier om kjemisk intoleranse, inkludert de ofte som ofte
blir beskrevet som organiske,
innebærer forandringer i
hjernen og nervesystemet.
Jeg forsker på hjernen. I to av
de tre studiene jeg beskriver
i denne artikkelen viser jeg

hva som skjer i hjernen etter
eksponering. I den tredje rapporterer jeg om målinger som
indikerer en unormal reaksjon
i det autonome nervesystemet. Hjernen er et organ, dette betyr at forskjeller i hjernen
er organiske. Jeg spør alltid
mine deltagerne om hvordan
de oppfatter eksponeringene,
dette kan beskrives som det
psykologiske aspektet av reaksjonene. Men jeg vil gjerne
si at mine observasjoner av
hjernen og nervesystemet,
som er virkelig det viktigste
punktet av studien, tilhører
det organiske domene.
Jeg er enig med Irenes
tilnærming til spørsmålet om
begrensning av luktstoffer
i samfunnet. Det er mange
situasjoner der vi godt kan
unngå for eksempel parfymerte produkter. Kjemisk
intolerante reagerer imidlertid
ofte på kjemikalier som ikke
er kunstig skapt, som svibler,
liljer eller røyk fra matlaging.
Selv om vi begrenser bruken
av parfyme og andre stoffer,
mener jeg vi også trenger å
forstå og prøve å lindre symptomer, ikke minst fordi det er
kjemiske eksponeringer i vårt

miljø vi ikke kan kontrollere.
Når det kommer til spørsmålet om symptomer er det
viktig for forskere og klinikere
å være ydmyk, og ta uttalsene
fra de som er rammet på alvor
og minne seg selv om at man
ikke nødvendigvis alltid har
rett. Det jeg hevder er at det
finnes en undergruppe av det
generelle fenomenet kjemisk
intoleranse, hvor ett av symptomene er opplevelsen av
sterke og påtrengende lukter.
Mitt argument er at du kan
bruke luktopplevelse som en
markør for denne typen kjemisk intoleranse, og kanskje
også i fremtiden bruke denne
kunnskapen til behandlinger.
Til slutt – jeg setter stor pris
på Irenes bidrag til debatten.
Hvis det er slik at hennes opplevelse ikke samsvarer med
min beskrivelse av kjemisk
intoleranse, da skal jeg heller
ikke påstå at jeg uttaler meg
om hennes tilfelle.
Forsker Linus Andersson ved
institutionen for psykologi
ved Umeå Universitet
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Astma- og Allergiforbundet har inngått et samarbeid
med PulsApoteket, som er et nettbasert apotekkonsept.
Dette innebærer blant annet at NAAFs medlemmer
vil få 20 % rabatt på alle ordinært prisede varer
(ikke legemidler) i apotekets nettbutikk og i fysisk
butikk på Skøyen i Oslo.

Tilbudet vil gjelde fra 2015
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Astma Allergi 2015
AstmaAllergi-bladet vil i 2015 komme ut
med fem utgaver, i stedet for tidligere seks.
Både sommer- og høstnummeret planlegges
da som større utgaver med ekstra antall sider.

JUL OG ALLERGI

Den glade juletid er ofte forbundet med mange forskjellige lukter, og ulike
matvarer som kan by på utfordringer for de som har astma, allergi og eksem.
Her er noen tips til hvordan du kan skape en trygg og god julestemning for alle.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Tenk på matallergi når
du planlegger menyen

La maten stå for julelukten

Noen mener at duften av jul
julematen stå for juleluker det samme som røkelse,
ten – da kan alle kose seg
sigarer og svibler – lukter
i selskapet. Unngå også å
som kan skape store probletenne for mange stearinlys
mer for de som er overfølpå en gang, da os og røyk
somme. For selv om du ikke
kan virke sterkt irriterende
blir plaget av disse luktene,
på luftveiene til de som har
er det mange andre som
astma.
gjør det. La heller den gode

Sitrusfrukter
og nøtter

Desember måned er
virkelig tiden for de store
selskapene – julebord,
familieselskaper og sprudlende nyttårsfest. Hvis du
får besøk av gjester med
matallergi, er det viktig at
du tar hensyn til dette når
du planlegger menyen. Be
gjerne om å si fra om eventuelle allergier i invitasjonen, det gjør det lettere å
si fra om dette for gjesten.
Det hyggeligste er hvis alle
kan spise samme mat, og
vanligvis kan du fint gjøre

små tilpasninger som gjør
at alle kan spise de fleste
retter. For eksempel kan du
lage saus med maisenna
i stedet for hvetemel,
eller bruke melkefritt smør
dersom du har en gjest
som ikke tåler kumelk. Om
det ikke er mulig å lage alle
rettene allergivennlige, bør
du uansett ha alternativer
som alle kan spise. Husk
også på å tilby drikkevarer
uten alkohol til de som ikke
ønsker å drikke øl eller vin.

r
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s
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Julenøtter og juleappelsiner
har vært tradisjon i Norge i
mange år, men inneholder
også sterke allergener som
i verste fall kan utløse anafylaktisk sjokk for de som
er hyperallergiske. Dersom
du ønsker å bruke sitrus-

frukter eller nøtter, bør du
legge dem i en plastpose slik
at de ikke avsondrer lukt
og allergener som skaper
problemer for de som er
overfølsomme.

Spyl juletreet!

Man blir ikke allergisk
mot selve juletreet, men
treet kan være yngleplass
for allergener i form
muggsopp og gammelt
pollen. Mye av dette
kan du bli kvitt med å
spyle treet godt av før

du tar det inn i huset.
Plastjuletre kan være et
fint alternativ til de som
er svært følsomme, bare
husk at det må tørkes støv
av det, i likhet med annen
julepynt som blir hentet
frem fra kjeller og skap.
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ANNONSE

Rørlegger

Myrer Trygve AS
2346 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 01 44

Salong

Evy Frantzen
3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

Dyrego’ AS

3580 GEILO
Tlf. 32 09 12 30 / 50

Neglspretten
Fotterapi
3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

9151 STORSLETT
Tlf. 77 76 76 97

Casper Hjell AS
1409 SKOTBU
Tlf. 64 86 35 06

Jahr
Bilservice A/S
3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 10 03

Åndalsnes
Bilverksted A/S

Moss
Transportforum AS

6300 ÅNDALSNES
Tlf. 71 22 00 40

Re Revisjon AS
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 10

Apotek 1
Nittedal

1482 NITTEDAL
Tlf. 67 06 77 00

Thv. Holtlien
Kjøttforretning

1599 MOSS
Tlf. 69 24 11 30

ANONYM
STØTTE
Centrum Bil DA

2150 ÅRNES
Tlf. 63 91 18 14

4700 VENNESLA
Tlf. 38 13 94 01

3580 GEILO
Tlf. 32 09 10 00

Glen Dimplex Nordic AS

7501 STJØRDAL
Tlf. 74 82 91 00
Godt inneklima med «Classic» panelovner!

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Mjøndalen

Tlf. 32 87 75 04

Tlf. 02 425
www.asko.no

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

3530 RØYSE
Tlf. 32 15 92 00

Stryken Grustak og
Bakken AS
Maskinentreprenørforretning AS Helge3550
GOL
Drammensveien 149, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 23 17 50

... for et bedre inneklima
Høylandet
kommune

Stjørdal
kommune

hoylandet.kommune.no

stjordal.kommune.no

Sande
kommune

Aure
kommune

sande-ve.kommune.no

aure.kommune.no

Kragerø
Septikservice AS
3790 HELLE
Tlf. 909 50 878

inderoy.kommune.no

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

berg.kommune.no

strand.kommune.no

randaberg.kommune.no

Evenes
kommune

Helse og Sosial

evenes.kommune.no

Nord-Aurdal
kommune

nord-aurdal.kommune.no

time.kommune.no

Nordkapp
kommune

nordkapp.kommune.no
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tysver.kommune.no

bronnoy.kommune.no
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Rønneberg Gartneri
og Hagesenter AS
Stensrud
Musikk

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 36 00

3660 RJUKAN
Tlf. 911 76 711

Tlf. 32 09 41 00

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 51

2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

Jrk
Turbusser AS

Bedriftsøkonomi
& Regnskap

Martinsen Verktøy
og Plastindustri AS

2743 HARESTUA
Tlf. 466 39 196

0283 OSLO
Tlf. 22 52 54 10

3070SANDEIVESTFOLD
Tlf. 33 78 59 80

Ringebu Farve
& Interiør A/S

Knut Langaas AS

2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 04 63

3226 SANDEFJORD
Tlf. 33 48 81 00

1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

3810 GVARV
Tlf. 35 95 67 00

Eide Jan AS

8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

4950 RISØR
Tlf. 417 99 417

3296 NEVLUNGHAMN
Tlf. 33 50 41 80

Hornmoen
Bruk AS

Lars Andre
Espegard AS

Kjelsås
Bilverksted AS

Hallingdal
Renhold

Berghagan
Bil AS

2412 SØRSKOGBYG
Tlf. 62 41 14 39

3028 DRAMMEN
Tlf. 32 82 52 11

Per Knudsen
Arkitektkontor AS
7010 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 91 30

3570 ÅL
Tlf. 900 42 173

1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77

Midt-Norge AS

Bømlo
Folkehøgskule

6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

5437 FINNÅS
Tlf. 53 42 56 50

Eikli Apotek

Borge
Begravelsesbyrå

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 15 00

Byggmester

4770 HØVÅG
Tlf. 950 82 025

2031 NANNESTAD
Tlf. 63 99 99 10

1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30

0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

3550 GOL
Tlf. 932 02 200

Evensen as
1400 SKI
Tlf. 64 88 94 45

1658 TORP
Tlf. 69 34 53 35

Apotek 1 Stord
5411 STORD
Tlf. 53 45 60 30

Malermestrene
BMV AS
6422 MOLDE
Tlf. 71 20 13 50

Haarcompagniet AS
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 68 40

3183 HORTEN
Tlf. 33 04 59 87

Murmester

Lofot Entreprenør

Hårkroken frisør

Mosserødhjemmet

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Uvdal
Snekkerverksted AS

Kvinnherad
Auto Bilutleie
5463 USKEDALEN
Tlf. 926 40 546

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 30 44

Øvre Telemark
Trafikkskule

8360 BØSTAD
Tlf. 76 05 58 90

Revisorteam
Midt-Telemark AS

Brønnøy
kommune

7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Hobbelstad &
Rønning A/S

Ørvik
Plantemarked AS

3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Nes
kommune

Kommunalteknisk

vennesla.kommune.no

2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS

nes-ak.kommune.no

Stjørdal
Taxi A/S

Bygger’n

Åfjord
kommune

afjord.kommune.no

Stall Gullik

3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 32 76 81 37

Radonteknikk

Vik
Transport AS

3023 DRAMMEN
Tlf. 32 86 00 18

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

H. Lunde
Autoverksted

2007 KJELLER
Tlf. 63 83 57 50

Kirkeng
Eiendom AS

3825 LUNDE
Tlf. 35 94 80 20

3055KROKSTADELVA
Tlf. 32 27 33 26

2266 ARNEBERG
Tlf. 62 95 32 83

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 900 28 132

3960 STATHELLE
Tlf. 35 96 16 50

Tlf. 482 29 533

Randaberg Peder Haakestad
& Sønn AS
kommune

Bokn
kommune

bokn.kommune.no

Inderøy
kommune

Bekkestua

Tlf. 67 11 87 20

Aktiv
Regnskap

Vik

4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no

3936 PORSGRUNN
Tlf. 930 45 353

Lunde
Slusekro AS

Geilo Taxi

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 20

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 901 22 437

avd. Kongsberg
Tlf. 950 29 203

Bilia Follo

1406 SKI
Tlf. 64 97 78 00

NAAF-NYTT

Den allergivennlige nissen bor i nord
Astma- og Allergiforbundet i Troms og Finnmark
har mottatt støtte fra Kronprinsesse Marthas
minnefond og Kronprinsesse Martha L Fond for
å spre parfymefritt barberskum og pepperkaker
uten gluten, egg og melk – med nissen.
Tekst: Nina Brun

En regional nisseaksjon er
nå godt i gang ved hjelp av
innsatsen fra tillitsvalgte i
lokalforeninger og storlag som
stiller opp under årets frisk jul
aksjon.
Regionssekretær AnneKari Isaksen forteller om stor
entusiasme og glede over at
søknaden om støtte fikk så
positiv respons.
– Vi utarbeidet en litt morsom søknad, på vegne julenissen i Troms og Finnmark.
I år ønsket nemlig denne å
gjøre en ekstra innsats for alle
barn med matallergier. Men
verken nissefar eller nissemor
hadde kapasitet til å bake eller
dele ut kakene selv. De var
avhengig av gode hjelpere,

forklarer Anne-Kari Isaksen.
Hun forteller at de i søknaden
også la vekt på å slå et slag
for parfymefrie nisser. At ekte
nisser lukter skog og ikke
etterbarberingsvann.
– Derfor har vi i tillegg til
pepperkakene også ønsket å
dele ut parfymefritt barberskum. Som kjent benytter
mange nisser kunstig skjegg
og er avhengig av å barbere
seg, ler hun.
Søknaden ble innvilget med
støtte på til sammen 15.000
kroner fra Kronprinsesse
Marthas minnefond og
Kronprinsesse Martha
L Fond. Pepperkaker uten egg,
melk og gluten er nå kjøpt
inn fra forhandlere som fører

Juleaksjon. Brosjyren kan lastes ned på nett naaf.no/friskjul, bestilles
fra «nissekontoret» i Alta, region.nord@naaf.no eller tlf. 919 16 410.

slike, i tillegg til flere partier
flasker med barberskum uten
parfyme. Alle som deltar
i aksjonen får også med seg
NAAF-brosjyren «Frisk jul for
alle». Brosjyren inneholder
informasjon om hvordan man

kan tilrettelegge julen for alle
som er plaget med astma,
allergi, eksem og overfølsomhet og er utarbeidet av NAAF
Region Nord og NAAF Region
Agder. n

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

7030 TRONDHEIM - Tlf. 72 82 98 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Hansjordnesgt 9, 9257 TROMSØ - Tlf. 979 91 550

7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00
stfk.no

Toten Økonomitjenester AS
2850 LENA
Tlf. 61 14 13 30

3474 ÅROS
Tlf. 31 28 81 14

Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00
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Konstituert generalsekretær
Seksjonsleder for politikk og næringsliv, Anne
Elisabeth Eriksrud (bildet)
er fra 16. oktober tiltrådt
som konstituert generalsekretær i Astma- og Allergiforbundet. Hun tar over for
tidligere generalsekretær
Trond Solvang som har sluttet i NAAF.

Familiesamling i Langesund
REGION ØSTAFJELLS

NAAF Region Østafjells inviterte på nytt til familiesamling
i Langesund og denne gangen
møtte 99 deltakere. 18 av
disse hadde aldri vært med
oss tidligere, så vi var stolte
da så mange nye stilte opp.
Som vanlig leide vi Skjærgårdshallen til aktiviteter til
barn og unge på lørdagen,
mens de fikk boltre seg i
bassengene på søndag. De
voksne fikk nyttige foredrag
om astma /lungesykdom ved
spesialist hjerte-/lunge fysioterapi Ellen Aure Skogedal,
om matallergi/intoleranse ved
ernæringsfysiolog Cathrine
Bogen Heitmann og om inneklima ved virksomhetsleder
miljøhygienisk avdeling ved
Notodden kommune, Tore
52

Viktig forskning på astma og
allergi blant barn i Nordland
NORDLAND

Astma- og allergiforskning. Bjørg Evjenth, ble takket for sitt doktorgradsarbeid av sin tidligere rektor og NAAF-representant Inger Johanne
Jentoft. Foto: Knut Dybwik.

Fredag 7. november disputerte
overlege ved Nordlandsykehuset Bjørg Evjenth for PhD-graden i medisinske fag. Doktorgradsavhandlingen er basert på
studien «Astma og allergi blant
skolebarn i Nordland». Basert
på en spørreundersøkelse blant
4150 skolebarn i Nordland fant
man at forekomsten av astma
og allergi var betydelig økt i
perioden 1985-2008, mens
forekomsten av eksem nådde
et platå.
Evjenth har sammen med
PhD-stipendiat Tonje Elisabeth
Hansen foretatt en omfattende
Hagen. I tillegg fikk deltakerne klinisk undersøkelse av 801
skolebarn i Salten, Helgeland
info om NAAF, Valle Marina
og Geilomo. Underholdningen og Vesterålen. Studien viste at
denne helgen var det tryllekunstner Robert Andersen
som stod for. Til stor glede
for både små og store! Her
SARPSBORG
fikk barna hjelpe til å trylle
og noen fikk med seg noen
små hemmeligheter hjem.
Den planlagte båtturen ble
dessverre avlyst på grunn av
store mengder regn, lyn og
torden. Vi vil gjerne få rette
en stor takk til våre foredragsholdere og alle de 14 frivillige
hjelperne. Uten dere hadde
18. oktober 2014 var vi en
vi ikke fått dette til!
gjeng barn og unge som bowRegionssekretær, let og spiste pizza på 42bowMona H Larsen. ling i Sarpsborg. Vi hadde tre
koselige timer sammen med
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nyere diagnostiske metoder
muliggjør mer presis diagnostikk av astma og allergi.
Inger Johanne Jentoft deltok
på disputasen på vegne av
NAAF. Jentoft var rektor på
barneskolen Bjørg Evjenth gikk
på i sin tid, så da Jentoft skulle
takke på vegne av NAAF, dro
hun fram litt fra barndom og
voksenliv. Jentoft påpekte at
god forskning sammen med
gode leger var viktig for medlemmer, ansatte og frivillige i
NAAF. God forskning og godt
arbeid gjør Norge friskere.
Bjørg Evjenth fikk en orkidé
og et elektrisk lys fra NAAF. På
kortet stod det «Nøkkelen til et
godt hjerte er god forskning»

Bowling for barn og unge

mye latter og glede. Dette
er en fast tradisjon som er
hyggelig og betyr mye for
våre medlemmer.

NAAF-NYTT

Familieseminar på Dombås
REGION MIDT

NAAF Region Midt arrangerte
familieseminar på Dombås
Hotell 12. - 14. september
2014 i samarbeid med Møre
og Romsdal Storlag, SørTrøndelag Storlag og NordTrøndelag Storlag.
Regionen har i over 20 år
arrangert familieseminar. For
første gang gjennomførte vi
familieseminaret på nybygde
Dombås Hotell. Totalt 83
personer var tilstede denne
gangen. Helgen inneholdt
både faglig program, sosialt
samvær, familiekonkurranser,
natursti i skogen, premiering,
lek og moro. I tillegg fikk alle
barn og ungdom hver sin pose
med spennende overraskelser.
Tema for helgen var astma,
allergi, eksem, inneklima, mat,
matvareallergi og trygderettigheter, samt stasjonsundervisning hvor deltakerne
fikk treffe fagpersonene en

STORD

til en. Mens de voksne var
på forelesning, var barn og
ungdom fordelt etter alder i
tre grupper med aktiviteter
tilpasset hver alder. Det var
både aktiviteter i idrettshallen og inne/ute ved hotellet.
Vi hadde til og med besøk av
tryllekunstneren Carrera som
underholdt barna samt hadde
tryllekurs for den mellomste
barnegruppen.
Matskolen var med denne
gangen også. De sørget for
at alle kunne spise godt og
variert uten å være redd for
allergiske reaksjoner. I tillegg
hadde vi med lege, sykepleier,
inneklimaekspert og mange
flere. Både fagpersoner og
medhjelpere gjorde denne
helgen trygg og minnerik for
hele familien!

Stord Astma- og Allergiforening har i haust hatt to
tilbod til medlemmer og andre interesserte. Frisk pust er
eit tilbod der me samarbeide
med Hordaland fylkeskommune og Stord kommune ved
Frisklivsentralen. Dette retta
seg spesielt på barn og unge

med lungeproblem med deltaking av resten av familien.
Tilbodet har gått over åtte
gangar, der ein har hatt leik i
skog, bassengtrening, yoga,
kanopadling og innandørs
balleik. Dette er eit tilbod
Stord AAF vil vidareføre til
2015.

Dørstokkmila
STORD

Det andre tilbodet som me
har er retta mot unge og
vaksne, dette er kvar måndag
Monica og Gina, regions- og her har me hatt turar i løysekretærer i Region Midt per i skog og me har yoga og
bassengtrening. Dette er og

Lek og moro i aktivitetspark
Bodø Astma- og Allergiforening inviterte til lek og
moro i samarbeid med Bratten aktivitetspark i Bodø. En
junidag i sommer møttes vi
etter jobb og spiste middag
i gapahuken, før ungene fikk
boltre seg med ulike aktiviteter som tråbiler, kaste
på blink, puslespill, balanse,

Frisk pust

eit tilbod me vil fortsette me
i 2015. Det har vore totalt 14
personar som har vore med
på dette tilbodet som me har
kalla Dørstokkmila.

BODØ

rebusløype og elektriske
pelle-biler. En kjempefin dag
i flott nord-norsk solskinn
hvor hensikten var at barna
skulle få prøve ulike utendørs
aktiviteter og ha det hyggelig
sammen. Aktivitetsdagen ble
støttet med Frifond-midler.
Full fart. En av de populære aktivitetene var få kjøre tråbil.
Foto: Magdalena Eivik
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Matprat for allergikere
BODØ

Høstsamling for lokallagsstyrene
REGION NORDLAND

Region Nordland inviterte
lokallagsstyrene til høstsamling første helgen i
november. Ti ledere og
styremedlemmer deltok og
fikk innføring i NAAFs arbeid
Vant premie. Alle fikk et lodd og vinneren av kokeboken «Allergi og
intoleranse» ble Arne Martin Hansen. «Nå må jeg vel begynne å lage
mat» kommenterte vinneren.

Bodø AAF arrangerte medlemskveld 11. november.
Medlemmene fikk se og smake på allergimat og fikk med
seg et lite foredrag om hva
som skjer med kroppen ved
allergiske reaksjoner på mat.
Lena Kines som har bachelor i
ernæring holdt et informativt
foredrag om hva man skal
erstatte den maten man ikke
tåler med og hvor viktig det
var at kroppen fikk de næringsstoffer som kroppen har
behov for. Kines påpekte at
mat for allergikere kan spises

I forbindelse med Ringerike og
Jevnaker AAF.sitt 45-års jubileum
ble det arrangert en weekendtur
til Geilo. Deltakerne var styremedlemmer med ledsagere og barn,
som alle bodde på Bardøla Hotell.
På programmet sto styremøte og
besøk på Geilomo barnesykehus,
med blant annet en interessant
orientering om driften og omvisning av seksjonssjef Anne-Britt
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Vannspinning på Ankerskogen
RINGSAKER STORLAG

av alle til festlige anledninger.
Mange ga uttrykk for a at det
verste med matallergi var
følelsen av å være annerledes
når man var i selskap, det er
ikke så lett å være barn med
allergi under bursdager. Med
alle erstatningsproduktene
som er å få tak i, kan man nå
med litt kunnskap lage en allergivennlig bursdag med mat
som alle kan spise. Bodø AAF
fikk sponset allergimat fra
Coop Obs Hypermarked
i Bodø.

Ringerike og Jevnaker AAF 45 år

for inneklima og matallergi.
Det ble brukt tid på gode
samtaler og Nordland er så
absolutt en region å regne
med i framtiden.

I hele høst har Ringsaker
storlag arrangert vannspinning for medlemmer over 18
år i Ankerskogen svømmehall.
Prosjektet er sponset av Extrastiftelsen. Treningen består av
sykling i vann med instruktør,
og deltakerne har møttes hver
mandag i 14 uker. Deltakerne
er meget fornøyde og det
er NAAF som arrangør også.
Ringsaker storlag benytter
sjansen til å takke trofaste
deltakere i prosjektet.
Anne E. Wagner, leder
Ringsaker storlag

GEILO

Foss. Etter omvisningen ble det
servert kaffe og nybakt eplekake.
Matfestivalen på Geilo ble arrangert samme helg, og deltakerne fikk tid til å rusle rundt og kose
seg i Geilo sentrum. En tur innom
Peppes Pizza ble det også tid til.
Lørdag kveld var det jubileumsmiddag som besto av nydelig lokal
mat og godt drikke til, samt kaffe Festmiddag. Bodil Linderud (t.v.) og Inger W. Pedersen
sammen med direktør Arill Ottersen ved Bardøla Hotell.
og tilbehør.
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NAAFS LOKALKALENDER

kontakt ditt regionskontor
▪	Region Agder

	Telefon: 94 87 21 07/21 39 81 47
Kontortid: Tirsdag/onsdag/torsdag
	Regionssekretær: Inger M. Rudnes.
E-post: region.agder@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/agder

▪	Region Hedmark

	Telefon: 62 42 61 62
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag kl. 9-15.
	Regionssekretær: Gunn Rauken.
E-post: region.hedmark@naaf.no
	Nettside: www.naaf.no/hedmark

▪ Region Midt, Møre og Romsdal
	Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund.
Kontortid: Tirsdag/torsdag kl. 9-15,
fredag kl. 11-15
	Regionssekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
	Nettside: www.naaf.no/midt

▪	Region Midt, Sør-Trøndelag

	Telefon: 72 83 10 04/92 28 71 46
	Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu.
Besøksadresse: Amunddalsveien 303,
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00.
	Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/midt

▪	Region Midt, Nord-Trøndelag
Henvendelser fra medlemmer betjenes
ved kontorene i Ålesund og Klæbu.

▪ Region Nord: Troms/Finnmark

	Telefon: 91 91 64 10.
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00-15.00.
	Adresse: Løkkeveien 4, 9510 Alta.
	Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen.
E-post: region.nord@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/nord

▪	Region Nordland

	Telefon: 95 55 26 90.
Kontortid: Mandag-fredag kl. 09.00–15.00.
	Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
	Regionssekretær: Anna Cecilie Jentoft.
E-post: anna.cecilie.jentoft@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/nordland

▪	Region Oppland

	Telefon: 62 42 61 62 /95 84 51 43.
Kontortid: De fleste ukedager kl. 9-15.
	Regionssekretær: Tove Kristin Løkken.
E-post: region.oppland@naaf.no
	Nettside: www.naaf.no/oppland

▪ 	Region Oslo og Akershus

	Telefon: 23 35 35 35.
	Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
E-post: naaf@naaf.no
	Nettside: www.naaf.no/osloogakershus

▪ 	Region Vest

	Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
	Regionssekretær: Hildur Østbø.
E-post: region.vest@naaf.no.
	Nettside: www.naaf.no/vest

▪ 	Region Østafjells, buskerud

	Telefon: 32 83 69 10
Kontortid: Mandag/ons/tors i partallsuker,
mandag og onsdag i oddetallsuker.
	Regionssekretær: Mona H. Larsen,
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen,
3005 Drammen
E-post: mona.larsen@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ 	Region østafjells, Telemark

	Telefon: 35 52 15 00
Kontortid: Tirsdag/ons/tors i partallsuker,
tirsdag og torsdag i oddetallsuker
	Regionssekretær: Eli Mathea Olsen
	Adresse: Blekebakkveien. 1, 3725 Skien.
E-post: eli.mathea.olsen@naaf.no.
Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ 	Region østafjells, Vestfold

	Telefon: 33 06 39 50
Kontortid: Mandag-torsdag kl. 8-15.
	Adresse: Industriveien 2a, 3174 Revetal
	Regionssekretær: Ellen Sørby
E-post: ellen.sorby@naaf.no.
	Nettside: www.naaf.no/ostafjells

▪ 	Region Østfold

	Telefon: 92 27 82 20.
Kontortid: Mandag-fredag kl. 08-15.45.
	Adresse: Ilaveien 97, 1605 Fredrikstad
	Regionssekretær: Mona L. Marthinussen.
E-post: monam@naaf.no eller
region.ostfold@naaf.no
Nettside: www.naaf.no/ostfold

▪ Valle Marina

Det Norske Helsesenter, Calle Bjorn Lyng
	Adresse: 2 E-35120, Arguineguin Gran
Canaria.
	Telefon: (00 34) 928 150 222
E-post: naaf_gc@hotmail.com
	Nettside: www.naaf.no/vallemarina

▪ 	Norges Astma- og
	Allergiforbund

	Postadresse: Postboks 6764,
St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Besøksadresse: St. Olavs gate 25,
0166 Oslo
	Telefon: 23 35 35 35
Faks 23 35 35 30
E-post: naaf@naaf.no
	Nettside: www.naaf.no
Oversikt over forbundsstyret og ansatte
finner du på www.naaf.no/om_naaf.
Ønsker du å motta informasjon fra din
region, trenger vi din e-post. Send en
mail til det kontoret du tilhører, så legger de deg inn i mailinglisten sin.
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Medlemsmøter
• ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN
AAF: Første lørdag i måneden er det
kafétreff kl. 12.00 på East Lake restaurant
i Drammen.  Likemann er til stede.  
Henvendelse Grete Wang Vines
tlf: 915 86 926.
• ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN
AAF: Julemøte arrangeres torsdag 18.
desember kl. 18.00 på Vardar, Øvre
Eikervei 14, Drammen. Det serveres
julemat. Fri entre, utlodning og musikk.
Påmelding innen 8. desember til Wenche
Stustad, wenchestustad@hotmail.com
eller sms på tlf: 905 36 468.
• ØSTAFJELLS, HALLINGDAL AAF:
Førjulshygge på Sundre pizza torsdag
11. desember kl. 16.00. Påmelding til
Bente Hovdegard,
epost: ebhovdegard@online.no
• ØSTAFJELLS, TELEMARK STORLAG:
Torsdag 19. mars kl. 17.00 blir det
seniortreff i Blekebakkveien 1, Skien
• ØSTAFJELLS, TØNSBERG
OG OMEGN AAF: Juletrefest tirsdag
30. desember kl. 17.00 på Midtløkken.
«Trollebollene» underholder.
Voksne kr 75, barn gratis.
• OSLO OG AKERSHUS, GRORUDALEN:
Formiddagstreffen i Grefsenveien 28, kl.
12.00 tredje mandag i januar og februar
2014. http://www.gaaf.no/aktiviteter

Årsmøter
• NORD: Lokalforeninger og storlag
i Troms og Finnmark innkaller til
årsmøter på naaf.no/nord. Årsmøtene
gjennomføres i løpet av januar/februar
2015. Les mer på www.naaf.no/nord om
tid og sted for årsmøtene samt frister for
å melde inn saker.
• OSLO OG AKERSHUS, ØVRE
ROMERIKE: Årsmøte på Gladbakk
aktivitetssenter, Råholt, mandag 9.
februar kl. 19.00. Vanlige årsmøtesaker.
Bevertning.
• ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG OMEGN
AAF: Årsmøtet avholdes torsdag 12.
februar kl. 18.30 på Vardar, Øvre Eikervei
14, Drammen.

• ØSTAFJELLS, HALLINGDAL AAF:
Årsmøtet avholdes torsdag 12.
februar kl. 17.00 i Kårstugu på Ålbu og
behandlingssenter.
• ØSTAFJELLS, HORTEN AAF: Årsmøtet
avholdes i februar. Dato er ikke fastsatt.
• ØSTAFJELLS, LARVIK OG OMEGN AAF:
Årsmøtet avholdes i februar.
Dato er ikke fastsatt
• ØSTAFJELLS, NORDRE VESTFOLD
AAF: Årsmøtet avholdes onsdag 11.
februar kl. 18.30 på Holmestrand hotell.
• ØSTAFJELLS, RINGERIKE OG
JEVNAKER AAF: Årsmøtet avholdes
torsdag 5. mars kl. 18.30 i FFOs lokaler.
• ØSTAFJELLS, SANDEFJORD AAF:
Årsmøtet avholdes mandag 16. februar kl.
18.30 på Forsmannsenteret i Sandefjord.
• ØSTAFJELLS, TELEMARK STORLAG:
Årsmøtet avholdes mandag 2.
februar 2015 kl. 18.30 på kontoret i
Blekebakkveien 1, Skien.
• ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG OMEGN
AAF: Årsmøtet avholdes onsdag
11. februar kl. 19.00 på Midtløkken.
• OSLO OG AKERSHUS, GRORUDDALEN: Astma- og Allergiforening
avholder årsmøte 2015 mandag 23.
februar kl. 18.00, Brobekkveien 53
(Brobekkveien eldresenteret).

Fritidsaktiviteter
• MIDT, MØRE OG ROMSDAL: Tai Chi.
Ørsta/Volda. Lisbeth Svendsen Søvik.
Epost soevikl@hotmail.com eller
tlf: 930 41 964. For mer informasjon se
www.naaf.no/taichi
• MIDT, MØRE OG ROMSDAL:
Skigrupper. Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset.
Tlf: 413 11 458. Skodje/Engesetdal: Jarle
Ekroll. Epost: jarleekroll@gmail.com eller
tlf: 977 25 678. For mer informasjon se /
www.naaf.no/skigrupper
• NORD, ALTA: Sarves Alta Alpinsenter –
medlemmer får 25% rabatt på dagskort
og 15% rabatt på sesongkort.
• NORD, HARSTAD: Gjennomfører faste
aktiviteter som klatring, bowling, samt
bading i Grottebadet. Følg med på
Facebook: facebook.com/HarstadOg
OmengStorlagAvNaaf
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• NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer
kan benytte kort i Sandnesbakken (gratis).
Ta med gyldig medlemsbevis. Mer info:
Toril Synøve Millehaugen, tlf: 408 79 417,
epost: naafsv@hotmail.com
• ØSTFOLD: NAAF Region Østfold inviterer
til familiehelg 31. januar – 1. februar 2015
på Quality Hotell Sarpsborg. Fysisk
aktivitet i badeland og besøk på
Superland med klatrevegg, ballbinge,
minigolf, stolpeklatring og klatrelabyrint.
Det vil også bli faglig innhold denne
helgen.
Medlemspris: Pris pr deltaker kr 300.
Prisen inkluderer inngang til aktiviteter,
overnatting og middag lørdag (ALLTID
egen barnebuffet) og frokost søndag.
Lunsj dekkes selv. Det er barnas hotell
alle lørdager med barneaktiviteter og
med aktivitetsledere for alle barnegjester
fra kl. 18.30.
Påmeldingsfrist innen 19. desember 2014
til regionssekretær Mona L. Marthinussen,
epost: region.ostfold@naaf.no,
tlf: 922 78 220.
• ØSTFOLD: Indre Østfold Astma- og
Allergiforening har kjøpt billetter til
«Disney On Ice», Oslo Spektrum, lørdag
24. januar 2015 kl. 11.00. Har du lyst til å
være med? Ta kontakt med Leni Isaksen,
tlf: 95 96 26 14 eller epost:
naafindre@gmail.com.
• NORD, ALTA: Weekendtilbud Rica Hotell
Alta med inngang til Nordlysbadet,
2 voksne og 2 barn, kr 1.510 pr døgn
(kr 1.310 for 1 voksen + 1 barn).
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• OPPLAND, GAUSDAL:
Informasjonsmøte og stand: Granheim
Lungesykehus, kl. 16.30–17.30.
Mandag 5. januar 2015, og mandag
2. februar 2015
• OPPLAND, LILLEHAMMER: Du treffer
oss på brukerkontoret på Lillehammer.
Kl. 12.00–15.00 mandag 2. januar og
mandag 5. Februar 2015. Stikk innom for
gode råd og en hyggelig prat!
• ØSTAFJELLS, DRAMMEN
OG OMEGN AAF: Foreldre/barnsamlinger for gruppen 0–5 år. For
mer informasjon, kontakt Cathrine
Finnebraaten tlf: 481 29 500.

Reiser
• ØSTFOLD: Indre Østfold Astma- og
Allergiforening inviterer til tur til Valle
Marina 15.07. – 29.07.2015. For mer
informasjon ta kontakt med Leni Isaksen,
tlf: 95 96 26 14 eller epost:
naafindre@gmail.com

Svømming

• AGDER, LISTER: Bading i oppvarmet
basseng i helsehuset i Kvinesdal.
Onsdager fra kl. 18.00 – 20.00, 1.timen er
til de minste. Påmelding: Geir Stølen,
tlf: 97 07 87 97.
• AGDER, LYNGDAL: Bading i
Sørlandsbadet i ukedag (minus ferie).
Ved fremvisning av medlemskort mottar
en klippekort sponset av FFO. Kontakt:
region.agder@naaf.no
• AGDER, MANDAL: Sponser medlemmer
på deler av klippekort i svømmehall.
Tlf: 99 39 64 40.
• MIDT, SØR-TRØNDELAG: Badedag i
Pirbadet lørdag 24. januar 2015 fra kl.
Informasjon
10.15. Store og små medlemmer ønskes
• HEDMARK, GLÅMDAL AAF: Glåmdal AAF velkommen! Påmelding til gina@naaf.no
ønsker berørte og pårørende til vår gruppe
velkommen til å besøke brukerkontoret
Lokal vervepå Sykehuset, Kongsvinger. Tillitsvalgte/
kampanje i O
likeperson er å treffe den 11. desember
ppland.
Hovedprem
ien er sponse
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• NORD, ALTA: Medlemmer får 50%
rabatt på timer i Alta Helsebad.
Medlemskort med kvittering må
fremvises. Kontakt Nelly Halvorsen,
tlf: 917 26 628.
• NORD, ALTA: Weekendtilbud Rica Hotell
Alta med inngang til Nordlysbadet, 2
voksne og 2 barn, kr 1.510 pr døgn (kr
1.310 er for 1 voksen + 1 barn).
• NORD, BARDUFOSS: Familiesvømming i
Polarbadet første søndag i hver måned.
Kontaktperson: Maja Utmo, tlf:
994 13 158, epost: maja_k89@hotmail.
com eller Svein Myrlund, tlf: 991 09 090,
epost: smyrl@online.no
• NORD, HAMMERFEST: Medlemmer
får 50% rabatt på klippekort som kan
benyttes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen
og Breidablikkhallen. Kortene kjøptes i
Sanitetsbadet.
• NORD, KÅFJORD I TROMS:
Svømmetrening i Birtavarre Røde kors
bassenget, mandager fra kl. 17.00 – 18.00
og annen hver lørdag kl. 16.00 – 17.00
(partallsuker). Kontakt Klemet Anders
Sara, tlf: 414 08 546, epost: klemet.anders.
sara@nrk.no
• NORD, PORSANGER: Porsanger
Astma- og Allergiforening tilbyr sine
medlemmer varmebasseng fra 12.
oktober 2014 tom 29. mars 2015, annen
hver søndag (oddetallsuker) kl. 1900. Pris
kr 20/fra 3 familiemedlemmer kr 50.
• NORD, SØR-VARANGER: Medlemmer
kan benytte kort i Barentsbadet (gratis),
Mer info: Toril Synøve Millehaugen, tlf: 408
79 417, epost: naafsv@hotmail.com
• NORD, TROMSØ: Familiebad ved St.
Elisabeth Hotell og Helsehus søndager fra
kl. 16.00 –17.00.  Voksenbad hver første
søndag i hver mnd. fra kl. 1700 – 18.00
(siste gang 7.12.).
Egenandel kr 25 pr person, maks. kr
100 pr familie. Medlemmene får rabatt
ved å vise frem medlemskort med
kvitteringsoblat. Andre kan delta dersom
ledige plasser, de betaler satsene til St.
Elisabeth Hotell og Helsehus.

• OSLO OG AKERSHUS, ØVRE
ROMERIKE: Svømming for barn/
barnefamilier (medlemmer) hver lørdag
kl. 12.00 – 14.00 (ikke jul og påske) på
Gjestad, Dølivegen 3, Jessheim.
Voksne kr 40, barn kr 20.
• OSLO OG AKERSHUS, ØVRE
ROMERIKE: Trening i Råholt Bad/
terapibassenget for personer med
astma og kols tirsdager kl. 11.00 – 12.00
og torsdager kl. 09.00 – 10.00.  Er du
interessert, så ta kontakt med Solveig på
tlf 416 91 490 for info og påmelding.
• ØSTAFJELLS: Bading på Quality Resort
Skjærgården, Langesund for alle NAAFmedlemmer 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.
• ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG
OMEGN AAF: Trening i basseng for
medlemmer i Drammensbadet på tirsdag,
onsdag og fredag i samarbeid med
Drammen og omegn revmatikerforening.
Ta kontakt med leder Kjell O. Halvorsen tlf:
922 55 928 for informasjon.
• ØSTAFJELLS, LARVIK AAF: Svømming
i varmtvannsbassenget på Kysthospitalet
i Stavern hver onsdag kl. 18.00 – 19.00.  
Det er bare å møte opp, medlemmer
betaler halv pris.  Gratis for barn.  Følger
skolens ferier. Tlf: Leder Finn Halvorsen
33 18 42 08.
• ØSTAFJELLS, SANDEFJORD AAF:
Gratis bading for medlemmer over 16
år i varmtvannsbasseng og anledning til
bruk av vanlig basseng i Svømmehallen
i Bugården hver tirsdag kl. 14.45 – 16.00.
Påmelding tlf: 33 47 29 29.
• ØSTFOLD: Du kan bade på
Østfoldbadets i badets åpningstider.
Du viser medlemskort i resepsjonen.
For informasjon ta kontakt Indre
Østfold Astma- og Allergiforening ved
Leni Isaksen, tlf. 959 62 614 eller mail
naafindre@gmail.com
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Gåturer og trim
• AGDER, LILLESAND: Astmadilten.
Mona Heimdal. Tlf: 91 59 26 56.
• HEDMARK, ELVERUM: Ut å gå med
eller uten staver. Ta kontakt med
regionskontoret på telefon: 62 42 61 62
eller epost: region.hedmark@naaf.no for
mer informasjon.

• MIDT, MØRE OG ROMSDAL:
Mosjonsgrupper. Ørsta/Volda: Asbjørn
Vollset, tlf: 413 11 458. Surnadal:
Inger Merethe Mogstad. Epost:
ingermerethem@gmail.com eller tlf: 958
48 370. Skodje/Engesetdal: Jarle Ekroll.
Epost: jarleekroll@gmail.com eller tlf: 977
25 678. For mer informasjon se http://
www.naaf.no/mosjonsgrupper
• NORD, PORSANGER:
Sommerløyper til Porsvannshøyden,
Langporsvannshøyden, Caskil, Hambukt,
Hambuktfjellet og Handelsbuktfjellet. To
vinteråpne løyper: Porsvannshøyden og
Langporsvannshøyden. Info kan fås hos
leder Renate Pettersen, tlf: 908 54 266.

Extra-tildelingen 2014
I alt 20 prosjekter i regi av
Norges Astma- og Allergiforbundet ble tildelt totalt 6,8
millioner kroner fra ExtraStiftelsen under årets tildeling
25. november. 17 av disse
prosjektene er nye.
Prosjekter som får tildelt midler gjennom NAAF for 2015 er:
Forebygging:
l En film for bedre inneklima,
kr 488.000 (NAAF sentralt)
l Felles plattform – økt satsing
på helse og miljø, kr 92.000
(NAAF/Naturvernforbundet)
Forskning:
l Toleranse-induksjon ved
peanøttallergi, kr 680.000,
(Kvinne- og barneklinikken,
Oslo universitetssykehus)
l PreventADALL – betydningen av fostervekst, lungeutvikling og lungefunksjonsmål
for senere utvikling av astma
og lungesykdom, kr 680.000
(Barnemedisinsk avdeling,
Oslo universitetssykehus).
Rehabilitering:
Allergikofferten – kr 367.000
(Barnehageressursen AS)
l Diettkort på flere språk,
kr 140.000 (Region Midt)
l En god start på resten av
livet – film om Geilomo
barnesykehus, kr 550.000
(NAAF sentralt)
l Er det min tur også? Fokus
på friluftsaktiviteter for
kronisk syke og funksjonshemmede, kr 350.000
(NAAF sentralt)
l
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Friske barn i friske bygninger, kr 80.000 (Lillehammer
og Omegn AAF)
l Halloween og aktivitet i
bassenget, kr. 40.000
(Glåmdal AAF)
l Hurra! - en allergisk pasient.
Merking av allergener i mat,
kr 244.000
(NAAF sentralt)
l Jangling på Vollane. Fysisk
aktivitet blant eldre med kols,
kr 100.000 (Region Østfold)
l Medmennesker imellom.
Styrke likepersonsvirksomhet
på astma- og allergifeltet,
kr 451.000 (NAAF sentralt)
l Bruker du ikke melk i kaffen?
Verdig mattilbud til eldre med
matallergi i institusjon, kr
61.000 (NAAF sentralt)
l Oppdaterte faktaark på
polsk og litauisk, kr 400.000
(NAAF sentralt)
l Ta ansvaret sjøl! Kurs for
ungdom/unge voksne, kr
75.000 (Vest-Oppland AAF)
l Trening på tvers, kr 133.000
(Region Nordland)
l Vafler for alle, kr. 44.000
(Region Nord)
l På hjul med astma, kr
380.000, (NAAF sentralt)
l Kunnskapsbanken
Allergiviten på nett, kr
312.000 (NAAF sentralt)
l
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• ØSTAFJELLS, DRAMMEN OG
OMEGN AAF: Det er inngått firmaavtale
med Akropolis treningssenter om trening
for medlemmer. Må vise medlemskort fra
NAAF. Pris kr. 399 pr. mnd.
• ØSTAFJELLS, SANDEFJORD AAF:
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.
• ØSTAFJELLS, SANDEFJORD AAF:
Helseparken. Medlemmer av SAAF får
rabatt på trening.
• ØSTAFJELLS, SANDEFJORD AAF:
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.
• ØSTAFJELLS, SANDEFJORD AAF:
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.

• ØSTAFJELLS, TØNSBERG OG
OMEGN AAF: Treningsgruppe for voksne
med lungelidelser på Activ Fysioterapi,
tlf: 33 32 36 70.

Fagdager/kurs
ØSTAFJELLS: Astmakurs for foreldre
og pårørende fra Vestfold, Telemark og
Buskerud
Sted: Sykehuset i Tønsberg. Tid: Mandag 09.
mars kl. 8.30 – 15.30 Påmelding: Til LMS tlf:
33 03 82 31 innen 28. februar.
ØSTAFJELLS: Familiekurs på Quality Grand
Hotel på Kongsberg 13.- 15. mars 2015
Temaer: KOLS, Astma, Allergi, Eksem og
Barn og Inneklima. Gode foredragsholdere.
Ungdommene tar vi med i slalåmbakkene.
De minste er med oss på lekerommet mens
foredrag pågår.  
Kontakt regionskontoret i Buskerud for mer
info. Tlf: 32 83 69 10 / 92 08 08 63

Hytteutleie
ØSTAFJELLS: DRAMMEN OG
OMEGN AAF: Utleiehytte på Blefjell.
Rimelig hytte til leie for alle medlemmer av
NAAF. Vei frem til hytta. Avtaler gjøres på
www.daaf.no Informasjon v/ Grete Wang
Vines tlf: 915 86 926
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Vinner av kryssord i AA 4:
Marit Vågsnes, Saksarlia 59, 5253 Sandsli.
Gatulerer!
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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
l
føle
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.

