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� tekst og foto - ANNE-LISE AAKERVIK

D
et er senhøstes i Trondheim.
Snøen lar vente på seg og mørket
er totalt etter klokka fire. Dørene

på det offentlige servicekontoret på
Heimdal stenger klokka tre, men lederen
for Trygdeetatens helseavdeling er frem-
deles på jobb, en time senere. Det er her
han holder hus til daglig, Erik Eide. - Jeg
er stolt av å jobbe i trygdeetaten, pre-
siserer han.

Kontakten med Norges Astma og
Allergiforbund (NAAF), går tilbake til den
gangen han jobbet med rehabilitering av
barn, som fysioterapeut i Klæbu kom-
mune.

- Jeg fikk være med å bygge opp et til-
bud for lungerehabilitering ved Selli
Rehabiliteringssenter. Jeg holdt kontakt-
en med den lokale Astma- og
Allergiforeningen etter at jeg sluttet, og
har vært med å arrangere familiekurs,
holdt forelesninger og vært en slags til-
rettelegger, forteller han etter at vi har

plassert oss på et møterom i den folke-
tomme bygningen.

Da lokalforeningen henvendte seg for å
høre om han ville være deres repre-
sentant til styret, var det en tillitserklær-
ing. - Og da jeg ble spurt om å ta led-
ervervet, trigget jo det lysta til å være
med, innrømmer han.

Positivitet 
- Hvilke tanker gjør du deg om NAAF?
Hva skal organisasjonen være?

- Vi skal være en organisasjon som viser
at det å ha en kronisk sykdom ikke nød-

vendigvis innebærer begrensninger i det
livet man lever. Vi bør være en positiv
organisasjon, og et forbund for alle, ikke
bare for enkeltgrupperinger, som helse-
friker eller moralister, for å ta et par
eksempler.

Innad jobbes det med å rendyrke
organisasjonen.

- Vi arbeider med ny organisasjons-
struktur. En av utfordringene er å ivareta
ideene og drivkrafta som finnes blant
medlemmene, mange ønsker å være akt-
ive medlemmer, fremfor passive konting-
entbetalere. Medlemsrekruttering er også
viktig, NAAF har 18 000 medlemmer på

Satser på

Når vi ser at forekomsten 
av astma hos barn i
Osloområdet har økt til 20
prosent, gjør vi oss en del
tanker om hvorfor. Vi ønsker
å finne årsaken til den
sterke økningen, sier Erik
Eide, leder i NAAF.
Barneastmaåret 2007 er
svært viktig for organisa-
sjonen.

barna
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Norges Astma- og
Allergiforbund

landsbasis, men potensialet er mye større.
I pollensesongen er over 70 000 innom
pollenvarselet. - Det skulle tilsi at mange
har behov for kunnskap og oppdatering-
er om temaet.

Røyking og KOLS
Røyking er et tema Eide er opptatt av. - Vi
har fått en veldig god røykelov, men den
har ikke fått innpass alle steder ennå. Ta
for eksempel røykfrie idrettsarrange-
menter og skolegårder, vi mener
røykeloven også må gjelde her. Jeg føler
at myndighetene tar sin oppgave med å
begrense tobakksrøyking på alvor, men
som organisasjon må vi følge nøye med.
Vi vet at mange slåss om oppmerksom-
heten i mediene, derfor er det viktig å
fremstå som en troverdig aktør. Heldigvis
har vi forståelse for våre saker, både fra
media og oponionen, sier han, og nevner
debatten om røykfrie kollektivholdeplass-
er som  eksempel.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
er en annen hjertesak for Eide. De som får
denne sykdommen har ofte en lang
røykehistorie bak seg.

- KOLS er en kronisk sykdom som du
ikke kan bli frisk av. Vi ser med bekymring
at stadig flere unge kvinner får syk-
dommen, siden de nå røyker like mye
som menn. Vi er opptatt av at de som har
KOLS, skal få den behandlingen de treng-
er, og at de som er i faresonen, får opp-
følging, slik at sykdommen kan behandl-
es tidlig. Det handler om livskvalitet og
muligheten til å stå i yrkeslivet.

Somre i kjellerstua
Selv er Eide far til Live på fire og Eira på
sju år, som også har litt allergi og eksem.

- Vi vet hva sykdom innebærer, men er
langt fra rammet så hardt som andre. Og
vi kan bare tenke oss hva de som virkelig
sliter går igjennom.

Sin egen pollenallergi gjorde at han
som unge måtte tilbringe flere fine somre
i kjellerstua hjemme, mens de andre var
ute og lekte. Heller ikke i dag er det lurt
av Eide å gå gjennom ei gresseng somm-
erstid. I stedet satser han på fotballbanen,
både på oldboyslag og bedriftsidrettslag.

- Jeg synes kanskje at fotballen gir meg
mer nå enn da jeg var yngre. Treningen
på mandagskvelden er høyt prioritert,
selv for en småbarnsfar. �

Norges Astma- og Allergiforbund er
en frivillig og partipolitisk nøytral
interesseorganisasjon som ledes av til-
litsvalgte i alle ledd. Forbundet skal
bygges og ledes slik at den tjener
medlemmenes og målgruppens inter-
esser. Medlemmene skal være grunn-
stammen i NAAF.

NAAFs visjon 
NAAF skal være den fremste pådriver
for å øke livskvaliteten for alle som er
berørt av astma, kols og andre lunge-
sykdommer, allergi, eksem  og overføl-
somhet.

NAAFs formål 
Norges Astma- og Allergiforbund, stift-
et 24. januar 1960, er en partipolitisk
nøytral og uavhengig organisasjon for
alle som berøres av astma, allergi,
eksem og overfølsomhet. Norges
Astma- og Allergiforbund skal prege
samfunnsutviklingen slik at astmatik-
ere og allergikeres behov ivaretas og
det blir enklere å leve med astma og
allergi. NAAF skal være den ledende
organisasjonen og det naturlige kon-
taktpunkt for dem som er berørt av
astma og allergi eller ønsker informa-
sjon om dette.

(fra NAAFs strategiplan 2005/2008/9)

Samarbeidende 
organisasjoner
I Norge samarbeider NAAF med
Funksjonshemmedes fellesorganisa-
sjon (FFO) som har mer enn 50 med-
lemsorganisasjoner. NAAF er også
medlem i Funksjonshemmedes
Studieforbund (FS) og i Rehabilitation
International Norge.

Nordisk
NAAF er medlem av Den Nordiske
Astma- og Allergiorganisasjon som 
dessuten består av representanter fra
Sverige, Island, Danmark og Finland.
Den Nordiske Astma- og
Allergiorganisasjonen arbeider med
felles nordiske ordninger innenfor
helsepolitiske spørsmål, informasjons-
spørsmål m.v.

Internasjonalt
NAAF er medlem av flere internasjon-
ale organisasjoner. Rehabilitation
International er også en internasjonal
organisasjon som har medlemmer fra
over 100 land. NAAF er videre medlem
av Den Europeiske Astma- og
Allergiorganisasjonen (EFA) og
International Astma Concel.

Leder: Erik Eide
Politisk nestleder: Pål Johansen
Organisatorisk nestleder: Nils Petter Næsset
Styremedlemmer: Jan Ivar Rønning

Elisabeth Bjørheim Salte
Anne Stryken Nygaard
Anne Ombye
Torunn Ones Narvestad
Hege Sande, NAAFU

Varamedlemmer: Ottar Drågen
Einar Anders Holte
Tore Andersen
Camilla Therese Roos Bjerke
NAAFUNA
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“Det er bare astma...”
Det er bare astma, sier Norges Astma- og
Allergiforbund i noe av sitt profilerings-
materiale, for å fange opp måten mange
- også astmatikere selv - bagatelliserer
denne kroniske sykdommen på.

Og vel finnes det mange ulike former
for astma, fra mild til alvorlig, astma
utløst av kulde, allergier eller anstreng-
else - og mange lever svært godt med
sin kroniske sykdom. Men det ér en syk-
dom, og det innebærer medisinering -
kanskje livet ut. Det påvirker hverdagen
og livskvaliteten til den som har astma,
får konsekvenser for familien og trolig
arbeidsgiver, skole og omgivelsene for-
øvrig.

Ti prosent av den voksne befolkningen
har astma, og forekomsten er høyere for
barn. Inntil nylig snakket man om 12 pro-
sent. En omfattende norsk forsknings-
studie, publisert i 2005, fulgte et stort
antall barn i Oslo fra fødsel til de fylte ti
år, og fant at hvert femte barn hadde
astma. Da snakker vi om tyve prosent og
ordet “bare” setter seg litt fast i munnen.

Den gangen forbundet startet opp sin
virksomhet, var det liten kunnskap om
astma - blant medisinere og folk flest -
og behovet for kunnskap og informasjon
var svært stort. I dag finnes mye kunn-
skap om astma - men oppsiktsvekkende
lite om hvorfor sykdomsforekomsten er
økende.

Samtidig skal det igjen understrekes at
mange kan leve svært godt med astma
takket være stor  medisinsk kunnskap,
gode medisiner, behandlingstilbud og
trygdeordninger.

Så hvorfor trengs da Norges Astma- og
Allergiforbund? Den som går inn på
internett og googler “astma” har lesestoff
for resten av livet. Men mye bra skriftlig
materiale til tross -enkelte ganger vil du
likevel snakke med noen om det som er
helt din egen opplevelse og problemstill-
ing, og stille personlige spørsmål til noen
som ikke har det fullt så travelt som fast-
legen og spesialistene. Kanskje trengs vi
fordi det faktisk er en sykdom - alt snakk
om riktig medisinering og mestring til
tross. Det å være syk krever tidvis god
helse. Det er mange medisiner å ta, varia-
sjoner i eget sykdomsbilde skal følges
opp og det skal forebygges og mosjoner-
es for å styrke lunger og allmenntilstand.

Vel har du mange rettigheter, men de
serveres deg ikke på sølvfat. Du skal ha
kunnskap om at de finnes - og ha over-
skudd til å utløse dem.

Hva med de dagene da du er sliten
etter en natt med mye plager og lite
søvn, og den kjølige tonen til sjefen ikke
er til å ta feil av når du ringer og sier at
du ikke klarer å komme på jobb? Og hvor
blir det av overskuddet til å ta med datt-
eren din ut på fysiske aktiviteter når dere
begge har astma, og begge er slitne etter
dagen, og skolen bare var middels inter-
essert når du ringte og ba om tilrette-
legging i gymtimen og på skolekjøkken-
et? 

Og klarer du å glede deg over gode
medisiner og utsikten til å leve tilnærmet
normalt, når du sønderknust vender
hjem fra legen og har fått en diagnose til
minstemann som kanskje skal følge fam-
ilien resten av livet? Eller når du som 16-
åringer flest vil sprenge grenser og legge
spennende planer for fremtiden. Passer
det å høre om fornuftig og sykdomstil-
passet yrkesvalg da? 

Og hva når du må forsvare overfor
venner og familie at barnet ditt tar nød-
vendige astmamedisiner, mens de har
fokus på bivirkninger og har mer tro på
alternative dråper og omfattende kost-
holdsomlegginger. Hva svarer du da?  

Da skal du vite at vi finnes her og vi vil
hjelpe deg så langt vi kan. Vi informerer
samfunnet om astma og nødvendighet-
en av kunnskap og tilpasninger for at
den store gruppen med mennesker skal
bli tatt hensyn til på en fornuftig måte
som gavner alle. Vi fremfører budskap på
vegne av deg til politiske beslutningstak-
ere og prediker behovet for økt forsk-
ningsinnsats for å  kunne snu utviklingen
med stadig økt sykdomsforekomst. Vi
snakker med skoler og arbeidsgivere slik
at du skal slippe å fremføre ditt budskap
alene.

Et stort antall frivillige og femten
ansatte arbeider daglig for din sak. Vi har
som mål å hjelpe deg til å leve med så få
plager som mulig - fysiske og andre.

Velkommen som medlem i Norges
Astma- og Allergiforbund!

Tonje Waaktaar Gamst
kst. generalsekretær

AstmaAllergi
tidsskrift for Norges Astma- og 
Allergiforbund
Postboks 2603 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Besøksadr.: Akersveien 24 C
e-post: naaf@naaf.no
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Norges Astma- og Allergiforbund
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www.naaf.no
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� tekst - TONJE WAAKTAAR GAMST

T
il tross for stort omfang er det frem-
deles for liten kunnskap om hvorfor
sykdommen brer slik om seg.

Norges Astma- og Allergiforbund, eller
NAAF til hverdags, teller 18 000 med-
lemmer, 700 tillitsvalgte og 14 ansatte i
skrivende stund.

Administrasjonen holder i hovedsak til i
Oslo, nærmere bestemt Akersveien, i for-
nemt naboskap med Gamle Aker kirke og
Telthusbakken, hvor små trehus klorer
seg fast i den stupbratte bakken.

Her i 24C finner du 11 av oss ansatte.
Herfra drives forbundets rådgivningstjen-
este hvor medlemmer ringer og skriver
eposter og ber om hjelp og råd i hver-
dagen. De økonomiske og administrative
hjulene holdes i gang. Kredit og debet -
loddsalg og loddklager. Vi ordner med
utallige innmeldinger og utmeldinger -
adresser skiftes og skiftes igjen. (Husk å
melde flytting til NAAF!) 

Her lages medlemsbladet AstmaAllergi
og fagbladet til helsepersonell Allergi i
Praksis. Ikke sjelden er media på tråden,
eller vi kontakter dem for å fortelle om en
av våre hjertesaker. Forbundets
Forskningsfond skjøttes og prosjektsøk-
nader bæres ut i kassevis på dagen med
frist for innlevering til stiftelsen Helse og
Rehabilitering. Styrets arbeid skal tilrette-
legges og følges opp, og NAAFs fylkeslag
og lokalforeninger skal bistås i sitt arbeid.
Et stort antall søknader behandles hvert
år, fra hele uteapparatet til NAAF, og så
fordeles kursmidler fra våre fond slik at
du kan motta et tilbud i nærheten av ditt
hjemsted.

Det jobbes politisk, gjennom møter og
høringssvar, for å gjøre forbundets syn i
ulike saker kjent for våre folkevalgte.
NAAF forholder seg til et svært stort nett-
verk av samfunnsaktører, næringsliv,

Astma er en av de kroniske sykdommene i vårt samfunn
som ennå øker. Det betyr at det er et godt stykke igjen til
Norges Astma- og Allergiforbund kan legge ned sin virk-
somhet.

Vår
administrasjon
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NAAFU er et tilbud spesielt tilpasset
ungdom mellom 15 og 35 år. Som en
gruppe for og med ungdom, blander vi
kurs og aktiviteter knyttet til astma, all-
ergi og eksem med rent sosiale arrange-
ment hvor vi møtes for bare å ha det
morsomt sammen med andre fra hele
landet med samme type erfaringer som
oss selv.

NAAFU har tre fanesaker vi spesielt
arbeider for å fremme. De er:

Å arbeide for et røykfritt Norge
Å arbeide for et forbedret inneklima
Å spre informasjon om astma, allergi

og eksem

Vi vil spesielt rette oss mot de stedene
der vi bruker mye av tiden vår - særlig
skolene.

NAAFU har et landsstyre og fokus-
grupper for røyking, matvareallergi og
miljø.

I tillegg samarbeider vi med NAAF om
ungdomsarbeidet i regionene. Ta gjerne
kontakt med oss om du ønsker mer
informasjon. Vår hjemmesideadresse er:
www.naaf.no/naafu.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!
Bildet er fra NAAFUs sommertur 2002 til
Sjodalen, der noen av oss hadde harde
økter med rafting, juving og grottetur

Telefonrådgiving med 
bilde kommer

kommer tekst

NAAFs hjemmesider finn-
er du på www.naaf.no og
www.allergiviten.no.
Dette er levende sider
som stadig oppdateres.

I pollensesongen finn-
er du pollenvarselet på
www.naaf.no.

Allergiviten er en
kunnskapsbank der
professor Kjell Aas,
kjent fra
Voksentoppen senter
for astma- og allergi,
er redaktør. NAAF-
medlemmer kan hen-
vende seg til professor Aas med sine
spørsmål på e-post og få dem besvart. Husk og oppgi medlemsnummer.

NAAFU- NAAFs ungdomsorganisasjon

organisasjoner –beslutningstakere i alle
kategorier som det er viktig å ha dialog
med.

Hjemmesidene holdes levende og
attraktive - www.naaf.no er forbundets
storstue med 350 000 besøkende måned-
lig i pollensesongen. Legg turen innom,
du også! Om vinteren selges kuldemask-
en Jonas til astmatikere og hjerte- og
lungesyke som får problemer  når
gradestokken kryper for langt nedover.

I Trondheim finner du pollenforsker
Hallvard Ramfjord - et navn du garantert
støter på i media i løpet av pollensesong-
en. Her utarbeides det daglige pollen-
varselet for hele landet. Hallvard har
lengst fartstid i NAAF, og det han ikke vet
om planter og trærs kjærlighetsliv er
neppe verdt å nevne.

I Bodø holder forbundets
Inneklimakontor hus. Ellen Strand og
Trude Soløy håndterer tusenvis av hen-
vendelser årlig fra mennesker som mis-
tenker at dårlig inneklima kan være en
medvirkende årsak til deres sykdoms-
plager. Det drives også viktig informa-
sjons- og påvirkningsarbeid mot de
mange aktørene i byggebransjen for å
sikre godt innemiljø i det offentlige rom.

Sammen vil vi bistå deg så godt vi kan.
Du kan også kontakte ditt fylkeslag 
eller lokalforening for å høre om 
lokale tilbud. �

Velkommen som medlem i NAAF!

Velkommen til våre hjemmesider
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Hvert femte oslobarn

har astma

� tekst og foto - OLA HESSTVEDT

B
arneastma fortsetter å øke i Oslo,
hver femte tiåring er berørt. Slik
lyder konklusjonen i forskerarbeid-

et som har basis i et stort materiale om
Oslobarn. Miljø og Barneastmastudien

startet i 1991 etter en dobling av inn-
leggelser av astmasyke barn på 80-tallet.
Oslo-undersøkelsen gjør at Norge har et
unikt materiale å forske på.

- Familier som gjør “alt riktig” er ikke
gardert mot astma. Familier som gjør
mye “galt” kan likevel slippe sykdom. At
en kronisk sykdom øker så eksplosivt, er
et samfunnsproblem mer enn et indiv-
iduelt problem, sier Lødrup Carlsen, sek-
sjonsoverlege i allergi- og lungesyk-
dommer ved Barnemedisinsk avdeling,
Ullevål universitetssykehus.

- Vi forventet en økning fra 10 til 12-13
prosent. Da er 20,2 økning voldsomt.
Plutselig er Oslo nær de dårligste;
Storbritannia, Australia og New Zealand.
Når det gjelder allergier, ser det stabilt ut,
ca. 30 prosent positive prikktester i Oslo,
som ellers i Skandinavia.

Når genetikken ikke endrer seg mye og
arveegenskapene er stabile,
leder mistanken oss til miljøendringer.

Ingen entydig årsak
- Da det ble startet med forekomstunder-
søkelser i Norge i 1948, lå astma på under

Astma er en kronisk sykdom i luftveiene
som fører til anfall med tung pust eller

hoste. Alle kan få astma. Astma kan være
arvelig og forekommer ofte sammen med
eksem og allergi. Ikke-arvelig astma kan
blant annet skyldes luftforurensing, dårlig
inneklima eller tobakksrøyk. Anfall kan
utløses av ulike faktorer som virusinfek-
sjoner, allergi, støv, røyk, stress, medisiner
eller fysisk aktivitet.

Det er særlig tre faktorer som hver for
seg forårsaker anfall;

� Krampe i muskulaturen rundt 
luftveiene.
� Betennelse (inflammasjon) i slim

hinnene i luftveiene som ikke er 
forårsaket av infeksjon. Betennelsen 
fører til hevelse i slimhinne, og 
dermed blir bronkiene 
forsnevret, trangere.

� Slimopphopning i luftveiene hindrer 
lufttilførsel, pustearbeidet øker og 
man føler seg tungpustet.

De viktigste symptomer på astma hos små
barn er hyppige forkjølelser med langvarig

hoste, særlig nattehoste. Symptomene kan
minne om lungebetennelse eller bronkitt
og kan være vanskelig å diagnostisere. Får
barnet ditt en slik diagnose gang på gang,
bør du be legen undersøke om det kan
være astma.

Medisiner til inhalasjon er mest brukt
ved behandling av astma. Behandling må
tilpasses individuelt. For den som har en
alvorlig astma kan det være nødvendig å
bruke kortison i tablettform som har en
meget kraftig virkning på betennelsen i
luftveiene. Kur på 2- 4 uker brukes for å få
en rask kontroll over de alvorlige ast-

Hva er astma?

Forskerne i den store under-
søkelsen av 1992-kullet i
Oslo er skremt etter å ha
fulgt barna opp som tiår-
inger. Forekomsten av
astma er oppe i 20,2 pro-
sent. - Et alvorlig varsku! Det
må satses for å finne ut
hvorfor yngre må forvente
betydelig større lidelser enn
dagens voksne, sier pro-
sjektansvarlig Karin C.
Lødrup Carlsen.
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Kunnskapene om 1992-
kullet i Oslo er et unikt
grunnlag for forskning på
barneastma, sier prosjekt-
leder Karin C. Lødrup
Carlsen.

Forskningsfondet for
astma og allergi
Astma, allergi og eksem øker, spesielt
hos barn, men vi vet fortsatt lite om hva
som utløser sykdommene og hvordan vi
kan hindre utviklingen.

Forskningsfondet for astma og allergi
ble opprettet av Norges Astma- og
Allergiforbund i 1963 for å fremme forsk-
ning innen feltet. Fondets grunnkapital
er på 2,5 millioner og forskningsfondets
styre deler ut avkastningen - vel en halv
million kroner -hvert år til ulike prosjekt-
er. Søknadsfristen er 1. februar.

Du kan støtte forskningen ved å gi en
gave til fondet. Kontonummer: 810 114
16020. Gaven gir rett til skattefradrag.

For spørsmål vedrørende forsknings-
fondet kontakt daglig leder:

Tel.: 23 35 35 35. Faks: 23 35 35 30.

Brosjyrer og bøker
NAAF har flere brosjyrer og bøker om
astma, allergi og eksem. Alle brosjyrene
kan lastes ned fra våre hjemmesider:
www.naaf.no, eller du kan kontakte oss
og be om å få tilsendt den brosjyren du
ønsker.

På hjemmesidene finner du også over-
sikt over bøker til salgs.

Helse og Rehabilitering
Helse og Rehabilitering er en stiftelse
med 23 medlemsorganisasjoner som har
konsesjon til å drive tv-spillet Extra.
Overskuddet fra Extra skal bidra til fri-
villige organisasjoners innsats for å
bedre fysisk og psykisk helse i Norge.
Frivillige, humanitære organisasjoner
kan søke om midler til definerte pro-
sjekter innen forebygging, rehabilitering
og forskning, uavhengig av medlemskap
i stiftelsen.

I 2005 fikk NAAF tildelt 4,184 millioner
kroner fra Helse og Rehabilitering, for-
delt på ti ulike prosjekter.

én prosent blant skolebarn. På 90-tallet
hoppet forekomsten til 10 prosent og nå
har vi passert 20 i Oslo. Tallene er så
alvorlige at det haster med å komme vid-
ere med landsomfattende spørreskjema-
er. Vi vil også følge 92-kullet gjennom
puberteten og inn i voksenalderen.

- Hvorfor så stygge tall?
- Det skulle vi gjerne visst! Summen av

påvirkninger fra miljø og livsstil gjør at
disponerte barn utvikler sykdommen. Å
unngå røyk, mosjonere nok, spise fornuft-
ig, ta tran, ha normal vekt etc. er ikke nok.
Barn får likevel astma. Da må vi søke
andre forklaringer: luftforurensninger,
inneklima og ukjente faktorer. Mer bruk

av diesel kan ha betydning.
Klimaendringer kan kanskje påvirke. Nye
hus bygges tettere, noe som gjør dem
fuktigere.

Støv og nye rengjøringsmidler kan også
bety noe. Vi kjenner mange slike endring-
er de siste tiårene, eksplosjonen i Oslo
kan være noe som har ligget på vent. Vi
må forske mer på helsetrusler.

- Hvert femte oslobarn lider? 
- Dette må ikke overdramatiseres heller.

De fleste har mild til moderat astma, og
medisiner gjør at de aller fleste kan leve
et normalt liv.

Men økningen er alvorlig, det kommer
vi ikke utenom, sier prosjektlederen. �
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Stol på

intuisjonen!

� tekst og foto - MARIANNE MONSEN

M
ed røde kinn og strålende øyne
kommer Gabriel på seks år
stormende hjem fra barnehagen

og vil ut å sykle. Den sterke kroppen lyser
god helse. Men øyet bedrar. Fra han var
fire måneder gammel har Gabriel slitt
med en så alvorlig astma at han i period-
er har måttet få medisin annenhver time,
døgnet rundt.

Det startet med en luftveisinfeksjon
som gikk over til høy feber og hoste som
ikke ga seg.

- Fastlegen mente det var en forkjølelse,
barn under to år fikk ikke astma, hadde
han lært, sier Siv Kjølsrud Bøhn. Det hjalp
ikke å oppsøke ham på nytt da hostean-
fallene bare fortsatte, så sterkt at Gabriel
kastet opp.

Dette kan ikke være riktig, tenkte Siv og
mannen hennes. Heldigvis stolte de på
denne følelsen og oppsøkte en annen
lege.

- Nå skal du ta det helt med ro, frue, sa
denne legen til meg, da han hadde und-
ersøkt Gabriel. Nå skal du hjem og pakke
en bag og dra til Ullevål sykehus med en
eneste gang.

I løpet av få timer var Gabriel lagt inn på
barneintensiv avdeling på Ullevål syke-
hus. Der lå han en uke.

Medisiner og apparater
Og det var ikke siste gangen. De neste

årene ble Gabriel innlagt gjennomsnittlig
en gang i måneden.

- Noen ganger var han så dårlig at det
virket som han vrengte lungene når han
hostet. Men jeg lærte snart at det gjerne
er i den siste fasen av en infeksjonsperi-
ode at hosten høres verst ut. Da er det
viktig å hoste for å få slimet opp fra lung-
ene.

Hverdagen ble krevende. Lite søvn,
mange spørsmål, utallige praktiske ting å
finne løsninger på. Hvordan få en aktiv
liten gutt til å sitte stille mens han inhal-
erer medisinen sin? Hvordan komme seg
ut på turer eller på besøk til slekt og
venner når du er avhengig av et digert
strømdrevet forstøverapparat for medi-
sinering?

- Da han fikk anfall om natta som spe-
barn, måtte vi holde ham fast med makt
noen ganger for at han skulle inhalere,
først da han kjente medisinen hjalp, ble
han roligere. Nå vet han hva han skal
gjøre og er blitt veldig flink. I den tiden
det tar å inhalere medisinen ser han ofte
barnefilm på video, jeg tror få barne-
familier har så mange videoer som oss. Til
turbruk har vi et lite forstøverapprat som
går på batteri og som dessuten ikke bråk-
er så mye at det skaper oppmerksomhet.
Takket være det har vi kunnet dra både
på teltturer og båtturer.

Tyde tegn
Som seksåring er Gabriel blitt bedre.
Kroppen er vokst, lungene er blitt større,
mor og far har mer erfaring med medis-
ineringen. Likevel hender det at Gabriel
har dårlige perioder der anfallene komm-
er med full styrke.

- Men vi er blitt oppmerksomme på at
han tåler anstrengelser dårlig og flinkere
til å tolke tegn på forverring. I stedet for å
vente til neste legekontroll, stoler vi på

Det beste rådet Siv Kjølsrud
Bøhn kan gi til foreldre som
får et barn med alvorlig
astma er å stole på sin egen
intuisjon når det gjelder
sykdommen. - Hvis man
føler noe er galt, er det som
oftest riktig, sier hun.

Økonomisk støtte
Har du et barn med astma eller har astma selv, kan du ha krav på ulike former for 
økonomisk støtte:

Omsorgspenger, når barnet eller barnepasser er syk.
Pleiepenger, når barnet er innlagt på helseinstitusjon eller er alvorlig skadet.

Opplæringspenger, for å lære å behandle et funksjonshemmet eller langvarig sykt
barn.

Gjennom hjelpmiddelsentralene kan du låne ulike hjelpemidler, blant annet 
forstøverapparat.

Du kan også ha krav på ulike stønader:
Grunnstønad, for å dekke alle ekstrautgiftene,
Hjelpestønad for særskilt tilsyn og pleie på grunn av varig sykdom, skade eller funk-

sjonssvikt.
Hvis du mottar barnetrygd får du automatisk godskrevet pensjonspoeng, til og med

det året det yngste barnet fyller seks år. Har du omsorg for et sykt eller funksjons-
hemmet barn kan du få godskrevet omsorgspoeng også når barnet er over sju år.
Hvis barnet mottar forhøyet hjelpestønad sats 3 eller 4 skal det alltid godskrives 
omsorgspoeng.
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oss selv og griper inn med høyere doser-
inger av forebyggende  medisiner når vi
merker at noe er på gang.

Tegnene kan være små host eller en
dårlig dagsform, men de er ikke alltid like
lett å tyde.

- Astmabarn er veldig gode på å lure
deg. Når vi går opp en bratt bakke og
Gabriel fyker av gårde, tilsynelatende i
god form, kan han plutselig stoppe og si:
se på den fine fuglen, mamma. Eller han
kan bøye seg ned for å knytte skolissene.
Det tok mange år før jeg skjønte at han
på denne måten dekket over at han
trengte en pause. En vanlig strategi for
astmabarn, har jeg lært, men vanskelig å
gjennomskue.

Heldigvis har ikke sykdommen hemmet
Gabriels lek men andre barn.

- Å sparke fotball er ikke akkurat hans
styrke, til gjengjeld er han en mester i å
klatre i trær.

Unntakstilstand
Unntakstilstand kaller Siv det å leve med
et lite barn med alvorlig astma. Ikke bare
barnets sykdom, men hele livssituasjonen
kan virke uoverkommelig. Hvordan skal
jeg klare jobben min når det eneste jeg
tenker på er å få nok søvn? Og hva med
parforholdet, hvordan skal vi få over-
skudd til hverandre når vi begge to er
utslitte? 

- Par med kroniske syke barn har dårlige
odds mot seg, enda flere forhold enn
vanlig ender med at partene går fra hver-
andre. Jeg tror det kan hjelpe å vite at det
er normalt at det knaker i et forhold når
de daglige utfordringene er så store, at
det er ikke dere det er noe i veien med
når dere ikke takler alle problemer på
strak arm. Når du ikke får sove gjennom
en eneste natt i flere år, blir du ufattelig
sliten, det skal så lite til for at selv
småting ender i krangel. For mannen min
og meg har det vært en hjelp å ta litt fri
fra familien hver for oss, så vi en gang i
blant får anledning til å jobbe intenst og
sove godt ut.

- Vi har prøvd å leve et så vanlig liv som
mulig. Fått et barn til, Konrad, som nå er
tre år og astmafri. Vært mye sammen
med slekt og venner. Og barnehagen, en

spesialbarnehage for barn med astma og
allergi: Trosterud senter barnehage, har
vært en uvurderlig støtte og hjelp.

- Hva med jobben, hvordan har dere
klart den?

- Det er godt med en forståelsesfull sjef,
for å si det sånn. En som ikke går i lufta
hvis du kommer en halvtime for sent eller
må til sykehuset med barnet ditt, en som
gir deg anledning til å ta igjen tapt
arbeidstid på kvelder eller i helger. Uten
fleksibilitet i arbeidet hadde en av oss
måtte arbeide deltid eller sluttet i jobben.

Til høsten skal Gabriel begynne på skol-
en.

- Vi har valgt å la ham begynne på den
lokale skolen i nærheten. Sykehuset har
sagt seg villig til å kurse personalet, vi
satser på at det skal gå bra for 
alle parter. �

Til høsten skal Gabriel begynne på skolen i nærheten.

Trass i astmaen er
Gabriel en sterk

og livlig gutt som
elsker å utfolde

seg. Her med mor
Siv Kjølsrud Bøen.
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Kunnskap gir

trygghet

� tekst og foto - MARIANNE MONSEN

Det er Grete Øvretveit, fylkessekretær
siden 1989 og Berit Wetting Moen, sekre-
tær siden 1996 som sammen med sitt
styre leder virksomheten i Akershus
fylkeslag av NAAF. Grete i hel stilling, Berit
i halv.

- Vi har et rikt tilbud til medlemmene,
både faglig og sosialt, sier Grete. - Vi
arrangerer dagskurs for foreldre, organ-
isasjonskurs for tillitsvalgte, kurs for like-
mannsveiledere, matallergikurs og
kveldskurs for voksne astmatikere samm-
en med ektefeller eller samboere.

Helsefaglig personell er forelesere på
kursene, som er godt besøkt. Som med-
lem kan du også delta på dansekvelder,
fellessvømming, teaterbesøk, sommertur-
er og juleverksteder som arrangeres
rundt om i fylket, eller bli med på helse-
og opplevelsestur til Tunesia. I tillegg får
du halv pris på badeland på Gardemoen
og rabatt på helsestudio.

- Et viktig bindeledd mellom medlemm-
ene våre er også Røsslyngen, som komm-
er ut en gang i året i et opplag på 12 000,
og spres til alle hovedmedlemmer, apo-
tek, helsestasjoner, legekontorer og bibli-
otek. Vi har også en stiftelse for støtte til
arbeid for atopikere i Akershus fylke: stift-
elsen AiA, som foreløpig har en grunnka-
pital på 500 000 kroner.

Foredrag
Den største informasjonssatsingen er et
foredragshefte beregnet på ansatte i
skoler og barnehager, godkjent av Tore
Rød, lege og spesialist i barnesykdommer.
Fylkeslagets egne utdannede informatør-
er, alle med helsefaglig bakgrunn, kurser
på frivillig basis pedagogisk personell i
astma og allergi og eksem. Inneklima,
matvareoverfølsomhet, tilrettelegging av

aktiviteter og psykososiale forhold er
blant emnene som tas opp. Siden ord-
ningen startet i 1999, har fylkeslaget
utdannet åtte informatører.

- Interessen er stor, hittil har informant-
ene våre oppsøkt rundt 200 skoler og
barnehager rundt om i fylket, forteller
styremedlem Solveig Pleym Øien som
koordinerer virksomheten. - Flere fylkes-
lag i NAAF har lagt vårt foredragshefte til
grunn for lignende virksomhet.

Arbeidet for barn står også på andre
måter høyt på dagsorden hos Akershus
fylkeslag. I barneastmaåret 2007 er
NAAFs satsingsområde barneallergi.
Forslaget ble fremmet av fylkeslaget på
sist landsmøte og Grete Øvretveit sitter i
komiteen som skal lage planene for dette
året. I år 2000 trykket fylkeslaget en

Med sine drøye 3000 med-
lemmer er Akershus fylkes-
lag det største i NAAF. Stikk i
strid med den allmenne
tendensen hos frivillige
organisasjoner har de opp-
levd medlemsvekst det siste
året, rundt hundre nye er
kommet til.

Som medlem av NAAF er du registrert både som medlem av en lokalforenig og et
fylkeslag.

NAAF har vel 120 lokalforeninger. Mange byr på tiltak som møter, kurs, ungdoms- 
og eldretreff og og utflukter.

Fylkeslaget er bindeleddet mellom lokalforeningene og NAAFs sekretariat i Oslo.
Mesteparten av kurstilbudet skjer i regi av fylkeslaget. Flere av fylkeslagene har ansatt
egen fylkessekretær på hel- eller deltid.

Det er mulig å søke medlemskap i en annen lokalforening enn den man har geograf-
isk tilhørighet til. Ved særskilt søknad kan man registreres som medlem direkte i 
forbundet, uten oppføring i fylkes- og lokalforening.

Lokalforeninger og fylkeslag
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barnebok om hvordan barn opplever å
ha astma: Jakob og pusten, skrevet og
illustrert av Sissel B. Rosenlund. Boka ble
distribuert til barnehager og grunnskoler
i et opplag på 3000.

Lokalt sosialpolitisk arbeid
Akershus fylkeslag legger stor vekt på å
markere seg i lokalsamfunnet og gripe
fatt i saker som kan hjelpe astma- og all-
ergisyke. Kommunalt råd for funksjons-
hemmede med representanter for inter-
esseorganisasjonene, politikere og
sentraladministrasjonen, er et viktig
forum her. Solveig som er fylkeslagets
representant i rådet i Eidsvoll kommune,
nevner bedre innemiljø i skoler og barne-
hager, røykfrie idrettsarrangementer

både inne og ute, allergivennlig offentlig
beplantning og klor i vannet i svømme-
hallen som saker de har fått gjennomslag
for i rådet.

- Nylig klarte vi å unngå at det ble
plantet en hel bjørkeallé.

- Irritasjon fra parfyme, deodoranter og
andre dufter er en annen sak vi ønsker å
bekjempe, sier Berit

- Alle arrangementer i vår regi er røyk-
og parfymefrie, skyter Grete inn.

Omorganisering
I dag er Akershus fylkeslag delt opp i 13
lokalforeninger som først og fremst
organiserer sosial aktivitet. Men det sosial
politiske arbeidet er blitt stadig viktigere
også for lokallagene.

- Asker og Bærum lokallag er nå i gang
med en høringsuttalelse om bråtebrenn-
ing, forteller Grete. - Slike utspill vil bli
viktigere i framtida, samtidig som vi også
hos oss ser at den frivillige innsatsen
avtar. Hverdagen er blitt travlere for de
fleste. Derfor gikk vårt årsmøte i midten
av mars enstemmig inn for å omorgani-
sere laget, som en forsøksordning: i sted-
et for 13 lokalforeninger som nå, får vi fra
1. juni i år fire avdelinger, med ansatt
avdelingssekretær. Vår nye organisering
er et forsøk, en av flere modeller for
organisatorisk nytenkning i hele NAAF.
Men at større profesjonalitet, også i lok-
ale ledd, er veien å gå for å markere oss
sterkere sosialpolitisk, er alle tillitsvalgte i
Akershus enige om. �

En sammensveiset
gjeng driver arbeid-
et i NAAF Akershus
fylkeslag: fra venstre
daglig leder/fylkes-
sekretær Grete
Øvretveit, styremed-
lem Solveig Pleym
Øien og sekretær
Berit Wetting Moen.
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K
ronisk obstruktiv lungesykdom
(KOLS) kjennetegnes ved at lunge-
funksjonen er varig nedsatt pga.

diffust utbredt forsnevring i luftveiene.
Luftveiene er blitt varige “trange” slik at
det er tungt å puste. Typiske symptomer
er åndenød ved anstrengelse, piping i
brystet, hoste og oppspytt av slim. Kols
blir ofte brukt som fellesbetegnelse på
kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem.

Hvem får KOLS? 
KOLS er først og fremst et resultat av at
luftveiene i mange år har blitt utsatt for
irriterende stoffer som tobakksrøyk eller
industriforurensning. Astmatikere trenger
ikke utvikle KOLS, men astmatikere som
røyker kan være i risikogruppen. På verd-
ensbasis anslås det at 95 % av alle KOLS-
pasienter er røykere og oftest har de
røykt mer enn 20 sigaretter daglig i mer
enn 20 år.

Diagnostisering 
KOLS utvikles langsomt, og det kan ta 30
- 40 år før de første symptomene melder
seg. Betennelsen i luftveiene fører til
forsnevring og arrdannelse som ikke kan
ses på røntgen, derfor kan KOLS bare
påvises ved å måle lungefunksjonen hos
lege. Symptomene på KOLS kan være lik
de man har ved astma, og det kan være
vanskelig å skille mellom astma og KOLS.

Symptomer ved KOLS spenner vidt.
Noen har sykdommen i lett grad uten å
være særlig hemmet i sin livsutfoldelse,
mens andre er invalidisert og må ha 
tilførsel av oksygen. I noen tilfeller 

har pasienten både KOLS og astma.

Behandling 
Medisinene kan gis på ulike måter, i tabl-
ettform, via inhalasjoner og som sprøyter
inn i blodårene. På samme måte som ved
astma benyttes kortids- og langtidssvirk-
ende anfallsmedisin (beta-2 agonister)
samt medikamenter som utvider bronki-
ene slik som antikolinergika og teofyllin-
preparater.

Kortison til inhalasjon benyttes som
forebyggende medisin. Ofte benyttes 

kombinasjonspreparater (anfallsmedisin
i kombinasjon med forebyggende
medisin).

Forebygging 
KOLS er en kronisk sykdom, og når skad-
ene først er oppstått, er de irreversible.

De kan ikke bedres, verken spontant eller
med legemidler.

De viktigste forebyggende tiltak er
røykestopp. Reduksjon i utslipp fra indus-
trien og 

aktivt miljøarbeid er andre viktige
faktorer, men det aller viktigste blir å
drive tobakks- 

forebyggende arbeid, da særlig rettet
mot elever i ungdoms- og i videregående
skoler  

KOLS “ Den nye 
kvinnesykdommen”
Kvinner rammes i stadig økende grad.
Årsaken er at kvinner i løpet av de siste
10-20 årene har tatt etter menns røyke-
vaner, og i dag røyker like mange kvinner
som menn, ca. 30 %. I løpet av denne
tiden har andelen dødsfall forårsaket av
KOLS økt med nesten 90 % blant kvinner.
Nye data viser at kvinner har lavere toler-
anse for røyk enn menn. De utvikler
tobakksrelaterte lungesykdommer i
yngre alder og får sykdommen etter å ha
røkt mindre. Årsaken til dette er ikke klar-
lagt. Men forklaringen kan være et sam-
spill mellom de kvinnelige hormoner,
østrogen og tobakkens skadelige stoffer.

Forskjellen mellom 
astma og KOLS 
Ved astma vil symptomene komme
anfallsvis, ofte på døgnbasis. Ved KOLS
kommer symptomene gradvis, med
mindre variasjon enn ved astma. Ved
astma vil lungefunksjonen være normal
mellom anfallene. Ved KOLS reduseres
lungefunksjonen gradvis over år.

Det finnes flere institusjoner for utred-
ning, behandling og rehabilitering av
KOLS, så som Selli, Granheim,
Glittreklinikken, Røros, Valnesfjord og
Skibotn. Flere av disse kan tilby et fire
ukers rehabiliteringsopphold med et
tverrfaglig sammensatt personale.

NAAF har fått midler fra Helse og
Rehabilitering og er i ferd med å gjenn-
omføre en studie av pasienter med KOLS,
som behandles på Valle Marina og ved
Glittreklinikken. �

KOLS, en lungesykdom som øker kraftig
Forekomsten av KOLS voks-
er raskt over hele verden.
Mer enn 200 000 nordmenn
over 18 år har utviklet KOLS
og kvinner rammes i stadig
økende grad. WHO rangerer
sykdommen som verdens
fjerde vanligste dødsårsak.

NAAF om KOLS
• NAAF er bekymret over at forekomst-
en av KOLS er en av de sykdommene
som øker mest i verden. Norske helse-
myndigheter må ta utviklingen alvorlig
og innfri tidligere løfter om forskning
og forebyggende innsats for å stanse
økningen av KOLS. Dette gjelder bedre
diagnostisering, behandling, opplæring
og ikke minst tiltak rettet mot forebygg-
ing av røyking og tilbud om røykeav-
venningskurs.
• NAAF arbeider for at det skal etableres
statlige behandlingsreiser for voksne 
lungesyke gjennom klimastudien på
Valle Marina/Glittreklinikken.

Hva skjer i luftveiene?
• Økt mengde slim i bronkiene 
• Betennelsesforandringer (inflamma-
sjon) i slimhinnen.
• Spasme ( krampe ) i muskulaturen
rundt bronkiene.
• Ødelagt støttevev rundt bronkiene.
Ved KOLS vil man se at støttevevet
rundt bronkiene blir skadet og etter
hvert ødelagt. Dette innebærer at luft-
rørsgrenene får en tendens til å falle
sammen når man puster ut.
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� tekst - HELLE GRØTTUM og LISA TOBIASSEN

M
atvareallergi og matvareintoler-
anse er overfølsomhet overfor
matvarer. Ved matvareallergi vil

kroppens immunforsvar aktiveres mot pro-
teinene fra maten som den opplever som
“farlige” inntrengere. Selv små mengder av
maten som ikke tåles er nok til å utløse en
allergireaksjon. Reaksjonen kommer raskt
etter inntaket av matvarene.

Ved matvareintoleranse er ikke immunsys-
temet involvert, men reaksjonene kan ofte
være ganske like allergireaksjonene. De
kommer litt langsommere, er mindre alvor-
lige og er avhengige av mengden mat som
er spist.

Mekanismene bak laktoseintoleranse
(intoleranse mot sukkerstoff i melk) er godt
kjent.

Når det gjelder mange andre former for
intoleranse vet man ikke sikkert hva som
egentlig skjer i kroppen. Cøliaki er en syk-
dom i tynntarmen.

Den kalles ofte glutenintoleranse fordi
glutenproteinene i bygg, rug og hvete øde-
legger tarmveggen.

Omkring fem prosent av landets befolk-
ning lider av en eller annen form for mat-
vareallergi/-intoleranse dersom pollenre-
laterte kryssallergier inkluderes. Det er
imidlertid flere som er rammet da man vet
at problemet også berører familien og
nære venner.

Hvordan stilles diagnosen?
Ved mistanke om matvareallergi kan det

være nyttig å ta en prikk-test eller en blod-
prøve. Ingen slik laboratorietest er imidler-
tid god nok til å stille diagnosen alene.
Testene må alltid kombineres med kostfor-
søk. Ta kontakt med legen for å diskutere
mistanken om matvareallergi før du eller
barnet ditt begynner på en diett.

Det finnes ingen generelle tester for å
påvise matvareintoleranser bortsett fra ved
mistanke om cøliaki og laktoseintoleranse
der det finnes gode tester. Vær oppmerk-
som på at mange alternative behandlere til-
byr andre tester på matallergi/-intoleranse.

Det er ikke dokumentert at testene viser
det de lover å vise.

Satsning 
Norges Astma- og Allergiforbund opplever
at tilbudet om utredning og behandling i
helsevesenet er mangelfullt. Mange stiller
diagnosen selv og velger alternativ
behandling, hos andre oppdages ikke
matreaksjonen og spiser uhensiktsmessig
og kanskje feilaktig. NAAF har derfor en
viktig oppgave i å påvirke myndighetene
slik at dette tilbudet bedres. NAAF gir også
hjelp og tips med praktiske utfordringer,
som hvor man kan handle maten, hvordan
tilberede den, matoppskrifter, hensikts-
messig matvarevalg og ernæringsråd.

Ofte medfører matvareallergi/-intoleranse
ekstra kostnader og utgjør et betydelig
merarbeid for den som selv er rammet og
for familien. NAAF arbeider derfor for å
bedre gruppens økonomiske rettigheter.

I de senere årene har myndighetene utar-
beidet informasjonsmateriell til helseper-
sonell og pasienter, et nasjonalt meldesys-
tem for matallergi er opprettet og det
pågår en del forskning innen 
feltet. Vi ser også at flere matvare-
produsenter enn før tar hensyn til allergik-
ere, i 2005 kom det nye regler for merking
av matvarer som gjør det 
lettere å luke ut matvarer man ikke 
tåler.

Til tross for dette er henvendelsene til for-
bundet økende. �

Matvareoverfølsomhet
rammer stadig flere. Blant
pasientorganisasjonene er
Norges Astma- og
Allergiforbund  alene om å
kjempe for denne gruppens
rettigheter.

Matvareallergi
matvareintoleranse

og 
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� tekst og foto - OLA HESSTVEDT

F
orklaringen på den økte forekomst-
en kan være at det er mye mer poll-
en nå enn før, sier Sverre K.

Steinsvåg. Hvorfor det er slik, vet man
ikke riktig, men man spekulerer på om
global oppvarming spiller inn, for
eksempel blomstrer or og hassel tidligere
og vekster trives bedre når det blir mild-
ere og brer seg til nye steder. Utslipp av
karbondioksyd bidrar nok også.

Selv om allergi er et stort problem for
folkehelsa, er det ingen frontsak for polit-
ikerne.

- Man burde ta pollenallergi mer alvor-
lig, men i stedet går man motsatt vei og
reduserer antall medikamenter på blå
resept. Det er forståelig at man vil ha
kostnadene ned, men man må unngå å
redusere behandlingstilbudet. Færre
typer allergitabletter viser at myndighet-
ene er litt av den oppfatning at den ene
er like god som den andre. Dette er
neppe riktig.

Medisinering i forkant
Steinsvåg understreker hvor viktig det er
å bruke medikamenter i forkant av
pollensesongen, gjerne to - tre uker før.

-For mange varer sesongen bare noen
uker eller en måned. Tapte virkninger er
tapte penger. Men det alvorligste er at
man kan bli satt ut av spill. Skolebarn
hemmes av allergi, de lærer og husker
dårligere og må kanskje holde sengen.
Arbeidstakere som ikke får sove om natt-
en blir trette på dagtid.

Men medisinering i tide er ikke nok.
- Pollenallergikere bør unngå irritanter,

tobakksrøyk er verst. Sterke parfymer,
sterkt krydder og sterke lukter generelt er
heller ikke bra.

- Maten vi spiser er også viktig?
- Det ser ut til at tarmfloraen av bakteri-

er er annerledes her
enn i områder av verden med
mindre allergi. De baltiske landene
har et annet kosthold, de spiser mer bio-
dynamisk mat og mindre hurtigmat.
Fettsyrer i fast food er under lupen i
mange forskningsmiljøer. Det er
bred enighet om at vår livs-
stil øker forekomsten av all-
ergi.

- Allergi på ferie er ikke
enkelt?

- Pollenallergi er et problem i
mange familier, en kilde til konflikter.
Allergihensyn går ut over de andre. Mitt
råd er likevel at det bør lyttes til den som
blir syk når ferien planlegges. Det er lurt å
skifte feriested hvis man har dårlige erfar-
inger, sier Sverre K. Steinsvåg.

Pollenallergi
Pollen er bitte små partikler som spres
med vinden for å bestøve planter av
samme art. Pollen fra tresortene or, hassel
og bjørk har størst betydning for allergik-
ere. I tillegg kommer pollen fra burot og
samtlige gressarter, særlig timotei og
hundegress.

Tydelige symptomer er ofte rennende
og kløende nese og øyne, men hele
kroppen reagerer, allergikeren føler seg
trett og uopplagt og kan få nedsatt kon-
sentrasjonsevne.

Bjørka blomstrer i april/mai i Sør-Norge
og opptil en måned senere i Nord-Norge.
Blomstringen skjer noe senere til fjells
enn i lavlandet. For mange er bjørka den

NAAFs legeråd
NAAFs legeråd rådgir forbundet i saker
av medisinsk karakter. De bidrar i kvali-
tetssikringsarbeid med NAAFs brosjyrer
og informasjonsmateriell, komme med
innspill til offentlige høringsuttalelser og
i forbindelse med presseuttalelser.

Legerådet består av fem leger som
sammen dekker fagområdene lunge,
øre-nese-hals, hud, gastroenterologi og
barn.

Mer pollen
enn før!

Ingen sykdomsgruppe øker
mer enn pollenallergi, sier
sier øre- nese- hals-lege
Sverre K. Steinsvåg, leder av
NAAFs legeråd. Tidligere var
dette en ungdomssykdom
som varte i seks - syv år, for
så å gå over. Slik er det ikke
lenger. Stadig yngre blir
rammet, stadig flere eldre
debuterer, og sykdommen
varer gjennomgående
lengre enn før.
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Pollenvarslingen for Norge
Norges Astma- og Allergiforbund leverer den daglige
pollenvarslingen for Norge. NAAF har etablert ti pollen-
feller rundt om i landet og varsler fem pollentyper 
daglig - fra februar måned til midten av august.

P
ollenvarslingstjenesten ble etablert i 1975 og senere utvidet til en lands-
dekkende varsling. Pollenanalytiker Hallvard Ramfjord er heltidsansatt i
NAAF. Han sørger for at varslingen til en hver tid er oppdatert og tilgjengelig

for publikum gjennom NAAFs nettsider: www.naaf/pollen.no eller www.pollen-
varslingen.no

Pollenvarslingen finansieres
ved midler fra Norges Astma- og
Allergiforbund og tilskudd fra
Sosial- og helsedirektoratet, og
distribueres daglig til rikspresse
og media.

NAAFs pollenanalytiker,
Hallvard Ramfjord. 10 pollen-

feller rundt om i landet 
registrerer pollenforekomsten.

eneste tresorten som gir allergi.
Or og hassel blomstrer i februar, mars

og april. Sesongen for gresspollen varer
fra midten av juni til begynnelsen av
august i Sør-Norge, i Nord-Norge fra
begynnelsen av juli til midten av august.
Burotsesongen varer fra slutten av juli til
ca. 20. august. Spredningen har størst
betydning i Sør-Norge. �
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For best effekt er det viktig å være tidlig nok
ute med medisineringen. Allergitabletter skal
tas en uke før bjørkepollensesongen og 
nesespray to til tre uker før sesongstart.
Få NAAFs pollenvarsel daglig på epost på
www.naaf.no
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Kryss-

reaksjoner

� tekst - GRETHE AMDAL og
HELLE S. GRØTTUM

D
e som er hardest
rammet av pollenall-
ergi, er også de som

er mest utsatte for kryssreak-
sjoner. Noen pollenallergikere får reak-
sjoner på mat kun i pollensesongen
mens andre kan ha symptomer hele året.
Det er svært individuelt hva hver enkelt
reagerer på og ikke alle pollenallergik-
erne har kryssreaksjoner.

Symptomer og behandling
Mange pollenallergiker vil oppleve at de
får ubehag i munn og svelg når de spiser

rå frukt og grønnsaker, spesielt i pollense-
songen. Betegnelsen “ oralt allergisynd-
rom” anvendes ved matvareoverfølsom-
het der lokale symptomer fra munnhulen
dominerer. Noen opplever at det klør helt
ut i ørene. Symptomene kan øke og spre
seg til flere organer og i verste, men held-
igvis sjeldne, fall kan anafylaktisk sjokk
oppstå. Forverring av eksem kan være
forårsaket av kryssreaksjoner.

Forekomst av kryssreaksjoner:
Omkring 70 % av alle bjørkepollenall-
ergikere får reaksjon på en matvare -
oftest nøtter, kiwi eller rå epler og pærer.
Burotallergikere kan reagere på selleri og
flere typer krydder. Som regel utvikles
pollenallergien først, kryssreaksjonene
kommer senere. Kunnskap om hva som
gir kryssreaksjoner er nyttig for å unngå
plager. Legemiddel spiller en underordn-
et rolle i den forebyggende behandling-
en av kryssreaksjoner. Man kan forsøke
antihistaminpreparater, men effekten er
usikker.

Immunterapi med matvareallergen er
ennå ikke praktisk mulig, men kan tenkes
som en mulighet i fremtiden. Nye studier
tyder på at immunterapi med bjørkepoll-
enallergen kan ha positiv virkning på
kryssreaksjonene.

I Norge er det meget sjeldent at alvor-
lige reaksjoner kommer som følge av
kryssreagerende matvarer. De få som
opplever alvorlige reaksjoner bør ha
Epipen.

Utredning
En  grundig sykehistorie er det viktigste.
Prikktest med rå frukt og grønnsaker bør
utføres med selve matvaren med prikk-
prikk-metoden. Spesifikt IgE kan være

Når personer med 
pollenallergi opplever
at de får ubehag ved 
å spise rå frukt og 
grønnsaker, skyldes
det en kryssreak-
sjon mellom pollen
og matvarene.
Dette gjelder sær-
lig bjørke-
pollenallergikere.
Årsaken er at de
allergifremkallende
stoffene i
pollen(proteiner)
ligner på proteiner
i maten.
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nyttig, men gir sjelden ytterligere
informasjon.

Gode råd
Ved kryssreaksjon på en matvare, reager-
er man ikke nødvendigvis på de øvrige
matvarene på kryssallergilisten. Som
oftest tåles matvaren kokt, skrelt, her-
metisert eller syltet. Det anbefales å
holde seg unna den maten eller de
matsortene man får reaksjoner fra.
Kryssallergi forverrer ikke selve pollenall-
ergien.

Burot tilhører kurvplantefamilien, og en
burotallergiker kan reagere på andre
arter i denne familien, som prestekrage,
løvetann, asters og krysantemum. En
burotallergiker med overfølsomhet for
selleri tåler som regel ikke verken fersk
eller kokt selleri i motsetning til bjørke-
pollenallergikeren som ofte tåler kokt
selleri.

Fruktallergi hos bjørkepollenallergikere
representerer et beskjedent problem for
de fleste, men for noen kan det være pro-
blematisk. Ofte vil de f. eks tåle melon,
ananas, vindrue, banan og sitrusfrukter.
Dessuten vil de som regel også kunne

spise bringebær, rips, blåbær og tyttebær.
Undersøkelser fra Tyskland viser at ved
provokasjon av ulike eplesorter, kunne
enkelte sorter tolereres. Det kan derfor
være en ide å forsøke ulike sorter. Røde
epler tåles ofte bedre en grønne. Man
kan også skrelle eplet og la det ligge og
lufte seg en stund for å minske graden av
allergi.

Andre typer kryssreaksjoner 
Mennesker med allergi mot midd eller
insekter, som mygg, mygglarver og kaker-
lakker, er oftere enn andre overfølsomme
for skalldyr (krepsdyr, muslinger, østers og
snegler) Hos katteallergikere er det
beskrevet økt forekomst av allergi mot
flesk.

Noen mennesker med lateksallergi kan
få allergiske symptomer av eksotiske
frukter og  grønnsaker. Banan, avokado
og kiwi gir hyppigst symptomer, men
også papaya, fiken, potet, tomat og kast-
anje kan være årsak til kryssreaksjoner. �

En del produsenter har produktin-
formasjon og allergi-søk på sine
hjemmesider. Her er noen av dem.
Se under produktinformasjon eller søk
på “allergi”.

www.stabburet.no
Kjøttprodukter, pålegg med mer 

www.toro.no
Saus, supper, pasta, bakevarer med mer 

www.gilde.no
Kjøttprodukter, pålegg med mer 

www.mills.no
Kaviar, majones, pålegg 

www.diplom-is.no 
Is
www.hennig-olsen.no

Is
www.nidar.no
Sjokolade

www.fjordland.no
Kjøttprodukter

www.bakers.no
Brød og kaker

www.prior.no
Egg og hvitt kjøtt

www.finax.se
Mel

www.semper.se
Barnemat og glutenfritt  

www.meny.no
Allergivarer i butikk

www.coop.no
Allergivarer i butikk

Andre nyttige nettsteder:
www.naaf.no

www.allergiviten.no 

www.allergikost.no
oversikt over nye produkter 

www.matskolen.no
kurs og oppskrifter

www.dinkost.no
kostveiledning på nett

www.alternativ-mat.no
oversikt over importører av 
erstatningsprodukter fra bl.a helsekost

Dette er bare noen produsenter 
og nettsteder.

Nyttige nettsteder 

Tabellen viser bare eksempler på kryssreaksjoner som man ser har forekommet. Det vil være
svært individuelt hva hver enkelt reagerer på.
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Eksem
- hva er det?

� tekst - MARIANNE MONSEN

E
ksem er en betennelsesreaksjon i
huden som gir seg utslag i rød, klø-
ende og flassende hud, ofte med

væskende blemmer. En person med atop-
isk eksem er født med en hudtype - en
atopisk hud, som reagerer annerledes
enn annen hud. Den er blek og småporet

og produserer
lite fett, dermed
blir den fort
tørr og irritert
og begynner
lett å klø.

Atopisk eksem har alltid et svingende
forløp fordi det påvirkes og forverres av
mange faktorer, så som mekanisk irrita-
sjon, varme, svette, infeksjoner, psykiske
forhold, krydret, røkt eller for søt mat.

Starter ofte hos spedbarn
Atopisk eksem er spesielt vanlig hos
barn. Allerede når barnet er noen uker
eller måneder gammelt kan de første
symptomene melde seg. Utslettet starter
gjerne på kinnene, etter hvert kan det
spre seg til andre deler av kroppen.
Spesielt utsatt er armhuler, innsiden av
albuer, knehaser, håndledd og ankler.
Huden i bleieområdet pleier å være
normal. I perioder kan kløen være intens,
og særlig om natta kan det være umulig
å la være å klø seg. Noen ganger kan
eksemet også føre til smertefulle sprekk-
er i fingertupper, tær, håndflater og fotsål-
er. I verste fall kan eksemet bli infisert av
bakterier. Eksem er ikke smittsomt!

De fleste vokser eksemet av seg, 80 pro-
sent av barn med atopisk eksem er kvitt
eksemet før skolestart, men noen kan få
tilbakefall i ungdomstida. Cirka To pro-
sent av den voksne befolkningen har
kronisk atopisk eksem.

Hva utløser eksem?
Hvor hissig eksemet er, kan variere fra
årstid til årstid og med hvilket miljø man
oppholder seg i. Mange blir dårligere om
vinteren fordi lufta er tørrere da enn om
sommeren. Sol og saltvann er gunstig,
men det må ikke bli så varmt at man
svetter. Svette irriterer huden og kan
fremkalle eksem eller forverre det. Bruk
derfor lett tøy som slipper gjennom
svette, og dusj så raskt som mulig etter
fysisk aktivitet. Klær av bomull puster
bedre enn klær av kunststoff, ull har lett
for å irritere atopikerhud. Heller ikke tett-
sittende klær er heldig å bruke.
Såpevann, dyrehår, tobakksrøyk og støv
kan også utløse kløe, og barn med eksem
bør være forsiktige med å bade i
svømmebasseng der vannet er tilsatt
klor. I perioder der eksemet er hissig, er
det ikke uvanlig at atopikere reagerer på
ulike matvarer som jordbær og sitrus-
frukter, mens de tåler dem i gode period-
er.

Behandling
At atopisk eksem sannsynligvis blir borte
om noen år er en mager trøst når barnet
klorer seg til blods om natta og ikke får
sove. Heldigvis finnes det i dag både

Atopisk eksem er den mest vanlige
eksemtypen. Mellom 15 og 20 prosent av
alle barn under skolealderen utvikler
atopisk eksem. Et høyt tall, men heldigvis
vokser de fleste sykdommen av seg.

Hvilke rettigheter har jeg?
Kronisk eksem gir rett til legemidler på
blå resept. I tillegg yter folketrygden
ulike bidrag for å dekke de merutgiftene
kronisk eksem ofte fører til:

� Dokumenterte ugifter til salver,
kremer og bandasjer kan refunderes
med 90 % utover egenandel.
Folketrygdlovens § 5-22 - Hudlidelser)
Behovet må godtgjøres av spesialist i
hudsykdommer.

� Grunnstønad kan ytes for å dekke
ekstra slitasje på klær og sengetøy (eller
på grunn av fordyret kosthold ved diett,
men her er det strengere krav til doku-
mentasjon). Utgiftene må dokumenteres
eller sannsynliggjøres og minst svare til
laveste sats.

� Hjelpestønad. Barn og ungdom med
atopisk eksem kan være særdeles plei-
etrengende og ha behov for ekstra hjelp
og særskilt tilsyn. Dette kan gi rett til
hjelpestønad. Forhøyet hjelpestønad
kan gis til barn og unge under 18 år.

For gjeldene satser kontakt trygdekon-
toret eller se www.trygdeetaten.no
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kunnskap om forebygging av eksem og
god hjelp til lindring hvis det likevel slår
hissig ut.

De viktigste behandlingsformene er:
* Holde huden myk. Atopisk hud tørker

lett ut og tørr hud er lik kløende hud. Det
viktigste du kan gjøre for å forebygge og
lindre eksemet er å smøre hele kroppen
et par ganger om dagen med fet upar-
fymert fuktighetskrem slik at huden hold-
er seg myk. Det finnes flere varianter på
markedet. Prøv deg fram for å finne den
typen som passer best, og skift gjerne
mellom sortene en gang i blant, så ikke
huden går lei.

* Kortison. I tider der eksemet er svært
hissig bør du bruke kortisonsalver og -
kremer. De produseres i ulike styrkegrad-
er og demper betennelsen i huden og
lindrer kløen effektivt. Det anbefales å
bruke sterk nok salve lenge nok. Ved å
velge for svake kortisonpreparater kan du
risikere manglende kontroll over eksemet
og hyppigere oppbluss. Brukt riktig i sam-
råd med lege, er kortison et godt og trygt
legemiddel.

* Immunmodulatorer (Elidel(r) og
Protopic(r)) er eksemkremer uten korti-
son. De kan brukes ved mild til moderat
eksem, kan brukes over lengre perioder.
og ha god effekt når annen behandling
ikke fører frem.

* Våtbandasje (wet wrap) er en
kløedempende behandling, spesielt godt
egnet ved nattekløe. Huden smøres på
vanlig måte med kortison og rikelig
menge fuktighetskrem for så  å dekkes
med varme fuktige Tubifast-bandasjer.
Tørr Tubifastbandasje legges utenpå.
Bandasjene ligger på hele natten. Bruk
kun Tubifast bandasjer da vanlig gasbind
ikke holder på fuktigheten.

* Medisiner. Kløedempende medisiner
kan gi hjelp i perioder med spesielt hissig
utslett. Dersom eksemet er infisert kan
det være nødvendig med antibiotikabe-
handling.

* Bakteriedrepende bad og pensling av
eksemet kan også hjelpe.

Kontakteksem
Kontakteksem oppstår lokalt på kroppen
der huden reagerer på spesielle stoffer.
Særlig nikkel, kjemikalier, gummi, vaske-
midler og såpevann kan fremkalle slik
eksem. Det kan ta fra dager til opptil flere
år før eksem utvikler seg. Kontakteksem
behandles på samme måte som atopisk
eksem. �

Jonas varmemaske fra Norges
Astma- og Allergiforbund gir
god beskyttelse mot kald og
tørr luft og er egnet for ast-
matikere som føler at de blir
verre i kaldt vær.
Jonasmasken kan bestilles
direkte fra NAAF.

� Spesielt egnet 
for astmatikere,
mennesker med 
lunge- og 
hjertesykdommer 
og KOLS-pasienter.

� Beskytter åndedrett 
og blodomløp 
mot kulde.

� Ideell for friluftsliv,
idrett og arbeid 
utendørs ved lave 
temperaturer.

� Finnes i flere modeller og med to 
filtertyper 

� Barn og voksenstørrelse 
� Godkjent som teknisk hjelpemiddel

og kan gi rett til stønad fra 
folketrygden.

Jonas varmemaske fra Norges Astma-
og Allergiforbund er spesielt egnet for
astmatikere og mennesker med lunge-
og hjertesykdommer.

Jonasmasken gir god beskyttelse mot
kald og tørr luft, og egner seg også
godt for den som driver fysisk aktivitet
eller arbeider ute i sterk kulde.

Varmen i fra luften man puster ut
lagres i metallfilteret og varmer opp
luften man puster inn. Metallfilteret
oppbevarer også den fuktigheten som
finnes i utåndingsluften og fukter luft-
en man puster inn igjen, slik at den blir
behagelig å trekke inn. Filteret er form-
et etter ansiktet og festes under et
ribbestrikket område slik at luften
strømmer lettere gjennom.

-

Jonassport for fysisk aktivitet har et
foret filter som festes over nese og
munn med en strikk bak på hodet.

- Filteret leveres både i barne- og
voksenstørrelse, og med to ulike opp-
varmingsgrader, ett hvitt og ett blått.
Hvitt filter brukes ofte av barn, sports-
utøvere (jonassport) og mennesker
med dårlig lungekapasitet elller hjerte-
sykdom. Blått filter har størst oppvarm-
ingsgrad, men kan være litt tyngre å
puste gjennom for de med dårlig
lungekapasitet. Filteret er laget i hud-
vennlig polyesterskum.

Stønad fra folketrygden
Det kan ytes stønad dersom varme-
masken er anbefalt av spesialist i indre-
medisin eller lungemedisin.
Søknadsblankett (RTV-blankett 5.16)
fås ved trygdekontoret eller direkte fra
Norges Astma- og Allergiforbund. �

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

Jonas varmemaske
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Allergi i Praksis skal bidra til å
holde personell faglig oppdat-
ert om forebygging, utredning
og behandling av astma, allergi
og eksemlidelser. Mange pasi-
enter gir uttrykk for at fastlegen
ikke vet nok om dette mange-
sidige sykdomsfeltet, derfor ønsk-
er Norges Astma- og
Allergiforbund å spre aktuell
kunnskap til legene som først
kommer i kontakt med pasientene.
Fagredaksjonen består av spesialist-
er i barnesykdommer, lungemedisin

og allergologi fra Norge  og Sverige.
Allergi i Praksis utkom første gang i

1995. I de to siste årene utkommer
Allergi i Praksis også i Sverige, i nært
samarbeid med det svenske søsterfor-
bundet. Samlet opplag er på 19 000.

En leserundersøkelse utført i Sverige
og Norge viser at over 75 % av de spurte
legene oppgav av å ha stor nytte av fag-
bladet i sin daglige praksis.

Allergi i Praksis utkommer med fire
temanummer i året.

For info: Nina Brun, redaktør, tlf. 23 35
35 11, nina@naaf.no.

Geilomo barnesykehus

Geilomo barnesykehus er en spesialin-
stitusjon som kan tilby behandlings- og
habiliteringstillbud for barn med astma,
allergi og eksem. Tilbudet gjelder barn i
skolepliktig alder, fra 1. - 10. klasse.
Institusjonen eies av Norges Astma- og

Allergiforbund.
Geilomo barnesykehus
inngår i likhet med
Voksentoppen senter
for astma og allergi,
som del av
Rikshospitalet helse-
foretak i Helse Sør.

Geilomo barnesyke-
hus ligger naturskjønt
til, to kilometer fra
Geilo sentrum.

Sykehuset disponerer
store utearealer til
barnas frie utfoldelse hele året.
Aktivitetene er det mange og varierte,
sommer som vinter, bl.a. fjellturer,
kanoturer og skisport. Innendørs er 
det svømmehall, klatrevegg og 
aktivitetshall. �

Adresser:
Geilomo barnesykehus, Postboks 130,
3581 GEILO.
Besøksadresse: Øyovegen 8,
Tlf: 32 09 50 00, Faks: 32 09 50 60,
e-postadresse: geilomo@rikshospitalet.no

Gaver til NAAF
Mange ønsker å støtte forbundets
arbeid, men ikke ved loddkjøp eller
tradisjonelt medlemskap. Dersom du
ønsker å kjøpe en gave direkte til NAAF,
kan du benytte kontonummeret:
6138 06 25481

Et spesialtilbud for barn
med astma og allergi

Geilomo barnesykehus ligger vakkert til.

Allergi i Praksis er fagbladet fra Norges Astma-
og Allergiforbund. Bladet retter seg spesielt
mot allmennpraktiserende leger og sykepleier-
er med astma og allergi som spesialfelt, men
også den menig interesserte vil ha glede av
bladet. Abonnement koster kr. 140, - pr. år.

Fagblad for leger 
og sykepleiere
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Meningsfyllt lotteri
NAAFs landslotteri er forbundets største
inntektskilde og er blant annet med på
å opprettholde et godt tilbud til barn
med astma og allergi på Geilomo barne-
sykehus.

Lotteriet løper fra 1. november til 31.
oktober året etter og har mange flotte
gevinster hver måned: Førstegevinst er
1 millioner kroner. Andre gevinster er
valgfri VW bil til kroner 250 000,-, gave-
kort hos Grundig til en verdi av 10 000,-
kroner og fem sykler á kr. 5000,-.

Lotteriet har såkalt gevinstgaranti, det
vil si to gevinster ved kjøp av ti lodd.

Du kan kjøpe lodd ved henvendelse til
fylkeslaget ditt eller NAAF sentralt.
tlf.: 23 35 35 35.

Nini og Arne Durbans
fond
NAAF har et fond og flere legater som
fordeler pengestøtte etter gjeldende
statutter. Nini og Arne Durbans fond
bidrar med en million kroner årlig til
NAAFs innsats for mennesker med
astma.

Den første donasjonen Durban ga til
NAAF var 10 000 aksjer i Norema i 1981.
I 1984 ga han to millioner kroner til og
før sin død testamenterte han ytterlig-
ere 15 millioner kroner til fondet som i
dag er på 37 millioner kroner. I tillegg
donerte Durban åtte millioner kroner til
bygging av Valle Marina på Gran
Canaria.

Velkommen til NAAFs Valle Marina

Men du behøver ikke å ha
helseproblemer for å kose
deg på Helsesenteret i Valle
Marina. Det unike klimaet og
den rene luften er helse-
bringende for alle!

Valle Marina har 70 leilig-
heter og 49 bungalower  i
stille og hyggelige omgivels-
er med kort vei til hvit sand-
strand.

Trim, trening og
behandling
Helsesenteret er et ferie-
alternativ for alle som vil

oppleve Gran Canaria, med ekstra vekt på
helse og trivsel. Her finner du trimtilbud
og flotte treningsmuligheter bade innen-
dørs og utendørs. Helsesenteret spesielt
tilrettelagt for pasienter med allergi,
astma, psoriasis, revmatisme og hjerte-
og lungesyke.

Ved siden av vanlig fysioterapi tilbyr
helsesenteret hydroterapi (behandling i
varmt saltvannsbasseng), aromaterapi,
massasje, ultralyd og laserbehandling.
Helsesenteret har også eget trenings-
studio med sauna. Staben ved Valle
Marina tilrettelegger gjerne et behandl-
ings- eller treningsopplegg for alle 
som ønsker det. Dersom du har 
legerekvisisjon som er stemplet av
trygdekontoret, er den fysikalske
behandlingen gratis.

Bestilling av reise
Valle Marina er åpent for alle hele året.
Reisen bestilles gjennom  Helsereiser a/s,
telefon 22 79 92 00, faks 22 89 04 20,
e-post: helsereiser@travelnet.no. Enkelte
fylkeslag arrangerer også gruppereiser til
Valle Marina. Ta kontakt med ditt fylkes-
lag for mer informasjon.

Mer informasjon om opphold og reiser
til Valle Marina kan også fåes ved 
henvendelse til: Torild Ullestad 
tlf. 56 51 48 25, torild.ullestad@c2i.net
eller på NAAFs hjemmesider:
www.naaf.no/ValleMarina. �

Valle Marina ligger I nærheten
av Arguineguin mellom de to
turiststedene Playa Ingles og
Puerto Rica. Senteret minner
mer om en idyllisk landsby enn
et behandlingssenter.

Behandlingsreiser 
for barn
For barn og unge med eksem eller kron-
isk lungesykdom finnes behandlings-
reiser til Gran Canaria. Egne søknads-
skjemer kan fås ved alle landets trygde-
kontor. For mer informasjon, se
www.naaf.no/ValleMarina/behandlings-
reiser.

For voksne med atopisk eksem, astma
eller KOLS finnes idag ingen behandl-
ingsreiser som dekkes av det offentlige.
Norges Astma- og Allergiforbund har i
samarbeid med Landsforeningen for
Hjerte og Lungesyke igangsatt et treårig
utredningsprosjekt som skal se på
klimaets betydning for kronisk lunge-
syke og undersøke helsegevinsten av
opphold i Syden.

Valle Marina ligger på syd-
spissen av Gran Canaria og
er den delen av Det norske
Helsesenter som eies og
drives av Norges Astma- og
Allergiforbund. Klimaet her
er spesielt gunstig for
mennesker med lunge-, hud
og allergiproblemer.
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� tekst og fot0 -  MARIANNE MONSEN

S
overommet er det viktigste rommet
i hele boligen, sier barnelege pro-
fessor Kjell Aas. Det er her vi opp-

holder oss mest, og soverommet er et av
de rom som er mest utsatt for fuktskader.

- Men vi dusjer da ikke på soverommet?
- Det er ikke langt ifra. En voksen person

puster ut en halv liter vann i løpet av en
natt. To mennesker en hel liter. Blir ikke
dette luftet ut, vil det legge seg fukt på
vegger og bak bilder når det er kjølig, og
gi gode vektsmuligheter for muggsopp
som kan utløse astma, eksem og allergi.

For å lufte ut en halv eller kanskje en hel
liter vann, kreves ordentlig gjennomluft-
ing. De råd Kjell Aas kan gi er å sove med
åpne ventiler og åpent vindu, uten at gar-

diner er trukket helt for, og med døra litt
på gløtt ut til en annen del av huset der
det også er lufting, slik at det blir en svak
gjennomtrekk i rommet. Har vinduet på
soverommet kondens på innsiden når du
våkner om morgenen, er utluftingen for
dårlig.

Også i resten av boligen er for høy luft-
fuktighet og fuktskader et stort problem.

- Vi dusjer ofte og lenge uten å lufte
godt nok, vaskemaskiner og tørketromler
står på med for dårlig avtrekk, mange
ventiler er plassert slik at de er dekket
bak gardiner, og da gjør de ikke særlig
nytte. I tillegg puster hvert voksent
menneske i boligen ut en liter vann i
døgnet.

Tette, nye boliger
Dessverre er ikke innelufta blitt  bedre
med årene.

- Innelufta består av den lufta du kan få
inn, pluss den forurensningen som
kommer innenfra, som støv, parfymer,
gasser fra ulike kjemiske stoffer,
radongass osv. Gamle hus hadde ofte
sprekker og glipper der lufta kunne skift-
es ut, i dag bygger vi tettere hus. Mye av
moderne byggmateriale er heller ikke
fuktbestandig, men skades av fuktighet,
slik som sponplater og gipsplater. I tillegg
foregår mye slurv i byggeprosessen, ofte
står nybygg åpne for nedbør etter at
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Gode råd for en

frisk bolig
- Med jevnlig lufting og godt renhold er du
langt på vei til å få en bolig med friskt
inneklima, sier professor Kjell Aas.

At dårlig inneklima med
mye forurensing og fukt
kan gi astma og allergi, vet
de fleste av oss. Men visste
du at soverommet bør
regnes som et våtrom?

@I hele sitt virke som barnelege ved Rikshospitalet og senere ved Voksentoppen
senter for astma og allergi, har professor Kjell Aas engasjert seg i inneklimaet kon-
sekvenser for helsa vår, særlig for barn.

- Det startet da jeg som lege ved Rikshospitalet opplevde hvor mange barn som
var rammet av allergi og astma. Den gangen var medisin og annen behandling
lite utviklet, og jeg begynte å lete i det forskningsmaterialet som fantes for å finne
ut om det gikk an å ta onde ved roten. Mye materiale var det ikke, og det jeg fant
var lite systematisert, men i igjen og igjen gikk det fram at et dårlig inneklima ga
symptomer som hodepine, slimhinneplager, tørste, heshet, irriterte øyne og hud,
unormal tretthet, og at barna som bodde i boliger med dårlig inneklima langt
oftere utviklet astma og allergi og eksem enn barn som bodde i “friske” boliger.

Engasjementet førte til at Aas i 1972 startet en rådgivingstelefon ved
Voksentoppen som han drev fram til i fjor, ti år etter at han gikk av med pensjon.
Fremdeles svarer han på spørsmål via e-post.

- Kunnskap om inneklima har vært nesten ikke-eksisterende, og fremdeles er
den altfor liten. Selv om vi oppholder oss 90% av vår tid innendørs, dreier 90% av
forskningen seg om utelufta. Fremdeles er det mange ubesvarte spørsmål om
sammenhengen mellom inneklima og helse.

Nettside med råd
I samarbeid med NAAF har professor Kjell Aas en
nettside om inneklima: www.allergiviten.no.
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sponplater er satt opp og ventiler blir feil
plassert bak gardiner.

- Hva kan den gjøre som flytter inn i en
ny, tett bygning med få ventiler?

- En løsning er å installere et romag-
gregat eller “luft til luft varmepumpe” i en
yttervegg. Den blåser gammel luft ut og
tar inn ny, samtidig som den gjerne er
utstyrt med forurensingsfilter. I tillegg
utnytter den også varmen som er i ute-
lufta.

- Mange klager på for tørr luft inne?
- “Tørr luft” er en irritasjon av slimhinn-

ene som vanligvis ikke har noe med at
lufta er tørr å gjøre, men med svevestøv.
Svevepartikler er som hangglidere med
forurensning. Når det er mye svevestøv,
legger det seg ofte på høye flater hver
det ikke blir rengjort så ofte, og fyker ut i
lufta igjen ved de minste bevegelser i
rommet. Eller støvet lander på huden og i
slimhinnene i øynene.

- Så luftfuktere anbefaler du ikke?
- Nei. I Norge har det vært et misbruk av

luftfuktere. Fuktigheten i en bolig bør
ikke være særlig høy, men ligge på 20 -
40%, til nød 50% relativ fuktighet når ute-
luften er tørr. Er det fuktig ute, vil lufta
inne bli fuktigere.

Bruk øynene og vettet
- Hva er de viktigste rådene du kan gi en
familie som vil ha et best mulig
inneklima?

- Med sunt vett og gode øyne kommer
du langt. Pass på å lufte godt i boligen
jevnlig, gjerne med gjennomtrekk en kort
stund, men unngå å lufte når trafikken er
som tettest hvis du bor i byen eller ved
trafikkerte veier. Sørg for å lufte ut all eks-
tra fukt etter dusj og bad, matlaging,
klesvask og klestørking. Sjekk at ventiler
står åpne og at de ikke er tildekket av
gardiner. Og sørg for et godt renhold.

- Skal vi få støv på hjernen igjen?
- Litt støv på hjernen er kanskje ikke så

ille, i et dårlig renholdt rom kan selv et
barn puste inn noen millioner partikler i
timen. Men først og fremst er det viktig å
legge til rette for at renholdet blir lett-
vint. Ikke ha for mange støvsamlere stå-
ende rundt; skaff deg effektivt utstyr, som
miljømopper med periskopstang, så du
kan nå opp til de høyeste flatene der det
er vanskelig å komme til ellers; kjøp en
støvsuger med allergifilter, de dyreste er
slett ikke alltid de beste, sentralstøvsuger
er aller best. Og ikke la temperaturen
overstige 20 til 22 grader. Da er du langt
på vei. �

Hva skal en velge? Dun eller syntetisk i puter og dyner?
I lange perioder har vi hørt at det beste er syntetiske
materiale for astmatikere og allergikere, men nå viser
nyere forskning at dun er best. Grunnen er trolig at 
lerretet rundt dunputene er tettere vevet enn lerretet
rundt puter med syntetisk fyll.

F
lere nye undersøkelser fra ulike land viser at mengden middallergen er
minst i puter med dun. Fra New Zealand er det kommet fram at mengden av
middallergen vokser sterkere i puter med syntetisk fyll enn i dunputer. Også

i dunputer vokser allergenmengden, men seinere, forteller overlege prof. dr. med
Martinus Løvik ved Statens institutt for folkehelse. Han sier at forskerne i New
Zealand måtte vente i ett år før mengden middallergen i dunputer var blitt like
stor som puter med syntetisk fyll hadde allerede tre måneder etter at forsøket
startet.

- Etter 12 måneder utvikler midd seg tre ganger raskere i syntetiske puter. Derfor
vil vi ikke anbefale bruk av syntetiske puter, uttalte professor Max Kjellmann på
den europeiske astma og allergikonferanse (EFA) i sommer.

Løvik forteller videre at forklaringen på at dun er best kan være flere, men slik
en tolker det i dag kan det være at lerretet rundt dunputene er tettere vevd enn
lerretet rundt puter med syntetisk fyll. Dette støttes også av en undersøkelse fra
USA som viser at tøy som er vevd tett nok, hindrer middallergener til å trenge
gjennom, uten at det er noen membran eller belegg på stoffet.

- Det som er bra for en astmatiker er å unngå middallergen, men det vet vi ikke
er enkelt. Derfor er det viktig at vi har gode rutiner for renhold som hindrer mid-
dvekst og at luften holdes så tørr som råd ved å unngå klestørking inne og damp
fra koking og dusjing.

NAAF om dundyner
NAAF har lenge anbefalt at man bruker syntetiske puter og dyner på bakgrunn av
de råd som tidligere er gitt av fagmiljøene. Nye uttalelser fra fagfolk tilsier at
NAAF trolig må endre sin rådgivning på dette punktet.

Ny forskning viser at midden etter relativt kort tid utvikles mye raskere i puter
med syntetisk fyll sammenlignet med dun. NAAF vil peke på følgende:

* Puter med syntetisk fyll kan ikke lenger anbefales som bedre enn dunputer i
forbyggingen mot midd og middplager.

* Ikke alle dunputer og dundyner er av samme kvalitet. Kvaliteten på selve
dunet, rensingen av dun og selve dynetrekket kan variere. Se på varedeklarasjon.

* Puter og dyner med syntetisk fyll kan vaskes på 60 grader - så høy temperatur
må til for å ta knekken på midden. Dette kan være en fordel dersom det er snakk
om dyner og puter i barnesenger hvor det kan være hyppig behov for vask på
grunn av avføring og oppkast.

* Midd utvikler seg i alle typer dyner og puter så renhold og stell av sengetøyet
er viktig for å hindre middvekst. Husk god ventilasjon på soverommet, lufting av
sengetøy, gjerne frysing av dyne/pute hvis mulig.

Dun er best
i puter og dyner
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NAAFs
landsomfattende inneklimakontor

N
orges Astma- og Allergiforbunds
Inneklimakontor er landsomfatt-
ende og har siden oppstart i 1994

opparbeidet stor kompetanse som blir
videreført gjennom rådgivning og

informasjon, til enkeltpersoner og mynd-
igheter. Inneklimakontoret arbeider
blant annet med:
� Omfattende rådgiving og 

påvirknings arbeide

� Vurdering av produkter egnet for 
allergikere 

� Utgir boken Sunne Hus med
produktliste 

� Registrering av hoteller og turistanlegg 
egnet for allergikere 

� Kurs for kommuner om inneklima i 
skoler og barnehager 

� Påvirke byggebransjen, takstfolk,
forsikringsselskap for bedre utbedring 
av vannskader.

� Tilbud om utlån av utstyr for måling 
av inneklima 

� Inneklimakonferanser og kurs.

Norges Astma- og Allergiforbund var tidlig ute med å
satse på videreformidling av kunnskap om inneklima. For
mange allergikere vil økte doser medisin bare være en
halvgod løsning dersom det er rikelig med midd i puten
eller mugg i dusjhjørnet på badet.

Sjekkliste for godt inneklima
� Fukt i hus skaper problemer og kan gjøre hus og beboere syke.

Muggsopp er et resultat av fukt, og kan gi mange 
sykdomssymptomer. Fuktskader kan utløse latent astma.
Fuktskader på hus kan være et resultat av en slurvete bygge-
prosess, hvor feil og mangler oppstår. Dårlig eller feil isolerte 
våtrom eller bad som ikke tåler den harde bruken det utsettes 
for. (eks. dusjing på vegg)

� Røyking inne er en inneklima-versting 
� Dyr inne skaper ofte problemer for allergikere. Er man først 

allergisk for noe, er det lettere å bli allergisk for noe annet også.
� God ventilering og godt renhold er viktig for et godt inneklima.

Moderne rengjøring tilsier tørre metoder, mens tradisjonell 
vasking kan være nødvendig eks. på eldre vinylgulv. Forsiktig 
med (parfymerte) såpeprodukter.

� Luft godt hjemme og på jobb/skole/barnehage. Korte 
sjokkluftinger med jevne mellomrom er bra.

� Ventilasjonsanlegg er vel og bra men mangel på alminnelig,
godt renhold løses ikke ved installasjon av kostbare 
ventilasjonsanlegg eks. i skoler. Smuss på gulv suges ikke ut 
gjennom luker opp under taket!

� Skaff deg kunnskap om enkle inneklimaråd før du starter med 
oppussing for å gjøre gode valg for den som er allergisk.
www.naaf.no og www.allergiviten.no

� Maling av barnerom skal skje i god tid (3-6 mnd.) før en ny 
verdensborger er på plass pga. avgassing. Oljemaling gasser

fortere ut og gir rengjøringsvennlige overflater. Vannbasert 

maling har ikke samme plagsomme lukt, men gasser lenger i 
ettertid.

� Tradisjonelle panelovner som varmer opp luft kan være 
plagsomme for allergikere. Oljefylte, elektriske ovner er 
anbefalt, vannbåren gulvvarme likeså.

� Mange astmatikere er allergiske mot midd. Midd lever i dyner 
og senger og stortrives når det er varmt og fuktig. Luft dynen 
over sengekanten og re heller opp når du kommer hjem etter 
jobb. Støvsug madrassen jevnlig. (Dyner/puter kan vaskes eller 
puttes i fryseren i 2-3 døgn for å knekke midden, dersom dette 
kan la seg løse praktisk.) Den som er allergisk kan vurdere å 
investere i middtrekk. Barn under 16 år med diagnose 
middallergi får dekket utlegg til anskaffelse.

� Husk å tørke støv oppe på flater som ikke synes. Her ligger støv 
blandet med pollen og andre allergener. Skap til tak og 
hylleseksjoner med dører er smart.

� Kosedyr er koselige støvsamlere. Velg ut yndlingsbamsen til 
barneværelset, mens kosedyrene for øvrig bør ha fast adresse 
på et annet rom i huset.

� Glatte flater er letter å holde rene - heldekkende tepper 
anbefales ikke.

� Kjøp en god støvsuger. Kvaliteteten vurderes etter støvopptak 
(sugeevne) og partikkelutslipp i den luften som blåses ut igjen.
Et godt hepafilter i støvsugeren er avgjørende. Se også NAAFs 
anbefaling av støvsugere. Med sentralstøvsugere blåses luften 
kun ut utendørs.
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Inneklim
akontoret har rådgivningstelefon hver dag m

ellom
 kl.12.00 - 15.00 

der du kan henvende deg m
ed spørsm

ål.Tlf.:75 52 60 35.



Trygderettigheter ved astma,
allergi og eksem

- Det er godt kjent at
sykdom utløser trygd.
Men at man kan ha krav
på yrkesskadeerstatning,
tenker nok færre på. Jeg
vil påstå at mange går
glipp av erstatning.
Lidelser har ofte samm-
enheng med yrke, og da
har man rettigheter. Ta
kontakt med forbundet!
oppfordrer NAAF-advok-
aten, Thomas Benestad.

Mange med yrkesrelaterte skader er
ukjent med at de kan ha rett til yrkes-
skadeerstatning, sier NAAF-advokaten,
Thomas Benestad.

� tekst - TORHILD FAHLE

H
er er de vanligste mulige ytelsene.
Noen er det egenandeler på, mens
andre gir full dekning.

Bidrag (§5-22) 
Madrassovertrekk: Til barn og ungdom
under 16 år med dokumentert middall-
ergi kan det ytes et engangsbidrag til
dekning av utgifter til madrass- og pute-
overtrekk. Overtrekkene skal være av en
type som anbefales av NAAF.
Hjelpemidlene må rekvireres av spesialist
i barnesykdommer, lungesykdommer,
øre-nese-halssykdommer, indremedisin

eller hudsykdommer, samt spesialist i all-
mennmedisin med godkjenning til å
bruke takst for allergologisk utredning.

- Hudlidelser: Det kan ytes bidrag til
dekning av utgifter til salver, kremer og
oljer som ikke anses som legemidler, til
bruk i behandling av betydelige og kron-
iske hudlidelser, (herunder brannskader
og pulstulosis palma-plantaris) med
uttørring av huden. Det er et vilkår at
behov for tilførsel av fuktighetskremer
etc. er varig (to år eller mer), eller forvent-
es å bli varig. Dersom forverring av syk-
dommen nødvendiggjør bruk av kolloide
sårplaster, kan det ytes bidrag til dette.
Ved oppstart av behandling og deretter
hvert tredje år, skal behandlingsbehovet
og aktuelle produkter (spesifisert med
produktnavn/type) godtgjøres ved
erklæring fra spesialist i dermatologi, eller
av spesialist i pediatri og av lege. (Det er
ikke krav om at produktene skal være
kjøpt på apotek). Egenandel.
Overskytende dekkes med 90 % (per
kalenderår).

* Sykepenger - unntak for arbeidsgiver-
ansvar for sykepenger til en arbeidstaker
som lider av en langvarig eller kronisk
sykdom.

* Fysioterapi: Astma og KOLS gir rett til

Diagnosene astma, allergi
eller eksem gir ikke auto-
matisk rett til trygdeytelse,
men etter søknad kan det
bli ytet stønader, bidrag og
hjelpemidler dersom du
oppfyller de nødvendige
vilkår.

� tekst og foto - OLA HESSTVEDT

B
enestad har mange eksempler på
at personer med astma-, allergi- og
eksemlidelser har vunnet fram i

trygdesaker og erstatningssaker. Men
også i andre slags saker: rett til parker-
ingsbevis, rett til barnehageplass og gode
samværsavtaler.

Det er trygdesaker og erstatningssaker
han får flest av.

- Det er viktig at man som syk er klar
over at man kan ha av rettigheter og at
trygdesystemet er bygget på at man
fremmer krav. Trygdekontoret har plikt til

å hjelpe til med informasjon, men man
må selv sette seg inn i hva man har rett
til. Det gjelder å finne ut hvilke vilkår som
må være oppfylt for å få trygdeytelser og
å skaffe opplysninger og dokumentasjon
for å få gjennomslag. Mennesker med
astma, allergi og eksem kan trenge alt fra
generell veiledning til advokatbistand
helt opp til Trygderetten om nødvendig,
sier Benestad.

Erstatning fra forsikrin
gsselskap
Men det er yrkesskadene som er
Benestads hjertebarn.

NAAF-advokaten kan hjelpe deg
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§
fysikalsk behandling (også bassengtren-
ing) etter henvisning fra lege eller manu-
ellterapeut. Det er innført en ny
egenandel per undersøkelse eller
behandling for pasienter som tidligere
har hatt rett til gratis behandling hos fys-
ioterapeut på grunn av sin lidelse.

* Hjelpemidler: Et hjelpemiddel er en
gjenstand eller et tiltak som bidrar til å
redusere funksjonshemmedes praktiske
problemer og skal bidra til å bedre funk-
sjonsevnen, øke selvhjulpenheten og
lette pleien av funksjonshemmede. For
astmatikere kan f.eks. Jonasmasken være
et hjelpemiddel. Ergoterapeuter har som
regel god oversikt over hvilke hjelpemidl-
er som er tigjengelige fra kommunen
eller folketrygden.

* Ytelser ved barns og andre nære
pårørendes sykdom:

- omsorgspenger ved barns eller barne-
passers sykdom (ekstra antall stønads-
dager med omsorgspenger for foreldre
med kronisk syke eller funksjonshemm-
ede barn under 18 år).

- rett til pleiepenger når barnet er alvor-
lig og livstruende sykt (også etter syke-
husinnleggelse men da fra dag 8).

- opplæringspenger til foreldre under
kurs og opplæring til den eller de som
har omsorgen for langvarig syke eller
funksjonshemmede barn (som f.eks. inn-
leggelse på Voksentoppen).

* Skattefradrag på grunn av sykdom:
Man kan søke om særfradrag på grunn
av store utgifter ved kronisk sykdom.
Utgiftene må over fastsatt minimumsbe-

løp - hør med ligningskontoret.
* Stønad til bil - for å ha rett til bilstønad

må du ha en varig funksjonshemming
som medfører at du ikke kan benytte
offentlige transportmidler, eller at offent-
lige transportmidler fører til urimelige
belastninger (behovsprøvd ordning).

* Tannbehandling: Dersom årsaken til
tannskadene er sykdom, kan en få dekket
utgifter til tannbehandling. Forutsetter at
det er en årsakssammenheng mellom
medisinbruk/sykdom og nedsatt tann-
helse.

Grunnstønad §6-3 
Grunnstønad gis hvis man etter hensikts-
messig behandling fortsatt har varig syk-
dom, skade eller lyte (krav til varighet
min. 2 år) som medfører nødvendige eks-
trautgifter. Med ekstrautgifter menes
nødvendige ekstrautgifter som funk-
sjonsfriske ikke har.

Grunnstønad ved astma, allergi og
eksem kan ytes når man har følgende
ekstrautgifter:

- til transport, herunder drift av bil
- fordyret kosthold ved diett (nødvend-

igheten av spesialdiett må være viten-
skapelig dokumentert og alminnelig
anerkjent i medisinsk praksis)

- slitasje på klær og sengetøy 
Utgiftene må dokumenteres eller 

sannsynliggjøres.
Det er et vilkår for rett til grunnstønad

at de ekstrautgiftene som er nevnt, minst
svarer til laveste sats. Stønad etter høyere
sats gis dersom 

ekstrautgiftene minst svarer til den 
forhøyede satsen.

Hjelpestønad §6-4 og §6-5 
Hjelpestønad er en stønadsordning som
skal gi økonomisk kompensasjon for eks-
tra hjelp ved behov for særskilt tilsyn
eller pleie på grunn av varig sykdom,
skade eller lyte. Sykdommen må være
varig (to - tre år). Det må foreligge et pri-
vat pleieforhold (foreldre, ektefelle, sam-
boer mv. eller det leies privat hjelp) eller
være slik at hjelpestønaden kan sette
pasienten i stand til å etablere et slikt pri-
vat pleieforhold. Utgiftene må årlig minst
svare til sats 1.

Funksjonshemmede barn og ungdom
under 18 år som har et betydelig behov
for ekstra tilsyn og pleie, kan få forhøyet
hjelpestønad. Det er en forutsetning at
barnet/ungdommen har en varig lidelse
og et betydelig større behov for tilsyn og
pleie enn det som gir rett til ordinær
hjelpestønad. Stønaden må også gi barn-
et/ungdommen økte muligheter for å bli
boende hjemme.

Det er den totale arbeidsbelastningen
for den som utfører pleien, som er avgjør-
ende for retten til forhøyet hjelpestønad.

Den ekstra tiden til tilsyn og pleie pasi-
enten krever sammenlignet med friske
på samme alder, altså det faktiske
pleiebehovet pasienten har, vil være
utslagsgivende. Eksempelvis kan pasient-
er med atopisk eksem være særlig plei-
etrengende, og hjelpestønad vil ofte
være et aktuelt hjelpetiltak. �

- Jeg tror NAAF-medlemmer oftere går
glipp av yrkesskadeerstatning enn riktig
trygdesats. Det er nok mange med
jobbrelaterte skader som ikke er klar over
at de har rett til erstatning og kanskje
mye mer enn det, i tillegg til trygdeytels-
ene. Alle arbeidstakere er forsikret, men
de færreste tenker på forsikring når de får
helseproblemer, de tenker på trygd.

- Veldig mange får yrkessykdommer:
bakere med melallergi, frisører med
lungeplager eller eksem, sykepleiere med
latexallergi. Dermed utløses mange form-
er for erstatning. Man kan få dekket reis-
er, behandling, legemidler, sykehusopp-
hold og annet relevant. I alvorlige tilfeller
av yrkesskade kan man få mén-erstat-
ning, erstatning for varig og betydelig
skade. Erstatningens størrelse varierer
med alder og omfanget skaden har. Må

man skifte jobb på grunn av plagene, kan
det oppstå inntektstap. Omskolering kan
bety en periode med lav inntekt. Lav lønn
kan juridisk sett vare et tap som man har
rett til å få dekket. Man kan få dekket tap
helt til pensjonsalderen.

Støtteordninger
Benestad var advokat i syv år i forsikr-
ingsbransjen før han gikk over til pasient-
enes side. En nyttig bakgrunn! 

- Jeg vet hvordan det tenkes i forsikr-
ingsselskapene og kjenner mange der.
Dette tror jeg er bra når jeg skal hjelpe
NAAF-medlemmer. Den første konsulta-
sjonen er gratis, deretter gjelder statens
sats for advokattjenester, 790 kroner i
timen pluss moms. Men det finnes støtte-
ordninger. Det er NAAF som bestemmer
hva som går videre til meg.

Medlemmer kan være frustrerte og
sinte fordi de føler seg urettferdig
behandlet av myndighetene, men ikke
når de kommer til meg. Da skal vi lete
etter løsninger på en hyggelig måte. Å
vinne fram kan bety mye økonomisk for
en klient, sier Thomas Benestad. �

Kontakt NAAfs rådgivingstelefon 23 35
35 35. Trenger du advokatbistand går
saken videre til NAAF-advokat Thomas
Benestad. Første konsultasjonstime er
gratis. Deretter er medlemmer sikret en
timepris tilsvarende offentlige satser for
advokattjenester.

Juridisk råd?
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NAAF har hatt svært mange produkter
til vurdering i årenes løp. De fleste pro-
duktene blir avist som uegnet for all-
ergikere, mens noen få av produktene
blir vurdert som egnet og anbefales.

Til tross for NAAFs strenge krav til pro-
duktene som anbefales kan vi likevel

ikke garantere for at ikke det vil være
enkelte allergikere som likevel kan få
reaksjoner.

NAAF har ikke fysisk testet produkt-
ene, men vurderingen blir foretatt ut fra
foreliggende opplysninger og tilsendt
dokumentasjon fra produsent/importør.

NAAF
NAAFs  produktvurdering og anbefaling av produkter
hjelper allergikere og overfølsomme personer til å finne
produkter og løsninger som vil redusere sykomsplagene.

A N B E F A L T E  
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Alloc AS 
Alloc laminatgulv
� Alloc Commercial laminatgulv
� Alloc Domestic laminatgulv
� Alloc Home laminatgulv
� Alloc Orginal laminatgulv
� Alloc Universal laminatgulv 

Byggma ASA 
Huntonitt produkter
� Huntonitt Standard, ubeh.plater for tak, vegg og gulv
� Huntonitt malt Symfoni, Classique, Faspanel, Antikk
� Fibro-Tresbo baderomspanel X 11 laminat

Forbo Flooring A/S 
Forbo Linoleum
� Marmoleum Real
� Marmoleum Fresco
� Marmoleum Decibel
� Marmoleum Mosaic
� Marmoleum Dual
� Walton
� Artoleum Scala
� Artoleum Graphic
� Artoleum Piazza
� Artoleum Sierra

Forestia AS 
Agnes 3 vegg
� Agnes 3 vegg, sponplater for vegg

Glaxo SmithKline 
Lactacyd produkter
� Lactacyd flytende hudvask uten parfyme
� Lactacyd dusj crem uten parfyme

Hunton Fiber AS 
Hunton Silencio trinnlydsplater/parkettunderlag
� Hunton Silencio parkettunderlag 4 og 6 mm til bruk under parkett, laminat
� Hunton Silencio, 12, 24 og 36 mm trinnlydsplater
� Hunton Silencio Thermo, 24 og 36 mm trinnlydsplater forberedt for 

vannbåren gulvvarme

Jordan AS 
Jordan produkter
� Multimopp
� Mestermopp
� Microfiberkluter
� Allergivennlige hansker
� Superklut, mikrofiberklut

Lilleborg AS 
Lilleborg produkter
� Blenda Sensetiv vaskepulver
� Blenda Sensetiv tøymykner
� Jif mikrokluter blå og grønn 
� Jif Mopp-Consutex engangskluter 
� Jif Våtmopp
� Dixin/Håndsåpe/Desinfeksjonsgel/Fuktighetskrem
� Milo Parfymefri - Vaskemiddel for ull, uten enzymer og parfymefri 

LUX Norge AS 
LUX produkter
� Støvsuger LUX 1 Royal Chrome
� LUX AC3 luftrenser
� LUX Mikrolux Mikrofiberprodukter

LVI Produkter
LVI og Myson produkter
� Elektriske oljefylte ovner for veggmontering
� Elektriske håndkletørkere

De eneste bleiene som anbefales 

av Norges Astma- og Allergiforbund

Berøring, [berø:ring] subst., Hvordan du opp-

fatter verden gjennom hudkontakt; den kan være 

kjærlig og likevel bestemt, den kan føles ny eller 

velkjent; den hjelper deg å se, lære, kommunisere; 

den kan være beroligende eller få deg til å le; den 

sier mer enn tusen ord.
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Mascot Høie A/S
Mascots Høies produkter
� Høie Allergo Thermodyne
� Høie Allergo Barnethermo
� Høie Allergo Hodepute
� Høie Allergo Babypute
� Høie Allergo Sval

Høie A/S
Høies produkter
� Høie krepp kval. 755 ensfarget hvit og ubleket dynetrekk og putevare
� Høie krepp kval. 745 ensfarget hvit og ubleket laken

MIBA as
Mitsubishi Electric - Luftavfukter E 16SX

Nikken Norge A/S
� Airpower 5 Luftrenser.

Procter & Gamble 
Pampers bleieprodukter
� Pampers New Baby
� Pampers Active Fit
� Pampers Baby Dry

Sara Lee Household & Body Care Norge AS
Neutral- seriens tøyvask
� Neutral- Flytende hvitvask
� Neutral- Fyltende color
� Neutral- Flytende ull og finvask
� Neutral- Compact hvitvask
� Neutral- Compact color

Neutral- seriens tøymykner/skyllemiddel
� Neutral- Tøymykner stryklett og normal

Neutral- seriens oppvaskmiddel
� Neutral- Oppvask
� Neutral- Maskinoppvask/maskindisktab

Neutral- seriens innen personlig pleie
� Neutral- Sepe
� Neutral- Kremsepe/flytende
� Neutral- Kids bad og dusj
� Neutral- Kids shampoo
� Neutral- Bad og dusj shower gele
� Neutral- Håndkrem
� Neutral- Shampoo, normal
� Neutral- 2 i 1 shampoo
� Neutral- Antiskæl shampoo
� Neutral- Håndkrem
� Neutral- Mild balsam
� Neutral- Hudlotion
� Neutral- Deodorant rollon
� Neutral- Intensiv krem

Sleep Scandinavia
� Allergisengetøy:Mite Block/Germ Block/Elite

Strateg Trade AB
Wood`s luftavfuktere: DS 12, DS 15, DS 28, DS 36
Wood`s luftavfuktere: MDE 14, MDE 25
Bionaire luftrensere: BAP 615, BAP 625, BAP 1300

Trimakk Ans
Vorwerk støvsuger
� Vorwerk støvsuger model:

Kobold 135 m/ EB 351
Kolbold 131 m/ EB 350
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Ingen barn liker stive klær!

ensitive Tøymykner blir tøyet mykt som et kosedyr

en parfymefri venn for sensitiv barnehud.

nbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Neutral serien er helt uten parfyme, farge og

andre unødvendige tilsetningsstoffer. Målet

har vært å skape produkter som gir minst

mulig risiko for å fremkalle kløe og allergi

– både for barn og voksne. Alle produktene

blir godkjent av Norges Astma- og Allergi-

forbund før de kommer på markedet. Pro-

duktene har en hudnøytral pH-verdi.

Besøk gjerne våre hjemmesider: www.neutral.no

For mer informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund, besøk: www.naaf.no

Vaskeproduktene kan kjøpes i dagligvareforretninger over hele landet.

Hygieneproduktene kan kjøpes i Vitus Apotek, Ditt Apotek, Vita og i velassorterte dagligvarebutikker.

Ekstra milde barne-

produkter til  både store

og små barn
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For 300 kroner, hvorav ti kroner går 
direkte til forskning, i året får du:

� AstmaAllergi-bladet seks  ganger i året
� Tilgang til spørsmål- og svartjenesten i 

kunnskapsbanken Allergiviten for alle
� NAAFs rådgivingstelefon, tlf.: 23 35 35 35
� Nyttig informasjon om dine økonomiske,

behandlingsmessige og sosiale rettigheter
� Juridisk bistand - yrkesskade, trygderett og 

forsikringssaker
� Delta på kurs og møter
� Rådgivning om inneklima
� Delta på helse- og rehabiliteringsopphold
� Gunstige tele- og bredbåndstjenester i COMBITEL
� Rabatt på forsikringer i if.
� Veiledning om produktvalg
� Rabatt på flere produkter
� Treffe andre i samme situasjon som deg selv

Mulighet til:
� Å skoleres som likemann eller informatør
� Skolering dersom du påtar deg et verv i organisasjonen
� Innflytelse til å peke på hvilke saker NAAF bør arbeide for

SVARSENDING
Avtalenr. 174112/36

Norges Astma- og Allergiforbund 
St. Hanshaugen postkontor
0131 OSLO

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge.

NAAF 
vil betale
portoen.

Navn:…………………………………………………………………………

Adresse:………………………………………………………………………   

Postnr:…………………..Sted:………………………………………………

Fødselsdato: ………………………. Telefon: ……………………………….

e-post:………………………………………………………………………..

�� Ja, jeg vil bli medlem i NAAF
Medlemskontingent er kr. 300,- hvorav kr. 10 går direkte til 
NAAFs forskningsfond.

Som medlem i Norges 
Astma- og Allergiforbund 
støtter du opp om forbundets arbeid og nyter selv
godt av vår innsats for mennesker med astma,
allergi og eksem.

For deg mellom 15 - 35 år:
� Delta i egen ungdomsorganisasjon med egne tilbud til 

din aldersgruppe

Som medlem bidrar du til:
� Politisk påvirkningsarbeid for mennesker med astma,

allergi og eksem
� Økt forskning på sykdomsfeltene

Hovedmedlemskap:
� koster 300 kroner per år

Familiekontingent:
� koster kroner 400 og forutsetter 

at en i husstanden er hovedmedlem. Du kan melde 
inn så mange familiemedlemmer du ønsker.

www.naaf.no
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