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av SOLVEIG PLEYM ØIEN                                                                            

Begivenheten fant sted i Nordkisa, i Ul-
lensaker kommune i Akershus hjemme 
hos Anne Nordby. Noe landsomfattende 
forbund å støtte seg til fantes ikke. Dette 
var et rent lokalt initiativ som ble tatt av 
en som visste hva det ville si å ha denne 
sykdommen, og som forsto at det virkelig 
trengtes en egen forening for å skape 
større forståelse, bedre behandling og 
ikke minst mer kunnskap om astma og 
allergi.  Dette var landets første lokalfore-
ning, og det første steget på veien til det 
som vel 11 år senere skulle bli Norges 
Astma- og Allergiforbund.

Uselvisk innsats 
Opphavskvinnen Marie Grøndalen var selv sterkt rammet av 
astma. Hun tok initiativ ovenfor damene i nabolaget, og spurte 
de om de ville være med på å gjøre en innsats for astma- og 
allergirammede. Dette hadde de ikke noe i mot, selv om de slett 
ikke hadde slike plager selv. Det gode formål var nok til at de ville 
ta i et tak. En av kvinnene som ble med i dette arbeidet var He-
lene Vestengen. Hun var selv frisk men ønsket å bidra til en viktig 
sak likevel. I dag er hun fylt 92 år, bosatt i kommunen og sliter 
med noe svekket helse. Helene vet ikke helt hvorfor foreningen 
på Nordkisa fikk sitt eksotiske navn; Nordlys, men tror kanskje 

Nordlys - landets første Astma- og Allergiforening
Marie Grøndalen fra Nordkisa fikk ideen om å 
starte en forening for mennesker som var rammet 
av astma og allergi. Den 10. november 1948 ble 
Nordlys Astma- og Allergiforening stiftet. 

det var så enkelt som at Marie synes det lød fint.
Uten midler er det vanskelig å få utrettet noe, og helt fra star-

ten så foreningen det som sin fremste oppgave å skaffe penger 
til dette viktige arbeidet. Det begynte i det små. Hver 14. dag 
var det møter hjemme hos medlemmene, og utlodning var en 
selvfølge. Men de var ikke fornøyde med det. Det tok ikke lang 
tid før Marie dro til Oslo, hvor hun kjøpte inn håndarbeider, og 
de flittige damene satte straks i gang med brodering og strik-
king. Før foreningen fylte ett år ble det avholdt basar på Nore, et 
forsamlingslokale i Nordkisa.

Skaffet penger
De gamle protokollene og regnskapsbøkene gikk tapt i brann 
hjemme hos Marie derfor vet en ikke hvor mye som kom inn på 
den første basaren. Men i årene som fulgte var lotterier og ba-
sarer en vesentlig del av foreningens virksomhet. Både Marie og 
de andre damene syklet eller kjørte moped rundt og solgte lodd, 
og det var ikke få kilometer de tilbakela for å skaffe inntekter til 
foreningen.

Da Norges Astma- og Allergiforbund ble stiftet i 1960 ble dette 
til stor støtte og inspirasjon for Nordlys. Foreningen bidro da med 
2 000 kroner til forbundets oppbygging.

Marie Grøndalen hadde mange planer og hun håpet selv å 
kunne starte et hjem for astmasyke barn, men dette fikk hun 
aldri realisert. Da Forbundet tok over Geilomo, overførte Nordlys 

25 000 kroner, som var foreningens oppsparte midler, til sy-
kehuset. Gjennom årene bidro foreningen også med nesten 200 
000 kroner til astma- og allergiarbeidet. Store summer er også 
tilkommet Forskningsfondet for Astma og Allergi.

I 1970 vedtok styret å sende Marie Grøndalen på prøvetur til 
Jugoslavia for å se om det ville hjelpe henne, da hun var meget 
plaget med astma. ”Det stemte vi alle for, det er jo vårt mål å 
hjelpe til der det trengs,” (sitat fra protokollen) n

Marie Grøndalen 
(1903-1971) var leder 
for foreningen i 20 år, 
og aktivt med i  
arbeidet i 22 år. 

Astma- og Allergiforbundet 
har kongelig beskytterskap. 
H.K.H. Kronprins Haakon er 
forbundets beskytter.  
Beskytterskapet er en  
anerkjennelse av  
organisasjonen og det  
arbeidet Astma- og  
Allergiforbundet utfører.

Til 50 års jubileet skiftet Norges Astma- og Allergiforbund logo. 
Navnet er formelt det samme men i dagligtale brukes heretter; 
Astma- og Allergiforbundet. Forkortelsen er derfor NAAF som 
tidligere.
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Det var de som starta det hele for 50 år sia. Alfred og Bjørg 
Simonsen. Da Alfred var liten var han svært plaga av astma og 
sykdommene som fulgte med. Særlig lungebetennelse. En gang 
han var veldig syk som tre-fireåring fikk de en lege hjem.

”Skal du ikke gjøre noe”, sa mora fortvila. ”Nei, han er ferdig i 
natt”, sa legen. 

 – Men her sitter jeg ennå, flirer 84-åringen – dog ikke helt 
frisk i kroppen, men sprell levende til sinns.

Svakt barn
Moras far hadde astma, og hun spurte legen om det kanskje kun-
ne være det gutten led av. ”Ingen barn har astma – bare gamle 
mannfolk”, fikk hun vite.

”Svakt barn” ble diagnosen.
Ikke før han var ca åtte fikk han den riktige diagnosen. Men 

Alfred ville ikke være ved den, som mange andre med astma på 
den tida. Det var så skammelig. 

Det var Bjørg som avslørte han. De var nylig blitt kjent og 

skulle sammen med noen venner på tur til Kolsåstoppen. Han 
var bekymra for turen. ”Jeg vet du har astma, Alfred” sa hun 
bare. Da var ballongen stukket hull på. 
Bjørg hadde nemlig hatt astma sjøl, som barn. Og kjente sympto-
mene godt, forteller hun.

Da Alfred var 12–13 år ga han et løfte til seg sjøl: ”Bare jeg blir 
frisk skal jeg gjøre noe for andre som har astma!”.

 – Jeg glemte jo det etter hvert. Krigen kom, og det skjedde 
mange andre ting. Og så kom kjærligheten i 1947, sier han og ser 
kjærlig på kona si. Så var det barna og livet i sin alminnelighet.

Intervjuer
Men på midten av 50-tallet leste han en artikkel i Aftenposten 
om forholdene for astmatikere i Sverige. Han hadde også fått 
egne barn med astma og allergi, og så hvor lite kunnskap det var 
om dette i Norge. Mange visste ikke engang at de hadde astma.

– Forholdene var mye bedre i Sverige enn her. Nå var tidspunk-
tet for handling inne! 
Alfred gikk til Aftenposten og ville bli intervjua. De grep ideen 
begjærlig.

– Jeg sa vi hadde lyst til å bygge en organisasjon og i artikkelen 
som fulgte oppfordra vi alle som var interessert i å bidra, til å ta 
kontakt. Etter hvert ble det intervjuer i flere aviser.

– Det ble også et radioprogram med en samtale mellom en 
overlege og meg. Det ble sendt på NRK, forteller han entusiastisk 
– nesten som den gang. 

Da astmatikerne brøt lydmuren

– Vi må nok begynne med barndommen, sier  
Alfred Simonsen når vi spør hvordan det hele  
begynte. Den gangen det het seg at ingen  
barn hadde astma.

Bjørg og Alfred Simonsen- sammen er de en institusjon i Astma- og Allergiforbundets historie.

av SIDSEL SKOTLAND                                                                              
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Sånn fikk de masse oppmerksomhet – og mange brev fra hele 
landet. Alfred reiste mye rundt. Han jobba i forsikringsbransjen, 
og hadde i den forbindelse en del reisevirksomhet som han sam-
tidig brukte til å agitere for astmasaken. Mange ferier gikk også 
med til reising i astmasakens tjeneste.

Bjørg var hjemme og passa de to barna og sin egen jobb i 
Vesta forsikring. Samtidig holdt hun åpent hus for alle som 
trengte støtte eller som ville snakke. 

Egne penger
Hjemmet deres var helt sentralt i starten: 24. januar 1960 ble det 
holdt stiftelsesmøte – nettopp i leiligheten på Grünerløkka. 

Allerede året før hadde de oppretta en Oslo-forening. Og da 
den ble starta dukka det fram i lyset ei lokalgruppe i Lillehammer 
og ei på Nordkisa. Begge støtta ideen om et landsomfattende 
forbund og bidro med penger.

Så begynte Alfred å holde foredrag. Om astma fra pasientens 
synsvinkel.

– Jeg holdt foredrag for leger, sykepleiere, hjelpepleiere, apo-
tekpersonell, pensjonister og mødre til astmabarn, ramser han 
opp, med litt huskehjelp fra Bjørg. 
Han har også holdt kurs på Ullevål sykehus.

– Medlemmer fikk vi gjennom kampanjer med plakater på 
postkontor rundt om i landet – og andre steder der folk ferdes. 
På trikker og busser og T-baner. Dessuten hadde vi reklame på 
drosjer.

– Hvor i all verden fikk dere penger fra?
Bjørg og Alfred kikker på hverandre. De nøler. 
– Vi brukte jo mye egne penger, da, sier Bjørg til slutt.  – Alle 

sammen gjorde det. Både styremedlemmene og andre med-
lemmer bidro med penger fra egen lomme. Og så hadde vi litt 
sponsormidler. Fra Oslo Sporveier for eksempel.

Og så forteller Bjørg med lys i øya om Astma og allergiuka som 
ble arrangerte flere år på rad. Med det arrangementet kom både 
mer oppmerksomhet, flere medlemmer og mer penger.  
Det var opptog oppover Karl Johan, korpskonsert i Studenterlun-
den og møte om kvelden.

Og ei gruppe fra Bærum stilte engang opp på Steen & Strøm 
med en stand hvor det ble solgt muslingskjell. Ikke til mat – men 

I audiens hos Hans Majestet etter overrekkelsen av Kongen fortjenstme-
dalje. Simonsen var rørt og glad for påskjønnelsen, men synes det er tungt 
å tenke på alle dem som har gjort en innsats som nå er borte.  
– De burde også blitt takka.

Ved frivillig innsats skulle astmasaken styrkes. Bildet er fra stiftelsesmøtet. 

enkeltvis som lodd.  – Folk kunne åpne dem der og da og kanskje 
finne ei perle. Det var faktisk perler i noen, ler Bjørg.

Stormøte i Aulaen
Dette var på 70-tallet, og forbundet var godt etablert. 

Alfred og Bjørg ser de tre første åra som startsfasen. Og det 
store møtet i Universitetets Aula i Oslo i 1963 var det virkelig 
”store smellet”, og markerte slutten på starten. Nå var de orden-
lig i gang. Med 1 000 tilhørere, Kronprinsen til stede, helsedirek-
tør Karl Evang blant foredragsholderne og Kari Frisell blant kunst-
nerne som underholdt, følte de at en viktig milepæl var nådd

Astmatikerne hadde brutt lydmuren.
– Hva har drevet deg, sjuk som du har vært?
– Stahet! kommer det veldig raskt og svært kontant fra Bjørg. 

Han ler og samtykker.

En kvinne bak
– Noen blir flinke i idrett – det kunne ikke jeg. Jeg måtte være 
flink i noe annet. Så ble det dette. Men det står alltid en kvinne 
bak, legger han til.

Alfred sier hele tida ”vi” og blir korrigert av kona. 
– Det er du, Alfred, ikke ”vi”, sier hun. Han feier det bort. 
– Jeg var den som skravla 
– Bjørg var den som tenkte.
– Hva har drevet deg, Bjørg?
– Jeg måtte jo hjelpe han, ler hun og refererer til det første 

møte. Men helt sant er ikke det. Hun har hatt en egen motor i 
dette arbeidet også. Hun har sjøl hatt astma og de har barn og 
barnebarn som har det. 

Hun vet hvor viktig kunnskap og informasjon om astma er, og 
har villet bidra så mye hun har kunnet.

– Jeg har alltid hatt interesse for å drive med noe, og  
dette arbeidet har gitt meg mye for egen del – absolutt!  
understreker Bjørg Simonsen, som fortsatt sitter som vara i  
Groruddalen lokallag. n
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– Jeg kom fra en jobb i Rikstrygdeverket. Der var det hyggelig, 
men beslutninger selv i små saker tok lang tid, forteller tidligere 
generalsekretær NAAF, Arne Heimdal. 
Selv visste han ingen ting om astma og allergi før han ble ansatt 
som generalsekretær i NAAF. I 1978 kom han til denne lille 
organisasjonen med tre ansatte, og små og litt skitne lokaler i 
Prinsensgate i Oslo sentrum. 

– De syntes nok jeg var en snobb da jeg insisterte på at kon-
torene måtte vaskes ned da jeg begynte, smiler den tidligere 
offiseren. Men da han fikk vasket ned og ordnet opp, fikk de til 
gjengjeld beholde han til han gikk av med pensjon i 2001.

Organisasjonen var egentlig ikke så liten – i alle fall ikke hva 
medlemmer angikk. Allerede da tellet den ca 6 000. Men admi-
nistrasjonen var liten og økonomien var trang. Det var mye å ta 
tak i.  

– Styret i forbundet var fantastisk fint, huskerHeimdal. Styre-
leder Thomas Paulsson ga generalsekretæren store fullmakter 
og som kommuneadvokat i Oslo var han en mann som ble lyttet 
til. I styret satt også lederen i NAF (Norsk Arbeidsgiverforening) 
Asbjørn Østberg. Begge med betydelig tyngde i samfunnet.

Skuespiller Lilleberta Melbye som også var styreleder en pe-
riode, ble siden ansatt som sekretær. Alle disse, og også senere 
styreledere, hadde selv astma eller allergi eller barn med disse 
lidelser, forteller Arne.

Kaotisk medlemskartotek
En av de store utfordringene da Arne tiltrådte som generalse-
kretær, var medlemskartoteket. Med rundt 6 000 medlemmer 

og et kartotekkort 
per medlem, ble det 
fort kaos. Særlig ved 
giroutsendinger.  
– De utsendingene 
fikk vi mye klager på. 
Men i 1981 kjøpte vi 
en faktureringsmas-
kin av Diabetesfor-
bundet og tilsatte 
en sivilarbeider til 
å betjene den. Den 

Med sans for raske beslutninger
Arne Heimdal var fascinert av arbeidet i frivillige 
organisasjoner, der de ”kunne fatte en beslutning 
på formiddagen og gjennomføre den på  
ettermiddagen”.

spyttet giroene ut i stor fart. Jeg var kjempeimponert! Den var en 
stor suksess – rene revolusjonen. 

Arne hadde også ansatt en informasjonskonsulent som i tillegg 
var redaktør for bladet, deretter fulgte en som skulle stelle med 
inntektene til NAAF.

Tidlig på 80-tallet ble astma og fysisk aktivitet et viktig satsings-
område, og det ble dannet aktivitetsgrupper rundt i lokalforenin-
gene. Fysioterapeuten spilte en viktig rolle i dette arbeidet, og 
etter harde forhandlinger fikk personer med astma rett til gratis 
fysioterapibehandlinger. Riktignok i begrenset omfang. Mange tok 
del i å utvikle gode programmer for fysisk trening, forteller Heim-
dal og trekker spesielt fram lege Svein Oseid ved Voksentoppen 
som var en meget dyktig rådgiver for den faglige delen. Denne 
satsingen medførte stor aktivitet ute i lokalforeningene.

Råd om mat
Samtidig vokste det fram et behov for faglig rådgivning om mat. 
Dette ble også et nytt satsningsområde tidlig i 80-årene. Et omfat-
tende samarbeid ble satt i gang med Folkehelsa, Statens ernæ-
ringsråd og Næringsmiddeltilsynet. Det ble bevilget penger fra 
Sosial- og helsedepartementet til arbeid med kurs og brosjyrer. 

– Forbundet fikk ikke midler til å ansette en person til dette 
arbeidet, men fant midler innenfor eget budsjett til å tilsette en 
klinisk ernæringsfysiolog, forteller Heimdal. Dette var en stor 
faglig støtte til både å drive kurs i lokalforeningene og til å kunne 
besvar spørsmål. n

En noe yngre Arne Heimdal ved utplassering av 
ny pollenfelle sammen med pollenforsker Helge 
Høegh Henriksen (med skjegg) og barnelege og 
styremedlem i Kristiansand AAF. 

tekst og foto SIDSEL SKOTLAND                                                                              

Arne Heimdal var forbundets første generalsekretær.

I dag teller sekretariatet 30 ansatte, noen i deltidsstillinger.  
Se også: www.naaf.no/omnaaf
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– Vi ble sterke og vi hadde mye mot. Men ikke overmot, synes 
hun. 

– Fylkeslagene ble riktignok kanskje litt for ulike etter hvert.  
Vi prioriterte forskjellig og opparbeidet oss forskjellig kompetan-
se. Og det ble kan hende litt vanskelig for eksempel å samordne 
kampanjer.

Investerte i de frivillige
– På 90-tallet var lokallagene veldig viktige, men etter hvert ble 
fylkeslagene viktigere og viktigere. De ble kraftsentrum i oppbyg-

Fremvekst av lokalforeninger og fylkeslag
Lokalforeningenes fremvekst var viktige for forbun-
det. De første dukket opp før det landsomfattende 
forbundet ble stiftet. Og i løpet av en tjue års  
periode vokste antallet fra 40 til nær hundre. 

Informasjons- og behandlingsoppholdene på Frambu Helsesen-
ter utafor Oslo var viktig for opprettelsen av mange av lokalfore-
ninger i NAAF. Her møttes foreldre og pårørende fra hele landet 
for å lære riktig behandling av barnas astma og allergi. Det ble 
det skapt et engasjement som ble tatt med tilbake til lokalsam-
funnet. Dermed ble også kunnskapen videreført. 

Fungerte dårlig
Det var også fylkeslag på den tiden, men mange fungerte ikke så 
godt. Lokalforeningene så på dem som unødvendige. 

– Den største årsaken var kanskje at fylkeslagene også skulle 
ha en del av medlemskontingenten, forteller Heimdal. 
Det sto i statuttene at det skulle være fylkeslag i alle fylker. Men 
noen hadde det ikke i det hele tatt, mens der de fantes fungerte 
de dårlig. 

Det var under styreleder Leif Roksund, som satt som leder på 
hele 80-tallet, at disse lagene begynte å få betydning. Han slo et 
slag for fylkeslag som en overbygning over lokalforeningene og 

som hjelp og støtte for dem. Etter hvert ble det ansatt fylkesse-
kretærer. Aller først i Nordland, på begynnelsen av 80-tallet.  
– Dette var en distriktssekretær, forteller Arne Heimdal, forbun-
dets første generalsekretær. Så ble det ansatt fylkessekretær i 
Møre og Romsdal, og deretter i Akershus, Buskerud og Sør-Trøn-
delag en tid etterpå. 

Profesjonelt
Fylkeslagene ble involvert i en del politiske saker og måtte stille 
på møter med ulike myndigheter på fylkesnivå. De drev informa-
sjonsarbeid på fylkesplan om hva astma og allergi var og konse-
kvensene sykdommene hadde for de som var rammet. 

– Med en fast ansatt fylkessekretærer med spesialkunnskap 
på astma og allergi ble arbeidet mye mer profesjonelt, forteller 
Heimdal.

Men gjennom mange år pågikk den store diskusjonen om 
hvorvidt fylkessekretæren skulle være ansatt sentralt i forbundet 
eller av fylkeslaget. På den tiden var ingen tilsatt i forbundet 
sentralt.

– Jeg mener dette var uheldig. På denne måten ble fylkes-
lagene en slags stat i staten, avslutter Arne Heimdal. 

Siden har forbundet gjennomgått en regionaliseringsprosess. 
Noen av fylkene har slått seg sammen til større regionale enhe-
ter. I 2007 fattet Landsmøtet vedtak om sentral ansettelse for 
alle regionssekretærer, som de nå heter.

av SIDSEL SKOTLAND

– Jeg tror nok Arne Heimdal sikter til fylkeslaget 
mitt når han snakker om ”en stat i staten”, ler 
Marianne Bjerke, som i nesten 20 år satt som 
fylkessekretær i Sør-Trøndelag. 

Sterke og modige

Marianne Bjerke var fylkesse-
kretær i Sør-Trøndelag i 20 år. 
Hun og de andre (nå) regions-

sekretærene er svært viktige 
ressurspersoner for forbundets 

arbeid landet over.

gingen av organisasjonen, forteller Bjerke videre. Det ble dermed 
påkrevd at noen måtte være fast ansatt for å ”ta trykket”.  Det 
nyttet ikke lenger bare med frivillig arbeidskraft, og særlig ikke 
i en organisasjon der de frivillige faktisk lider av en sykdom og 
plutselig trenger lange sykefravær.

– I en organisasjon som vår trengte vi virkelig et godt samspill 
mellom ansatte og frivillige, understreker hun, og i Sør-Trøndelag 
investerte de mye i de tillitsvalgte.
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av HALLVARD RAMFJORD

– Stabile og dyktige tillitsvalgte er en stor og viktig ressurs, og 
nødvendig for et velfungerende fylkeslag.

Bjerke ble den første fylkessekretæren i Sør-Trøndelag fylkes-
lag da hun ble ansatt i 1990. Da hadde hun allerede jobba som 
frivillig i Trøndelag forening siden 1985. I fylkeslaget fikk hun 
først en 50 prosent stilling, og jobba de resterende 50 som frivil-
lig de første fem åra. Deretter ble det 100 prosent stilling.

Egentlig hadde ikke fylkessekretærene noen stillingsinstruks 
annet enn å ”drive fylkeslaget godt” forteller hun. I Sør-Trønde-
lag valgte de i derfor i første omgang å prioritere foreldre til syke 
barn.

– Det var et sårt behov for informasjon hos foreldre. Om 
sykdommene, om medisinering, om konsekvenser, og sosiale 
muligheter og rettigheter.

Landets første astmaskole
I 1991 starta de opp landets første astmaskole – samtidig med 
Akershus. Det var en todagersskole der leger fysioterapeuter, 

sosionomer og likemenn underviste. Både mor og far var med. 
– Vi fikk fantastisk respons på dette. Vi hold kurs på kurs på 

kurs, og fikk masse takkebrev. 
 

Familieseminar
Et annet tiltak de brant for i Sør-Trøndelag, og som Bjerke er 
svært stolt av, er familieseminarene som går over en helg som de 
startet med i 1990. Det ble en braksuksess og er det fortsatt 20 
år etter.

Finansieringa av fylkeslagene har alltid vært det vanskelige, 
fortsetter Bjerke. Kapitalen var på null da hun begynte, og de 
forsøkte på alle mulige måter å få inn penger. Et langsiktig arbeid 
med å bygge opp fylkeslagets økonomi begynte.

– Men så kom Helse og rehabilitering! (nå: Extrastiftelsen) Det 
ga oss mulighet til å finansiere flere av drømmene våre. n

Midt på 1970-tallet fattet Norges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF) interesse for pollenvarsling. Virksomheten kom for alvor i 
gang i Oslo og andre utvalgte stasjoner i 1976. 

Universitetet i Trondheim (nå NTNU) begynt registreringer av 
pollen og sporer ved flere stasjoner i Midt-Norge fra 1980. Bota-
niker Hallvard Ramfjord fikk av NAAF i oppdrag å bygge opp og 
betjene et landsdekkende stasjonsnett for pollenvarsling i 1984. I 
dag er det 12 stasjoner som danner utgangspunktet for registre-
ring og varsling av luftbårent pollen i Norge. Drift og utvikling av 
pollenvarslingen utføres ved Institutt for biologi ved NTNU, av to 
heltidsansatte i NAAF og noe timebasert assistanse.

Selve ordet “pollen” er latin for finkornet støv eller mel, og er 
hos frøplantene betegnelsen på de hannlige blomsterdelenes 
kjønnsceller, som i form av ørsmå korn produseres i støvbæ-
rerne. Det finnes en million pollenallergikere i Norge. Mange av 
dem benytter pollenvarslingen gjennom sesongen for å kunne 
planlegge bedre og medisinere riktig for å møte allergiutfordrin-
gen.  

 
Finansiering
Driften kom i gang ved en betydelig donasjon øremerket formå-
let fra en enkeltperson. Statlige tilskudd fra Vinmonopolet til 

Pollenvarslingen i Norge
Pollenvarslingen er et viktig og anerkjent tilbud til 
befolkningen som får stor oppmerksomhet i  
media hvert år. Og det utarbeides og formidles  
av Astma- og Allergiforbundet.  

helseforebyggende tiltak har vært viktige og på 1990-tallet kom 
pollenvarslingen inn under Helsedirektoratets satsning. Etter det 
er virksomheten godt på vei offentlig finansiert men forbundet 
bruker fremdeles betydelige midler på denne forebyggende 
tjenesten. 

Basert på de ferskeste måleresultatene fra stasjonene, et 
omfattende dataarkiv fra tidligere sesonger samt de nyeste 
værprognosene utformes det så regionale pollenvarsler for de to 
kommende døgn alle virkedager. Foran helger og høytidsdager 
lages det langtidsvarsler. Det varsles pollenspredning for hassel, 
or, salix, bjørk, gress, burot og muggsopp. Mildere klima, økt 
forurensning og gjengrodde kulturlandskap har gitt oss lange, 
kraftige pollensesonger. n

NAAFs forskere Hallvard Ramfjord (bak) og Trond Einar Brobakk på  
pollenlabben på NTNU.   

Se også: www.naaf.no/lokalesider
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Gaven fra Arne Durban gjorde det blant annet mulig for forbun-
det å bygge opp Valle Marina – NAAFs ferie- og behandlingssen-
ter på Gran Canaria. Nini og Arne Durbans fond bidrar årlig med 
1,5 million kroner til NAAFs innsats for mennesker med astma. 

Dersom du har vandret rundt i Oslos gater har du kanskje 
beundret Oscar Mathisen der han suser på skøyter utenfor 
Frogner stadion; bysten av forfatteren Oscar Braathen på Sagene 
eller barna som leker i Spikersuppa ved Karl Johan? Arne Durban 
heter billedhuggeren bak disse skulpturene, en mann som startet 
som fattig kunstner, men som til sammen hadde donert 28 mil-
lioner kroner til NAAF da han døde i 1993.

Stor kunstner testamenterte stor sum

Far var sjokkert over hvor lite som ble gjort for 
astmatikere, forteller døtrene Anine og Kajatine. 
Billedhugger Arne Durban som var sterkt plaget av 
astma, skjenket millioner til Astma- og Allergifor-
bundet.

Arne Durban ble født i 1912 i Oslo, faren var agent i trelast, 
men gikk senere konkurs, og Arne fikk ingen støtte fra familien 
i sitt ønske om å bli kunstner, verken økonomisk eller mennes-
kelig. Foreldrene forlangte at han først måtte utdanne seg til 
teknisk tegner for å få et skikkelig levebrød. Og han fikk god bruk 
for utdannelsen. 

– Under studietiden ved Kunstakademiet arbeidet han som 
teknisk tegner og ble en av gründerne for møbelfabrikken som i 
dag heter Norema, forteller Anine. 

Mye syk
Som ung var Arne Durban en atletisk mann og ble norgesmester 
i svømming for juniorer, men samtidig var han mye syk. Men det 
var først i 1950-årene, som godt voksen mann, at han utviklet 
astma. Han hadde nettopp flyttet fra en trang byleilighet der 
soverommet fungerte som atelier, til kunstnerkolonien Ekely 
sammen med kone Nini og datteren Anine. Et par år senere ble 
Kajatine født.

– Vi vokste opp med en far som hadde astma, men i det dag-
lige merket vi ikke mye til det, forteller Kajatine. Noen ganger 
kunne han få pusteproblemer og surklende bryst, og han kunne 

tekst og foto MARIANNE MONSEN                                                                             

Billedhuggerens døtre Anine og Kajatine hadde en alminnelig oppvekst. Det uvanlige var at far jobbet hjemme. Arne Durban var interessert i svært mye. 
Men den moderne retningen innen kunsten falt ikke i smak, for å si det forsiktig. – Han var svært negativ til alt det moderne og lite nådig når det var 
noe han ikke likte, forteller datteren Kajatine.
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Stor kunstner testamenterte stor sum

Den første donasjonen Durban ga til NAAF var 10 000 aksjer i 
Norema i 1981. I 1984 ga han to millioner kroner til og ved sin død 
testamenterte han ytterligere 15 millioner kroner til Nini og Arne 
Durbans astmafond. I dag har fondet vokst til 37 millioner kroner. I 
tillegg donerte Durban også åtte millioner kroner til bygging av Valle 
Marina på Gran Canaria.

– Jeg husker den første sjekken vi fikk, forteller Arne Heimdal, 
tidligere generalsekretær i NAAF som satt i styret for fondet fram til 
sin avgang. Den var håndskrevet og i følgebrevet skrev Durban at han 
håpet pengene kunne bli til velsignelse for andre mennesker.

Og det er det blitt. Avkastningene fra Nini og Arne Durbans astma-
fond har gått til å subsidiere skolegang på Gran Canaria, til forbun-
dets virksomhet på en rekke ulike arenaer.  

Nini og Arne Durbans astmafond

klage over dårlig søvn, men det var normalt, sånn var far. Det 
hjalp ham nok også at moren vår var utdannet sykepleier og 
kunne hjelpe ham med riktig medisinering.

Som den nysgjerrige og kunnskapssøkende mann han var, 
interesserte han seg for alt ved astmaen. Han diskuterte med 
legene, spurte og grov om årsaker, behandlingsmuligheter, medi-
sinenes bivirkninger og forskning rundt sykdommen.

– Han oppdaget snart hvor lav status astma hadde i de 
medisinske miljøene, det sjokkerte ham hvor lite forskning og 
utviklingsarbeid som foregikk og hvor få behandlingstilbud som 
ble tilbudt astmatikere, sier Anine. Særlig gikk det inn på ham å 
se små barn med pusteproblemer som ikke fikk nok hjelp. 

Ikke bohemer
Ekely ligger på Oslos beste vestkant, et steinkast fra Smestad. 
Området ble testamentert til Oslo kommune av Edvard Munch 
som bodde her den siste tiden av sitt liv, og på 50-tallet bygget 
OBOS rekkehus med tilhørende atelier på eiendommen. Den 
økonomiske inngangsbilletten var lav, mye av innskuddet ble 
betalt i kunst.

– Hvordan var det å vokse opp som barn av en kunstner i et så 
borgerlig og velhavende strøk?

– Jeg husker at jeg en gang ble kalt kunsterfattig, forteller 
Kajatine. Og jeg syntes det var underlig at så mange av elevene 
på Smestad skole var opptatt av hvor fin bil og hus foreldrene 
deres hadde. På Ekely var alle husene like, fine ting lå utenfor vår 
interessesfære.

– Når jeg fortalte at faren min var billedhugger, var det straks 
mange som så for seg ville fester med tomme rødvinsflasker 
slengt rundt i hagen, en mor med fargerike, spesielle klær og 
mye sminke og en familie der døgnrytmen var snudd på hodet. 
Men foreldrene våre var ingen bohemer, sier Anine. De var først 
og fremst arbeidsomme. Far arbeidet fra tidlig til sent, både ti og 

tolv timer. For å spare penger, støpte han selv skulpturene i gips 
sammen med en medhjelper. De kunne holde på til langt på natt, 
noen ganger sto mor opp for å lage mat til dem, husker jeg.

Hjemmeværende far
Anine og Kajatine hadde en far som arbeidet hjemme. Og Arne 
Durban var ikke den typen far som aldri måtte forstyrres. Tvert i 
mot. 

– Han var veldig opptatt av oss, likte å prate og høre hvordan 
dagen var gått. Å spørre ham om hjelp til leksene var alltid mor-
somt. Selv om han ikke hadde noen akademisk utdannelse, ikke 
en gang artium, hadde han kunnskaper på mange ulike felt. Når 
du spurte om noe, fikk du lange, morsomme svar. Sykdommen ga 
ham tid til å studere på egenhånd. 

Anerkjent kunstner og kritiker
Etter hvert ble Arne Durban en anerkjent kunstner med mange 
offentlige oppdrag og stort salg til private kjøpere. Relieffene 
over tårninngangene på Rådhuset: Østavind og Vestavind, er av 
ham; flere av kvinnefigurene i Freiaparken og mange av skulptu-
rene på Rikshospitalet, Ullevål og Dikemark har han laget. Han 
har modellert byster av den gang Kronprins Harald og Kronprin-
sesse Sonja. Noe av det siste han laget var en byste av Edvard 
Munch, som står på æreslunden på Vår Frelsers Gravlund. I 1983 
ble Durban ridder av St. Olav.

– Hvordan kunne en fattig kunster bli så velhavende at han 
testamenterte bort mange millioner kroner til et godt formål?

– Far solgte mye etter hvert og tjente bra på offentlige utsmyk-
ninger, men formuen skaffet han seg nok først og fremst fordi 
han ved siden av de andre begavelsene også hadde sans for for-
retninger. Pengene han tjente, investerte han godt. Med årene 
ynglet de og ble til en stor sum. n
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Varme hjerter for Frambu
Snakker man om forbundets historie med den  
eldre garde i NAAF dreier samtalen ofte  
inn på Frambu helsesenter. Her foregikk et viktig  
nybrottsarbeid innen pasientopplæring.  

av SIDSEL SKOTLAND

I jubileumsåret fikk vi et brev til redaksjonen fra Vera Weber   
som ville dele de gode minnene fra Frambu med oss og leserne.

”Frambu er et fantastisk sted som hadde sommeropphold for 
barn med forskjellige lidelser. Der fikk med tiden voksne opp-
læring også. Frambu besto av noen brakker som tyskerne brukte 
under krigen. De ble flyttet ut dit Frambu ennu er. Mitt første 
kurs som assistent var i brakkene. For hvert år var det nye utbed-
ringer. I starten var det bare mor og barn, to mødre og to barn, 
på hvert rom. Nøkler fantes ikke, det tenkte man faktisk ikke på. 
Det var som den tid, meget enkelt. Mødrene var fulle av beund-
ring, det var kokker som lagde mat, værelsene blev vasket og 
praktikanter passet barna. Og det beste: De fikk jo snakke rolig 
med lege.”

Utdrag fra et brev…

Frambu Helsesenter på Ski var bygget opp av Frambevegelsen.
– Hvert år fikk vi bruke stedet til et ukeskurs for foreldre og 

barn, der personalet passet barna mens foreldrene fikk opplæ-
ring, forteller tidligere generalsekretær Arne Heimdal. Noen gan-
ger var det til og med to slike kursuker per år. Så var det ukeskurs 
for bare voksne og sommerleir for barn. Til sommerleieren kom 
barn fra hele landet. De ble samlet ved Sentrum kino og kjørt til 
Frambu i felles buss og det var alltid fulle hus både på kurs og 
leire Heimdal satt i styret for Frambu. Den første styrelederen var 
Werna Gerhardsen, statsminister Einar Gerhardsen ektefelle. 

Heimdal trekker fram personalet på Frambu. De var meget 
dyktige og hadde lang erfaring med å behandle mennesker med 
ulike funksjonshemninger. 

– I tillegg hadde NAAF mange meget dyktige oppholdsledere 
der. Han forteller om en stor kjærlighet til dette stedet. Alle som 

kom til Frambu husker det. Og foreldrene lærte så mye på kurs at 
de opplevde at hverdagen ble forandret etterpå. 

Rekrutterte nye medlemmer
Både kurs, opphold og reise ble dekket av Folketrygden. Forbun-
det hadde ansvaret for annonseringen og for å komme ut og 
orientere kursdeltakerne om forbundet.

– Mange lokalforeninger ble til der ute, mange nye medlem-
mer ble også rekruttert, forteller den tidligere generalsekretæ-
ren, for det var ingen forutsetning å være medlem for å delta på 
kurs, forteller Heimdal.

Etter hvert ble helsesenteret et sted for de små og mindre 
kjente diagnosene. Og de store, som NAAF, falt ut. n

1981
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av SIDSEL SKOTLAND

Fra «hånd til munn» til solid økonomi
I 1978 var økonomien i forbundet ”fra hånd til 
munn”. De ansatte fikk sin lønn, men den var  
ikke stor. 

I begynnelsen besto inntektene av medlemskontingenten og 
bidrag fra solidariske lokalforeninger. Forbundet hadde også et 
lite lotteri - loddene kostet først en krone stykket. Så økte man 
til to. Senere kom noe midler fra Helsedirektoratet og Rikstryg-
deverket, øremerket kurs og informasjonsvirksomhet. Lokalefo-
reningene ble etter hvert 
svært aktive, også politisk 
– noe som gav god pres-
sedekning. Dette skapte 
interesse for forbundet og 
økt giverglede. 

– Senere startet man 
med produktavtaler, og 
den første var med  
vaskemidler, forteller  
Arne Heimdal, NAAFs 
første generalsekretær. 

Forbundet fikk noen kroner for at produsenten kunne bruke 
forbundets navn. Men NAAF kunne ikke direkte anbefale midlet, 
så formuleringen ble at det var produsert i ”samråd med NAAF”.

– Forbundets legeråd ga nødvendig faglig støtte for de produk-
tene vi anbefalte, forteller Heimdal. 

Skrapelodd til besvær 
Og som kom Skrapelotteriet – et moderne lotteriet som ble ad-
ministrert av profesjonelle og som kostet 20 kroner loddet. Det 
ble mye klager, og mye penger til forbundet. I dag ligger skrape-
lotteriets storhetstid noen år tilbake i tid men mange benytter 
fremdeles denne måten å støtte forbundet på og synes det  

er spennende med muligheten  
for store gevinster. 

Forbundets inntekter, foruten 
kontingent og statsstøtte, kommer nå 
hovedsakelig fra en rekke oppdrag for 
og samarbeidsprosjekter med nærings-
liv. Og ikke minst gjennom innvilget pro-
sjektstøtte fra Extrastiftelsen og aktører 
som bevilger midler til ulike gode tiltak  
etter søknader. n

Se også: www.naaf.no/støttvårtarbeid

Det NAAF-eide Geilomo barnesykehus har alltid utløst stor giverglede landet over. Her mottok man en raus gave fra Speiderforbundet. (t.v.)  
Britta Trondskog, styrer på Geilomo og Egil Walhovd, Hol kommune.
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Britta Trondskog skulle egentlig slutte å jobbe da hun i 1969 sa 
opp styrerjobben på alders- og sykehjemmet. Sykepleieren som 
var utdannet ved Ullevål sykehus i Oslo og endelig hadde kom-

Et liv med Geilomo
– Geilomo var alt for meg! Jeg levde for det,  
sier Britta Trondskog. I 35 år levde hun livet  
sitt sammen med barna på barnesykehuset.

av SIDSEL SKOTLAND

Som Trondskog har også Foss bare godt å si om samarbeidet 
med Barneklinikken ved Rikshospitalet.

Trivsel og  
tilhørighet 
Bare kort tid etter sykehusreformen gikk seksjons-
lederjobben på Geilomo over til Anne-Britt Foss, 
som hadde jobba som sykepleier på sykehuset 
siden 1998. 

Og nå er Geilomo omorganisert igjen. Fra 1. januar 2010 slo 
Oslo-sykehusene seg sammen til ett stort helseforetak: Oslo 
universitetssykehus. Geilomo er plassert i Kvinne-barneklinikken/ 
barnemedisinsk avdeling. 

Unikt sykehus
Vi føler oss nok litt små under denne sykehusgiganten, medgir 
Foss, men de store diskusjonene om sammenslåinger av avdelin-

met hjem i igjen til Geilo i 1965, ville bruke årene framover til 
mann og barn, en sønn som hadde allergi.

Det ble mann og barn – 40 stykker av det siste, faktisk, i tillegg 
til egen sønn …

24-timers vakt
– Etter at jeg hadde slutta på aldershjemmet ble jeg bedt om å ta 
noen vakter på Geilomo, og så ballet det på seg, forteller hun. 
På denne tida var det 40 pasienter på huset. Trondskog var 
eneste sykepleier blant 25 hjelpepleiere og ufaglærte. 
Hun bodde på området sammen med familien sin, og noen 
arbeidsmiljølov gjaldt ikke for henne. Hun hadde vakt 24 timer i 
døgnet og aldri tre ukers ferie. 

– Men jeg opplevde det virkelig ikke som noen belastning. Det 
må du få med. Det var en fantastisk tid. Dette var livet mitt – mitt 
andre hjem. Det var tøft, men jeg hadde så utrolig mye igjen 
for det. Flott å se hvordan vi kunne hjelpe syke unger og avlaste 
slitne familier. 

Mange endringer og utvidelser av bygningsmassen skjedde 
under Britta Trondskog. Særlig 1976 var et drømmeår – da ble 
svømmehallen innviet. 

Og så var det aktivitetshallen.
– I 1970 satt barne- og idrettslege Thor-Øistein Endsjø trening 

på dagsorden for astmatikere. 
Fra 50-års jubileet til Geilomo. (f.v.) Jens Kløve, Arne Heimdal, Britta 
Trondskog, Wenche N. Kraugerud, Per M. Bakkegaard og Arve Hexeberg 
ved overrekkelse av steinmonument fra Hol kommune.



12     JUBILEUM 2010 JUBILEUM 2010     13

Et liv med Geilomo

anno 1950

ger og overføring av pasienter til andre sykehus trenger hun ikke 
bekymre seg for. Det finnes ikke noe tilsvarende Geilomo – det 
finnes rett og slett ingen å bli slått sammen med.  
Det er ikke bare unikt i Norge, men i hele Skandinavia. Foss vet 
bare om to tilsvarende sykehus i hele Europa: Ett i Sveits (Davos) 
og ett i Nord-Italia (Cortina).

Til Geilomo kommer grupper på 26 barn av gangen. Sykehu-
set habiliterer barn fra 1.-10. klasse fra hele landet med astma, 

allergier, eksem eller hjertelidelser. Viktige elementer i habi-
literingen er fysisk aktivitet, mestring, undervisning, skole og 
kosthold, og barna blir sammen med de foresatte presentert for 
forskjellige former for aktiviteter for å finne noe som passer og 
som det er mulig å overføre til hjemmemiljøet. De får testet ut 
egne grenser og tilpasset medisiner etter aktivitetsnivå. De lærer 
om egen sykdom og treffer likesinnede – alt i løpet av fire til fem 
uker. Foreldrene er der hele eller deler av perioden avhengig av 

– Tre ganger har vi følt oss alvorlig truet: Først i 1972 da Vok-
sentoppen kom og de ville legge ned enten oss eller Tomtebo. Vi 
ble reddet, mens Tomtebo måtte legges ned. 
På 80-tallet så det også mørkt ut. 

– Vi fikk alt for lite betalt per døgn og måtte kjøre harde forhand-
linger. Men vi vant igjennom denne gangen også. 
I 1994 dukket nedleggingsspøkelset opp igjen.

– Myndighetene ga signaler om at de ville legge ned. Da inviterte 
jeg hele sosialkomiteen hit, og la fram en bønn som ble hørt av 
sosialkomiteens leder, Sylvia Brustad. Vi ble reddet nok en gang!

Da jeg begynte her lå ungene til sengs 
når de hadde anfall. Nå skulle de heller 
aktiviseres, og da måtte vi ha en aktivi-
tetshall. Det er lange vintere på Geilo, og 
ikke alltid så greit å være ute.

Etter hvert ble arbeidstidene litt let-
tere. Det kom til en sykepleier som step-
pet inn annenhver helg, og på midten av 
70-tallet ble det ansatt flere folk. Det ble 
færre vakter, og en litt annen type jobb 
også for Trondskog. Men en helt almin-
nelig jobb ble det aldri. Geilomo sluttet 
ikke å være livet hennes før hun gikk av 
med pensjon i slutten av 2003.

Reddet gang på gang
I forbindelse med sykehusreformen i 2002, ble Geilomo en sek-
sjon under Barneklinikken ved Rikshospitalet.

– Det var viktig for oss. Vi var, og ønsket å være, et landsdek-
kende sykehus. 

Tiden før tilhørigheten var klarlagt var tøff, med mye usikker-
het om økonomien, om sykehuset fortsatt kunne være landsdek-
kende og om kvaliteten på sykehuset ville bli opprettholdt. 
Men det gikk greit – og Geilomo hadde vært ute en vinternatt 
før, forteller Trondskog.
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barnas alder, og får undervisning om sykdommen og veiledning 
i hvordan de skal hjelpe barna sine til en mest mulig fysisk aktiv 
hverdag. 

– Ikke minst lærer de at det ikke er farlig for barna deres å 
presse seg fysisk, understreker Foss. 
Tilbudet til barn med hjertelidelser kom i 2006, og Foss syntes 
det var et positivt tilskudd til institusjonen. Det er viktig med 
flere ben å stå på. 
 
Nytt tilbud til ungdom
Fram til 2003 hadde sykehuset egne småbarnsgrupper helt ned 
til 2 år og egen barnehage. Rikshospitalet mente at dette trakk 
for mye ressurser og først og fremst var avlastning ikke habilite-
ring.  Noe faller ut og annet kommer til, og det siste skuddet på 
tilbudsstammen til Geilomo er en ukes sommerskole for 16–18 
åringer den siste uken i ferien.

– Vi har hatt en del påtrykk om dette en stund, og i år gjorde 
vi det. Vi plukket ut 14 ungdommer fra hele landet som har vært 
her tidligere, og lagde et knallopplegg for dem med teoriun-
dervisning om sykdommene og masse aktivitet. Det ble en 
kjempesuksess! Dette tror jeg vi skal fortsette med, forteller en 
strålende fornøyd seksjonsleder.

Ungdommene syntes en uke var for kort, men det syntes ikke 
de ansatte.

– Vi syntes det var nok – både for oss og for dem, ler hun.
Barnesykehuset er fortsatt landsdekkende, men Helse Vest er 

den største leverandøren av barn. Fire leger deler en stilling på 
Geilomo, og siden tre av disse er fra Haukeland sykehus, blir det 
lett til at de rekrutterer Bergensbarn hit.

– Vi har gjort en litt for dårlig jobb med markedsføring. Men vi 
jobber med nye brosjyrer og nettsider både for hjerte- og lunge-

barn, forteller Anne-Britt Foss, og håper at leger over hele landet 
skal bli mer oppmerksomme på dette tilbudet til fjells på Geilo. 
Morten Pettersen, seksjonsoverlege ved barneklinikken ved 
Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus hadde også ønsket at 
flere leger rundt om i landet i større grad var bevisst tilbudet ved 
Geilomo. Han er medisinskfaglig ansvarlig for barnesykehuset, 
og mener det er mange barn med lungesykdom som kunne hatt 
godt av et opphold her, men som ikke søkes hit fordi tilbudet er 
for lite kjent blant legene i 2. linjetjenesten.

– Det er egentlig krav om spesialisthenvisning for å komme hit, 
men det kravet har vi sluppet litt opp på. Vi godtar henvisning fra 
allmennleger, forteller han.

Ønsker seg NAAF-landsby
Varigheten på Geilomo-oppholdet har variert gjennom tidene. 
Det at de fleste nå er der i fire til fem uker er viktig, særlig ved 
førstegangsinnleggelse, mener Pettersen. Tidligere ble en del av 
gruppen skiftet ut ukentlig. Nå følger de hverandre under hele 
oppholdet og utvikler fellesskap og gruppetilhørighet. Det er 
også lettere å legge til rette for gruppeaktiviteter når alle starter 
på likt og utvikler ferdigheter sammen.

Tilhørighet og trivsel for foreldrene er også viktig, og planen 
framover er prosjektering av foreldreboligene. De har ikke god 
nok standard i forhold til NAAFs omdømme, synes forbundsleder 
Pål Johansen. Han har mange vyer og visjoner for Geilomo, røper 
han. En NAAF- ”landsby” der også foreldre blir tatt godt vare på, 
er en av dem. Mange av foreldre har også astma- og allergilidel-
ser, og Johansen ønsker at de skal oppleve større trivsel de fire til 
fem ukene de er på Geilomo med barna.

Det er NAAF som er driftsansvarlig for barnesykehuset og det 
ansvaret blir tatt på største alvor. Det er alltid prosjekter på gang, 
forteller forbundslederen.

– I løpet av de siste fira åra har vi totalrenovert alle boligene 
for barna for ca 7,5 millioner kroner, og nå har vi akkurat oppgra-
dert deler av gymsalen. Den har fått klatrevegg og blitt lydisolert, 
forteller han videre.

– Det betyr mye for forbundet å eie Geilomo. Det er et fantas-
tisk og helt unikt sted – et hjerte!

Sykehuset har betydd enormt mye for mange, det fikk vi 
oppleve da vi samlet folk der oppe til 70-årsjubileumsfeiring i 
2007. Voksne som hadde vært der som barn tok på veggene og 
sa ”her ble jeg frisk, dette stedet reddet livet mitt”. Det er mange 
sterke og flotte historier knyttet til dette sykehuset, avslutter Pål 
Johnsen. n

Se også: www.naaf.no/geilomo

Grunnlegger av Geilomo, lege Ragnhild Grahl Madsen midt blant barna 
under flaggheising på Geilomo 7. mai 1945 – freden er kommet! Ildsjelen 
Grahl Madsen arbeidet i flere år før åpningen av barnesykehuset kunne 
finne sted i 1937. I 1967 ble det overtatt av NAAF
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Røyking og astma og allergier går ikke godt sammen – det var 
det bred enighet om. Men like fullt fantes mange røykende med-
lemmer og tillitsvalgte, enten de selv var syke eller pårørende til 
kronisk syke.

Samfunnet den gang forbundet ble stiftet var helt innrettet 
etter røykerens behov og veien frem til dagens helt annerledes 
røykfrie samfunn har vært belagt med mange harde ordskifter, 
dragkamper og sverdslag – også i NAAF.  ”Kunne man som for-
bund forfekte og kreve røykfrihet og hensyntaking når medlem-
mer og ledende tillitsvalgte selv røkte?” Nei - mente mange, 

mens andre snakket om hensynsfull 
røyking og ditto røykere og mente 
man skulle bekjempe røyking, ikke 
røykere.  Og det var ikke noe sjeldent 
syn med røykende tillitsvalgte, med-
lemmer og andre utenfor hoteller 
og kurssteder på forbundets ulike 
evenementer. 

Debattene gikk år etter år i med-
lemsbladet AstmaAllergi (nytt) 
og temperaturen var tidvis høy. 

Noen krangler nådde også pres-
sen, der den interne striden 
ble tydelig for flere å se.  

På Landsmøtet i 2010 har 
Forbundsstyret lagt frem til 

behandling en meget offensiv 
røykepolitikk. Forbundet vil ha 

et røykfritt samfunn innen 2020. 
Det vil si et røykfritt offentlig rom 
– ute og inne. Barn og unge skal ha 
det røykfritt overalt – også hjemme. 
Arbeidsplasser skal være røykfrie 
– de ansatte røykfrie i arbeidstiden 

Røyksignaler
Røykesaken var alltid et av de vanskeligste tema-
ene forbundet debatterte og den delte i perioder 
organisasjonen i to uforsonlige fløyer. 

Sommeren 2009 kjørte 
NAAF kampanjen ”røykfrie 
inngangspartier på syke-
hus” og fikk bra gehør.

og NAAFs arrangementer skal være røykfrie. Det har de vært tid-
ligere også – men med en del omstridte tillempinger. Nå mener 
man røykfrie i den forstand at man røyker ikke fra man kommer 
til et arrangement og til man har forlatt det igjen. Så gjenstår det 
og se hva slags vedtak Landsmøtet fatter.      

  
Den gang
Innføringen av røykeforbund på utesteder i Norge i 2004 betød 
en kolossal omlegging av landets røykevaner, og NAAF – særlig 
representert ved egen ungdomsorganisasjon, var meget synlig. 
Mange husker den unge, ranke og svært høygravide NAAFU-
lederen, Silje Ones som satt ute på en av Oslos brune skjenkeste-
der nettopp denne dagen og nøt sitt røykfrie otium mens media 
hadde fyldig TV-dekning av begivenheten.  Som en spedlemmet 
David argumenterte hun rolig og modig mot de mange sinte 
Goliater som måtte ut på fortauet for å røyke. I dag er det ingen 
som vil tilbake til den gamle ordningen med å røyke inne på ute-
steder, heller ikke røykerne. Land etter land følger etter i samme 
spor og stadig nye arenaer ligger an til å bli totalt røykfrie. n 

av TONJE WAAKTAAR GAMST

I et leserinnlegg fra AstmaAllergi nr. 5 1980 siteres forfatter Johan Bor-
gen, selv røyker, om passiv røyking: …”…Jeg hater tobakksrøyk rundt meg. 
(…) Det får jo være en privatsak at vi forgifter oss selv, alle vi gamle svina; 
men at vi skulle skride til å forgifte våre medmennesker mot deres vilje, 
nei det er for sterkt.”

Uredd, og den gang, fortunge NAAFU-leder, 
Silje Ones stod klippestøtt som representant 

for dem som hilste røykfrie utesteder  
velkommen 2004.
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– Jeg synes det var så flott at vi hadde fått Norges Astma- og 
Allergiforbund og hadde lyst til å støtte forbundet, forteller 84 år 
gamle Eva Andersen forsiktig.

Selv synes hun at Sanitetskvinnene var så dyktige med sitt 
fastelavnsris, men kunne ikke delta i denne dugnaden. Allergien 
satte en stopper for det. 

Ideen
På sin vandring i sørlandsbyens flotte turterreng, så tobarnsmo-
ren og sjømannsfruen tepper med lyng slynge seg gjennom skog 
og over mark. 

– Det var så vakkert og så flott adventsfarge, sier hun.  
Så kom ideen. Hun ville forsøke å fryse lyngen, for deretter å 

lage adventsbuketter. Disse skulle selges til sørlendinger. Inntek-
ten skulle gå uavkortet til Norges Astma- og Allergiforbund. 

Lyngen tålte frosten godt og dermed var butikken i gang. Som 
leder av en damegruppe, fikk Eva Andersen med seg medlem-
mene til å plukke lyng. Jungeltelegrafen spredte seg og og stadig 
ville flere være med til skogs. Også datteren Marit ble involvert 
og fikk med sine venner til å plukke og selge. Eva Andersen skrev 
også et dikt med en hilsen fra forbundet, som ble hengt på bu-

kettene. Adventsbukettene be-
gynte å bli et varemerke i Aren-
dal og var populære innslag i 
de tusen hjem i adventstiden. 
NAAFs adventsbuketter ble 
også populære blant bedrifter 
og næringsdrivende, som også 
ble trofaste kunder. 

– Jeg solgte også lyngbuket-
ter til folk som skulle gifte seg, 
sier Eva Andersen.

Stor dugnadsånd
Hun husker særlig Tromøyas 
klima som et fantastisk sted for 
vakker lyng.  Etter hvert gikk 
produksjonen av adventsbuket-
ter som på samlebånd. Noen 

Røsslyngbuketter ga millioninntekt
Eva Andersen ville så gjerne støtte forbundet. 
Ideen til det fantastiske eventyret hun starter fikk 
hun på en tur utenfor Arendal. Der hvor blomstret 
røsslyngen i all sin prakt. 

plukket. Noen pakket i poser. Luften ble sugd ut. Lyngpakkene ble 
lagt pent i Bama-kasser og frosset ned i kjølelageret til davæ-
rende Drammens-is i Arendal.  

– Noen ganger var vi kanskje 25 personer som møtte opp for 
å plukke lyng, binde og fryse dem, forteller Andersen, som også 
var med på å stifte NAAFs lokalforening, var frilansskribent, aktiv 
i Husmorforeningen og i Kvinnerådet. Blant annet.

Eva Andersen organiserte, koordinerte og plukke lyng til den 
store gullmedalje.    

– Noen ganger var jeg så trøtt, så trøtt, men allikevel så tent på 
å få dette til, sier hun, som holdt ut i mer enn 30 år. 

– En dag ble jeg også spurt om jeg kunne ta noen undervis-
ningstimer ved Sykepleierskolen i Arendal. Det var vel første gang 
jeg fikk betaling, ler Eva Andersen.

– Hva underviste du i?
– Frivillig arbeid. 

Alt for NAAF
Eva Andersen forteller at hun slet i mange år med allergier. En av 

Fra tiden med aktiv innsats i lyngheiene 
– Eva og datteren Marit. 

tekst og foto VIGDIS ASKJEM DAHL

Marit Sandvik, datteren til Eva Andersen, er takknemlig for morens innsats. 
Lyngen var en viktig del av hennes barndom. I dag er hun aktiv i NAAFs 
fylkesstyre i Aust-Agder.
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Røsslyngbuketter ga millioninntekt

Som en hilsen til din stue fra 
Vår Herres rike palett, hentet 
fra en frodig tue, en adventsbukett!

hennes største ønsker var at man kunne utvikle medisiner, slik 
at livet skulle bli lettere å leve for andre med astma og allergi.  
Gjennom lyngsalget har hun bidratt til at en million kroner har 
blitt overført til forbundets forskningsfond. 

I dag har Eva Andersen har sluttet å plukke lyng, men minnes 
årene med stor glede, også fordi dette ble en sosial arena for 
familier som møttes på søndagsturer.

– Flere av oss i damegruppen møtes fortsatt. Tidligere leide 
vi i mange år en bod på torget noen dager hver sommer hvor vi 
loddet ut diverse håndarbeid, forteller hun. n

” Dikt på bukettene

av TONJE WAAKTAAR GAMST

Veien frem til dagens utgave av Det Norske Helsesenter, Valle 
Marina på Gran Canaria, var lang fra de første skritt på 80-tal-
let. Ved forbundets velgjører, billedhugger Arne Durban kunne 
drømmen om et rehabiliteringssted i Syden ta form. Investerin-
gene ble gjort bit for bit og i dag eier NAAF selve helsesenteret 
og drøyt halvparten av leilighetene på området. 

Forbundet håpet at helsegevinsten for mennesker med astma 
og allergi ville føre til at Staten dekket opphold, slik de gjør for 
revmatikere og personer med psoriasis. Slik gikk det ikke. I dag 
leies store deler av senteret ut til Statens behandlingsreiser og 
brukes av pasienter med psoriasis. 

Men ledig kapasitet på Valle Marina er tilgjengelig for alle og 
med egne medlemstilbud på opphold, særlig i den stillere som-
mersesongen. I august i år overtok forbundet ansvar for utleie av 
leiligheter og innførte samtidig medlemsrabatt også i vinterse-
songen. 

Populært
Valle Marinas hyggelige leilighetskomplekset ligger i velholdte, 
frodige omgivelser – skjermet for trafikk. Det er populært både 
blant familier og for den som reiser alene. Her kan man nyte et 
spesielt velegnet klima for lungesyke og allergiske mennesker. 
Det er to bassenger, nyoppussede leiligheter og kort vei til hav, 
strand- og folkeliv. Området har en egen liten butikk og restau-
rant, norske ansatte 
i resepsjonen og mu-
lighet for fysioterapi. 

Valle Marina er 
også nå et egnet 
konferansested med 
moderne lokaler for 
den som vil legge 
kurs til sydlige bred-
degrader. n

– NAAFs perle i solen
Valle Marina
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Se også: www .naaf.no/vallemarina
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Glimt fra tiår med frivillig innsats…

Marianne Rambjørg i Bodø ville ha det røykfritt. Barneastma-året 2007.

Basar, kakelotteri, kioskdrift, loppemarked - frivillig innsats som alltid 
har gitt inntekter.

NAAFU, forbundets ungdomsorganisasjon  
dannes.
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Glimt fra tiår med frivillig innsats…

Østfold fylkeslag hadde stand.  
Barneastma-året 2007.

I Levanger var 
det temadager.

Barneastma-året 
2007.

Glaamdal AAF på Sverigetur.
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Lillevollen barnehage ble bygget i Bodø for 20 år siden i samarbeid med NAAFs Inneklimakontor.  Alt var gjennomtenkt, fra materialvalg og ventilasjon 
til opplæring av renholdere og øvrig personell. Senere er flere hundre barnehager bygd i hele landet etter samme modell.

I 1994 var begrepet inneklima et sovende begrep for ”folk flest”. 
Likevel – da Ernst Pettersen åpnet kontorets telefonlinjer 1. 
februar dette året, var det som om publikum bare hadde ventet 
på det.

”Endelig har vi noen å henvende oss til!” var en veldig vanlig 
kommentar, minnes han.

Pettersen hadde i mange år vært distriktssekretær for Norges 
Astma- og Allergiforbund (NAAF) i Nordland. Han hadde også bak 
seg fire år som forbundsleder. Stillingen som leder av Inneklima-
kontoret var som skapt for Pettersen, som allerede hadde jobbet 
mye med temaet. Han fikk jobben og kontoret med seg til Bodø.

Satte inneklima på dagsorden

Teppegolv i klasserom er historie. Røyking på fly 
likeså. Ernst Pettersen, som betjente Inneklima-
kontoret i ti år fra oppstarten i 1994, har kjempet 
mot både teppeprodusenter og flyselskaper. Nå  
ser han til sin store glede at stadig flere tenker 
forebygging.

– På 1980-tallet var folk mer obs på symptomer enn årsaker. 
Det var lav bevissthet rundt inneklima. De ringte til NAAF med 
sin sykdomshistorie, men hadde ingen idé om at plagene kunne 
skyldes forhold ved boligen eller skole/barnehage. Etter hvert 
ble det oppmerksomhet rundt inneklima. Mange kunne hjelpes 
med en kort telefonkonsultasjon, andre ganger måtte det en 
omfattende kartlegging til. Aller tyngst var det når grundige 
undersøkelser munnet ut i bare ett holdbart råd: Dere må bytte 
bolig, erindrer Pettersen.

Lite statistikk
De vanligste rådene var å kvitte seg med hund og katt, slutte å 
røyke innendørs, hive ut heldekkende tepper, bedre ventilasjo-
nen og bedre renholdet. Noen ganger var det mer grunnleg-
gende problemer, som fukt og muggskader i bygningen.

Det finnes lite statistikk fra Inneklimakontoret.
– Vi var for opptatt med å hjelpe folk til å ha tid til å telle dem. 

Men før jeg gikk av med pensjon i 2004 gjorde jeg en grovtelling. 
Av rundt 8 000 henvendelser på ett år var om lag halvparten 
av forebyggende karakter. Dette var innringere som ikke hadde 
astma-/allergiplager i huset, men ville ha råd for å forebygge. 
Svært gledelig. Det er et godt signal om at arbeidet har lykkes, 

tekst HANNE LØKÅS VEIGÅRD foto ERIK VEIGÅRD
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sier Pettersen. I sine ti år på Inneklimakontoret var han involvert 
i både bokutgivelse (”Sunne hus”) og utarbeidelse av en hotell-
guide. Han var også med på å arrangere flere inneklimakonferan-
ser for å lære opp byggebransje og kommuner. Og han var sterkt 
involvert i et stort byggeprosjekt på Sandnes ved Stavanger, der 
samtlige 20 involverte byggmestere ble pålagt å gjennomføre et 
tredagers inneklimakurs før byggestart. Pettersen fulgte prosjek-
tet fra tegnestadiet til familiene flyttet inn.

– Veldig lærerikt, sier han.
Ernst Pettersen var også NAAFs representant da to allergivenn-

lige barnehager ble bygget i Bodø.
– Selv 20 år etterpå er det ikke mye vi ville gjort annerledes 

med disse to barnehagene. Alt var gjennomtenkt, fra material-
valg og ventilasjon til opplæring av renholdere og øvrig perso-
nell. Senere er flere hundre barnehager bygd i hele landet etter 
modell fra Vollen og Lillevollen barnehager i Bodø, sier han.

Gammel kunnskap, men…
Inneklimakontoret i sin daværende form opphørte i 2004, idet 
Ernst Pettersen gikk av med pensjon. Nå betjenes rådgivnings-
tjenesten fra NAAFs sekretariat i Oslo. Her er det også bygget 
opp en kompetansetung stab som arbeider systematisk overfor 
politisk ledelse og næringsliv.

– Vi har store samarbeidsprosjekter med næringslivet, for 
eksempel Jotun som har utviklet interiørmalingen Jotun Sens, og 
Veidekke, som utvikler boliger med godt inneklima. Det er viktig 
å vise at det går an. Når store aktører går foran og får positiv 
oppmerksomhet for sin allergivennlige satsing, følger andre et-
ter, sier Britt Ann Høiskar, fagsjef i NAAF.

Hun ser fortsatt store utfordringer med inneklima, både i 
private boliger og i skoler, barnehager og bedrifter.

– Kunnskapen om hva som skaper et godt inneklima har vi hatt 
i hundre år, men fortsatt er det vanskelig å få satt den ut i livet. 
En av de store politiske sakene som NAAF arbeider med, er å få 
vedtatt minstekrav for inneklima i skoler og barnehager. Lovens 
formulering er uklar, og det trengs en uavhengig kontrollinstans, 
sier Høiskar. n

Se også: www.naaf.no/inneklima

Før og nå...

Ernst Pettersen gjorde nybrottsarbeid da 
han betjente Inneklimakontoret i Bodø  
fra 1994 til han gikk av med pensjon  
ti år senere.

Ustoppelig ballerina
fra side 21
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Ankerv. 209, 1359 EIKSMARKA
Tlf. 67 16 64 50

Matallergiregisteret
er opprettet for å skaffe bedre informasjon om
matallergi og bedre situasjonen for mennesker

som er allergiske mot mat. Legen skal melde alle
tilfeller av akutt, alvorlig allergisk reaksjon mot mat.
Skjema/materiell og informasjon finnes på nettet.

Matallergiregisteret
Folkehelseinstituttet, Pb. 4404 Nydalen, 0403 OSLO

e-post: matallergiregisteret@fhi.no
www.fhi.no (o Matallergiregisteret)

Leif Gromstads
Auto A/S

4839 ARENDAL
Tlf. 37 05 99 00

6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

Brødr.
Haugen ANS
1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

Hordaland fylkeskommune
Opplæringsavdelinga

 5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Apotek 1
Sogndal

6852 SOGNDAL
Tlf. 57 67 90 70

Glassmester
Hans Torgersen  A/S

3027 DRAMMEN
Tlf. 32 86 03 00

Vikersund
3370 VIKERSUND

Tlf. 995 42 803

S. Sigvartsen
Steinhuggeri A/S

3400 LIER
Tlf. 32 84 00 48

Finn Løken AS
1431 ÅS

Tlf. 64 94 29 65

Stjørdal Taxi A/S
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Lierhallen Svømme- og Idrettshall
Jensvollv. 44, 3400 LIER

Tlf. 32 84 80 95

3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 46 99

Vitus Apotek
Stavern

3290 STAVERN
Tlf. 33 13 86 86

Bransjerådet for
Naturmidler

0663 OSLO
Tlf. 23 37 64 50

Tamt og Vilt AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 415 74 015

4664 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 11 30 00

0753 OSLO
Tlf. 22 51 48 00

Aaserud
Møbler A/S

1738 BORGENHAUGEN
Tlf. 69 16 66 60

4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

Maskinsentralen A/S
8283 LEINESFJORD

Tlf. 75 77 81 31

Getek AS
Sveberg Gård

7550 HOMMELVIK
Tlf. 73 98 02 00

3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 25 10

Domus Mega
Førde

6801 FØRDE
Tlf. 57 83 07 40

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

Tømrerfirma
Magne H. Karlsen

1782 HALDEN
Tlf. 959 03 649

TrønderBilene as
7600 LEVANGER
Tlf. 47 91 30 00

Hønefoss Glass-
service A/S

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

Vestsink AS
6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 03 60

Otto Stenersens
Boktrykkeri A/S

Hausmanns g 6
0186 OSLO

Tlf. 23 15 70 60

Kompetansesenteret for lungemedisinsk utredning,
behandling og rehabilitering

Glittrev. 1488 HAKADAL   -   Tlf. 67 05 80 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

Glåmdal Sjukepleie & Bandage AS
Spesialforretning helseutstyr

2211 KONGSVINGER
Tlf. 62 81 97 90

3002 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

Aker Universitetssykehus
Seksjon Rehabilitering

0514 OSLO
Tlf. 22 89 40 00

North Cape Minerals AS
6146 ÅHEIM  -  Tlf. 70 02 49 00

www.ncm.no

Ferguson Norge AS has supplied a range of high-quality
offshore containers to the oil and gas industry around the

world since 1998. The company has more than 4,200
containers at its three operational bases in Norway. Its
range of equipment includes containers, tanks, baskets,
mud skips, tubular transportation frames and many others.
The fleet is designed and manufactured in accordance

with the DNV 2.7-1/EN 12079 standars.

Ferguson Norge AS
4056 TANANGER
Tlf. 51 64 79 00
www.fergusonnorge.no

Inter Revisjon Moss AS
Hovedkontor i Moss: Halløkka 4, Pb 5, 1501 Moss.

Tlf.:6920 4500  Fax:6920 4501
E-mail:moss@interrevisjon.no

Foruten ordinær revisjon tilbyr vi bl.a. følgende tjenester:
Generell økonomistyring

- Vurdering av finansiering
- Generasjonsskifte - Konkursboer

- Verdivurderinger
- Skatt- og avgiftsplanlegging

Nordbohus
Gjøvik AS
2800 GJØVIK

Tlf. 61 13 92 50

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 68 68

Reime Agri AS
4365 NÆRBØ

Tlf. 51 79 19 00

Son Kro AS
1555 SON

Tlf. 64 95 70 08

Salong
Evy Frantzen

3408 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

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

Elektro
Maskin AS
4306 SANDNES
Tlf. 51 68 17 70

ANONYM
STØTTE

Solberg Regnskap- og
Bedriftstjenester

5416 STORD
Tlf. 53 41 18 33

Solør Transport
& Spedisjon AS

2270 FLISA
Tlf. 62 95 65 60

Ing.
H. Asmyhr A.S

2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 45 50

Fron Bygg AS
2640 VINSTRA
Tlf. 991 08 500

Åndheim
Kulde AS
2670 OTTA

Tlf. 61 23 59 00

Ingeniør
Ole Gullichsen

7580 SELBU
Tlf. 73 81 71 85

5501 HAUGESUND
Tlf. 52 70 50 00

Apotek 1 Stord
5411 STORD

Tlf. 53 45 60 30

Solør
Videregående Skole

2271 FLISA
Tlf. 62 95 53 10

Rema 1000
Hunndalen

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 17 30 51

Kjøttforretning
Thv. Holtlien

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 26 45 55

Siso Vekst AS
8226 STRAUMEN
Tlf. 75 69 80 90

Nordenfjeldske
Børstefabrikk AS

 6650 SURNADAL
Tlf. 71 66 00 11

Reklameservice AS
3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 14 04 60

Finn og Albert Egeland A/S
4688 KRISTIANSAND S

Tlf. 38 09 79 79

Lyderhorn
Barnevern AS

5015 BERGEN
Tlf. 55 32 38 00

Skolt Pukkverk A/S
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

Karmøy
kommune

Skole og Kulturetaten
www.karmoy.kommune.no

Hamar
kommune

www.hamar.kommune.no

... for et bedre inneklima

Østre Toten
kommune

www.ostre-toten.kommune.no

Ål
kommune

www.aal.kommune.no

Tysvær
kommune

www.tysver.kommune.no

Nittedal
kommune

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

Smøla
kommune

www.smola.kommune.no

Krisesenteret i Follo IKS

Incestsenteret i Follo IKS

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

Vennesla
kommune

www.vennesla.kommune.no

www.jevnaker.kommune.no

Modalen
kommune

www.modalen.kommune.no

Klæbu
kommune

www.klabu.kommune.no

Klinikk for
Lunge- og Arbeidsmedisin

7006 TRONDHEIM   -   Tlf. 06 800

Sund
kommune

www.sund.kommune.no

Vågsøy
kommune

www.vagsoy.kommune.no

Kunnskapsbase og interaktiv arena for forebyggende og
helsefremmede arbeid.
Nett-tjenesten utvikles gjennom et bredt samarbeid
mellom fagmiljøer i Norge. Forebygging.no inneholder
mer enn 10.000 fagemner med særlig fokus på rus-
forebyggende arbeid.

Jessheim videregående skole
Ringv. 50, 2050 JESSHEIM

Tlf. 63 92 78 00

Advokat
Atle Roll-Matthiesen

Kong Ringsg 16, 3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 10 53

 Spesielt egnet for deg med astma, lunge- eller 
 hjertesykdommer. 

 Beskytter åndedrett og blodomløp mot kulde. 
 Ideell for friluftsliv, idrett og arbeid utendørs 

 ved lave temperaturer. 
 Finnes i flere modeller og med to filtertyper 
 Barne- og voksenstørrelse 
 Godkjent som behandlingshjelpemiddel og 

 kan gi rett til stønad fra folketrygden 

Jonas varmemaske
- hjelper deg i kulden

For informasjon og bestilling kontakt: Norges Astma og Allergiforbund
tlf. 23 35 35 35 (faks 30) naaf@naaf.no  Les mer og se bilder av modellene: www.naaf.no/jonasmasken

Norges Astma- og Allergiforbund

10 ASTMAALLERGI 4 2010

Meld 
deg  inn

Decubal  
Intensive Cream

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

fantastisk program

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

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

  Tilgang til ekspertpanelet vårt

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

Et par sentrale produkter
Decubal Body Cream

Til den daglige pleien

Decubal Intensive Cream
Ekstra omsorg på utsatte steder

Fås kun på apoteket

Decubal  
Body Cream

Det er 13 
produkter 

i serien 

54375.Ann Astma Allergi 184x125.indd   1 10-08-12   16.01.24

NÅ ER DET LETT Å VERVE

NYE MEDLEMMER!

Vi feirer 50 års jubileum med å tilby medlemskap i NAAF ut året for kun kr 50,-. Helt nye flotte medlemsfordeler

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

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

For medlemsfordeler og  
informasjon se www.naaf.no

Den gang man var dis med leserne og ikke tilbød vervepremier… 

Den gamle Jonasmasken ga kanskje assosiasjoner til en viss  
matroskledd høyprofilert and?
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Pollenallergi 
truer karrieren

Lynginnsats ga 

millioninntektGladmelding 

fra pølsefronten

nr.  3  •  2010 •  50.  årgang

Storparten av informasjonen ble formidlet gjennom brosjyrer 
som ble utarbeidet av forbundets legeråd eller andre med som 
forbundet knyttet til seg. Brosjyrene ble distribuert gjennom 
lokalforeningene som igjen delte dem ut til medlemmene. 

I dag har forbundet en stor brosjyreportefølje som benyttes av 
helsevesen og apotek. Noen brosjyrer er også oversatt til andre 
språk.

Men ganske tidlig, i 1961 fikk NAAF også sitt eget medlems-
blad. Skjønt blad og blad…  
Det første bladet var et enkelt stensilert A4 ark som ble sendt ut 
til medlemmene kalt Astma og allerginytt og inneholdt informa-
sjon om forbundets aktiviteter og hjertesaker. Fra 1963 ble det et 
eget blad, Astma og Allergi-Nytt. Den lille trykksaken i A5-format 
kom først ut mer sporadisk og økte med årene opp til 6 utgaver 
årlig fra 1980. I tillegg til å fungere som kunnskapsleverandør 
bandt det forbundet sammen. 

Vekst
På 70-tallet økte bladformatet i størrelse i to omganger for å 
ende på A4 utgave som i dag. På 80-tallet skiftet bladet navn til 
AstmaAllergi, fargene gjorde sitt inntog. Først på bladenes forsi-
der og annonser og deretter i mer av bildematerialet.  

Et stort og viktig spørsmål gjennom flere år var om redaktøren 
av bladet også skulle være ansvarlig redaktør.  
– Forbundets ledelse hadde vanskelig for å gi fra seg det ansva-
ret. Det var stor motstand i styret, forteller Arne Heimdal, tidli-
gere generalsekretær. Selv mente han hele tiden at redaktøren 
burde være fristilt og ha det fulle og hele redaktøransvaret uten 
innblanding fra forbundets ledelse.

Sånn ble det da også til slutt, men ikke før etter at Tonje Waak-
taar Gamst hadde satt seg i redaktørstolen i 1998. I dag er dette 
et krav for å kunne være medlem av Fagpressen. 

AstmaAllergi kan tegne seg for 67 000 lesere per blad og med 
seks utgivelser årlig. Den uttalte ambisjonen er at alle lesere skal 
finne noe av interesse for seg i hver utgave. Det publiserer også 
noen saker fra hvert blad på forbundets hjemmeside. 

I tillegg til medlemsbladet AstmaAllergi, holder forbundet seg 
også med fagbladet Allergi i Praksis. Bladet kom ut første gang i 
1996 og ble startet opp av nestor innen astma og allergiforskning 

Den viktige informasjonsoppgaven
Informasjon ble først formidlet via enkle og et-
terspurte stensiler. Nå går forbruket av trykksaker 
ned, mens hjemmesidene er forbundets desidert 
største kontaktflate. Og med direkte dialog med 
brukerne via nye sosiale medier. 

av SIDSEL SKOTLAND

i Norge, professor Kjell Aas. Forbundet fikk tilbakemeldinger fra 
pasienter om at det var for lite kunnskap blant allmennlegene 
om astma og allergi. Det ønsket man å gjøre noe med. Kjell Aas 
var både redaktør og artikkelforfatter de første årene. Nina Brun 
overtok i 1999 og har vært redaktør siden. 

I 2004 ble det innledet samarbeid med den svenske søsteror-
ganisasjonen Astma- och Allergiförbundet. Dermed har Allergi 
i Praksis i dag et opplag på 13 500 og går til allmennleger og 
lungesykepleiere i Sverige og Norge fire ganger årlig. I tillegg til 
redaktøren har man to norske og to svenske fagredaktører og 
artiklene skrives på svensk eller norsk. Det er NAAF som står 
for kostnadene, men mye av annonseinntektene kommer fra 
Sverige. 

Forbundet er stolt av fagbladet som har blitt referert til av 
både Karolinska institutet i Sverige og av det norske Helsebiblio-
teket. Det er et faglig tungt tidsskrift, og Brun håper at det en 
vakker dag blir meritterende for forskere i feltet – et tidsskrift der 
de kan publisere forskningsartiklene sine.  

Forbundets storstue
I år 2000 ble Bruns stilling utvidet og hun ble nettredaktør for 
forbundets hjemmesider. Forbundet startet så smått med et 
nettsted med to–tre sider i 1998. Det tjente kun til å presentere 
forbundet og til å publisere pressemeldinger. I løpet av ti år har 
to–tre blitt til 5 000 nettsider. Naaf.no har nå 650 000 reelle bru-
kere per år – en tidobling siden 2000. Og i tillegg kommer egne 
nettsider for pollenvarslingen.no, inneklima.com og allergiviten.
no. Alle driftes av NAAF – de to sistnevnte redigeres av Kjell Aas.

Forbundet svinger seg også i (nye) sosiale medier. Begge bla-
dene og noen av NAAFs prosjekter har egne sider på Facebook. n

Se også: www.naaf.no/tjenester   -   www.naaf.no/bestill



22     JUBILEUM 2010 JUBILEUM 2010     23

Astma- og Allergiforbundet i nåtid…

NAAF-advokaten hjelper medlemmer  
NAAF-advokaten er et medlemstilbud av nyere dato. Arild Myran 
utviklet en svært alvorlig lungeskade ved å puste inn isocyanater 
over tid, på jobben. Veien frem til å få dette godkjent som yrkes-
sykdom var svært lang, og bistand fra NAAF-advokat Thomas 
Benestad helt nødvendig. Arild fikk utbetalt 1,2 millioner kroner 
fra forsikringsselskapet etter to og et halvt år. For erstatningsbe-
løpet kjøpte han blant annet en hest til datteren sin. 

– Selv om jeg ikke kan være særlig tilstede når hun trener, 
er dette med på å holde motet mitt oppe, fortalte Myran, som 
oppfordrer andre medlemmer i lignende situasjoner til å kon-
takte forbundet. Mange har fått god hjelp og til sammen er det 
betalt ut flere millioner i erstatningsbeløp, eksempelvis til en ung 
konditor som fikk melallergi og en lærer som ble syk etter år på 
en muggsoppbefengt skole.

Arild Myran og NAAF-advokaten Thomas Benestad. (foto: Ola Hesstvedt)

Fra produktavtaler til produktutvikling  

Forbundet har i årevis hatt en anbefalingsordning som skal hjelpe 
forbrukere å velge allergivennlige produkter. De senere årene har 
NAAF også tatt en mer aktiv rolle og bistått næringslivet i proses-
sen med å utvikle egnede produkter. Først ute var Sens maling 
fra Jotun ”utviklet i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet” 
– en maling som kan anbefales til så vel allergikere som gravide. 
Deretter lanserte Leiv Vidar en ny pølse i samarbeid med forbun-
det. Ikke noen trist allergipølse men en god pølse som kan spises 
av alle. Forbundet vil gjerne i dialog med flere produsenter om 
har et ønske om å finne frem til gode produkter for allergikere.

Hege E. Lundh, prosjektleder i Jotun og Geir Endregard, generalsekretær i 
NAAF presenterer Sens maling. (foto: Jotun)

Luftforalle.no 
Nå er det tillatt å samle inn penger også via mobiltelefonen og 
med kampanjen ”Luft for alle” i verksetter NAAF sin første digi-
tale innsamlingsaksjon. Forbundet håper på god oppslutning og 
bidrag – store og små. Pengene går til arbeidet for bedre uteluft 
– da forurensning er en viktig sykdomsfremkallende årsak. Bli 
derfor ikke overrasket om du får en sms fra NAAF i høst og vinter 
og titt innom nettsiden: www.luftforalle.no  

Sosiale medier 
Forbundet kan fra i år følges på Facebook og Twitter. Forbundets 
hovedside på Facebook har i skrivende stund 1 833 mennesker 
som har erklært at de liker siden vår og dermed mottar alt som 
legges ut der på sin profil. Her annonserer regioner og lokalfo-
reninger sine aktiviteter og aktuelle temaer NAAF spiller inn blir 
debattert, kommentert og ”likt”. 
Også bladene 
og enkelte 
prosjekter har 
egne sider eller 
grupper. Følg 
oss gjerne du 
også! Facebook.
no/Astma- og 
Allergiforbundet 
og twitter.com/
AstmaAllergi

av TONJE WAAKTAAR GAMST



PB     JUBILEUM 2010

Landsomfattende informasjonskampanjer 

De siste årene har forbundet vært rundt om i landet i samarbeid 
med legemiddelprodusentene AstraZeneca, GSK og Apotek1. 
Astmakontrollstafetten var en informasjonstur som startet på 
Nordkapp og endte i sør – med oppfordring og hjelp til å ta 
kontroll over astmaen. Underveis var stopp på apotek og da tok 
regioner og lokalforeninger regien. Suksessen har vært gjentatt 
flere år på rad.

To år på rad har man også besøkt en rekke skoler over store 
deler av landet i Aktiv med astma Tour. Tusenvis av ungdomssko-
leelever ble invitert til en annerledes gymtime og fikk ro om kapp 
med tidene til allergisk olympisk mester, Olaf Tufte.     

Nytt i år var Pollenallergituren som besøkte studenter på 
landets høgskoler og universitet og informerte om viktigheten av 
riktig allergibehandling og muligheten for utvidet tid til eksamen 
for allergiske studenter. Turene har involvert hele forbundet og 
gitt mersmak. 

Inneklimaarbeid i felten 
Astma- og Allergiforbundet har i en årrekke satt fokus på 
inneklima i forhold til helse. Nå er stadig flere er opptatt av 
dette – både med hensyn til kartlegging og utbedring. Loven om 
Universell utforming og tilgjengelighet gjør temaet ytterligere 
aktuelt – på arbeidsplasser og i offentlige bygg. Daglig mottar 
NAAFs rådgivningstjeneste en rekke henvendelser og en stor 
andel er relatert til inneklima i private hjem.  

Forbundet har innledet store samarbeidsprosjekter blant an-
net med Anticimex om Innemiljøsjekken som skal avdekke og gi 
råd ved fukt- og muggsoppskader. Videre har forbundet påtatt 
seg oppdrag for Husbanken, Veidekke, Scandic Oslo Airport og 
SAS Beitostølen hvor man veileder ved bygging og oppussing av 
bygg for å sikre et godt inneklima.

Samarbeider om inneklimavennlig boligbygging på Årvollbrinken i Oslo. 
Geir Endregard, NAAF og prosjektutvikler Elin H. Johansen i Veidekke. 

Størst i Tyrkia   
I 2009 oversatte forbundet 22 faktaark om astma, ulike allergier, 
eksem med mer til ti ulike språk. Etter disse ble lansert er den 
definitivt mest besøkte nettsiden vår ”Fakta om eksem” på tyr-
kisk. Den har opptil 1 000 besøkende i uka, og brukerne er stort 
sett fra Tyrkia. 

NAAF gjør Norge – og Tyrkia – friskere!

Astma i moskeen 
Lenge har NAAF hatt interesse for å formidle informasjon til 
fremmedspråklige landsmenn. Forbundets faktaark er nå illus-
trerte til bruk for helsepersonell i samtalene med pasienter som 
er analfabeter eller lite lesekyndige. Det ble også holdt foredrag 
i moskeen for et stort antall fremmøtte der man fortalte om ast-
ma ved hjelp av tolk og brukte de nye illustrasjonene. Forbundet 
bød på pizza og brus mens de fremmøtte bød på kulturinnslag og 
stor interesse. Moskeens leder håpet NAAF ville komme tilbake 
ved en senere anledning og snakke om allergi. Prosjektet ble 
gjort mulig med støtte fra Extrastiftelsen.

Leder i moskeens kvinnegruppe, Nargis Jan og datteren Nezish Mahmood 
var vertskap.  (f
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