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Tyntflytende  
såpe uten  
parfyme

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

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at  
din hud holder seg i balanse, selv om du dusjer  
eller vasker deg hver dag. 
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Har barnet ditt astma, men ikke god nok effekt av astma-
medisinen? Tenker du at dosene må økes, eller det må brukes 
forstøverapparat for å ta medisinen? Det er ikke sikkert er 
nødvendig.

Overlege Torbjørn Nag ved Barneavdelingen i Ålesund har 
vært med på å utvikle en ny veileder for behandling av barn 
med akutt astma i sykehus. Veilederen er ment for behandling 
av barn som er innlagt på sykehus, men Nag håper at bedre 
behandling i dagliglivet vil gjøre at barna slipper å komme på 
sykehus så ofte.

Det er nemlig ofte underbehandling og feilbehandling som 
gjør at noen barn får astmaanfall. Og dette kan rett og slett 
komme av feil teknikk. Nag mener også at kunnskapen blant 
helsepersonell om hvordan barn tar astmamedisin er svært 
mangelfull. 

Astma- og Allergiforbundet har som uttalt målsetning å gjøre 
Norge friskere – og innunder det ligger også å mestre astma-
sykdom bedre. Og riktig medisinering er naturligvis en del av 
dette.

Et annet tiltak som kan bidra til å gjøre Norge litt friskere, 
er rett og slett noe så enkelt som å skaffe seg en luftrenser til 
hjemmet. Spesielt i pollensesongen kan det være mye allerge-
ner som svever rundt i lufta og etterhvert blir plagsomme for 
luftveiene. I dette nummeret av AstmaAllergi presenterer vi 

noen luftrensere som er anbefalt gjennom den nye merkeord-
ningen Asthma Allergy Nordic.

Vi har også snakket med noen som er eksperter på et livs-
viktig felt – nemlig hudkontakt. Det å kunne gi en klem eller 
holde en venn i hånda, er ikke bare deilig og fint der og da, men 
gir bedre fysisk og psykisk helse. Barn med atopisk eksem kan 
oppleve at andre barn trekker seg unna fordi de synes utslet-
tet ser ekkelt ut. Det er veldig leit å oppleve – men ved å være 
åpen om sykdommen kan hverdagen bli i hvert fall litt bedre.

Jeg ønsker alle lesere av AstmaAllergi en god vinter – med 
best mulig sykdomsmestring.
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Opplag: 11.000
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Viktig å bruke medisinen riktig

Bjørnhild Fjeld  
Redaktør

MILJØ
for alle

TA DE 
SMARTE VALGENE
Visste du at Huntonit tak og vegg med trefiber-
kjerne er eneste ferdigmalte panelplate anbefalt 
av Norges Astma- og Allergiforbund?  
Platene inneholder ingen kunstige 
tilsetningsstoffer og gir ingen avgassing. 
Kortreist og bærekraftig.
 
Se utvalget hos nærmeste  
byggevareforhandler eller huntonit.no

Velg Huntonit for de lekreste interiørvegger. 
Alle andre fordeler får du på kjøpet.
www.huntonit.no
 
• rent naturprodukt
• anbefalt av NAAF
• innehar Inneklimamerket
• 5 strøk maling, med vernelakk som sistestrøk
• kan brukes i våtrom (ikke våtsone)
• produseres i Norge
• tåler godt fukt og temperatursvingninger 

TID
for nytelse 

DESIGN
for øynene

NYHET! Huntonit Panelbord Rustikk Lindesnes.
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BRUK AV ASTMAMEDISIN

Astmakontroll. Knut (8) og mamma Anna Bistrup har 
lang erfaring med å mestre Knuts astmasykdom.

Akutt astma  
   – ny veileder
Mange astmapasienter kan med fordel behandles med spray i stedet for 
forstøverapparat, mener overlege Torbjørn Nag ved Barneavdelingen i Ålesund.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld og privat

Den norske akuttveilederen 
i pediatri for behandling av 
barn med akutt astma i syke-
hus har i flere år skilt seg fra 
internasjonale retningslinjer. 
Denne veilederen har nå blitt 
oppdatert med til dels store 
endringer.

– Den gamle veilederen var i 
stor grad bygget på erfaringer 
og norsk tradisjon. Den nye 
veilederen tar i større grad 
utgangspunkt i store inter-
nasjonale retningslinjer og 
evidensbasert medisin, sier 
Torbjørn Nag som presenterte 
veilederen på Voksentoppse-
minaret som ble arrangert av 
Norsk forening for allergologi 
og immunpatologi (NFAI) i fjor 
høst.

Veilederen kommer med 
et flowchart delt inn etter 
alvorlighet og i flere behand-
lingsnivåer. Det er fokus på 
å hele tiden optimalisere de 
enkle tingene. Disse medi-
sinene har vanligvis best 
effekt og minst bivirkninger. 
Intravenøs tilleggsbehandling 

har trolig liten effekt, og mer 
bivirkninger.

Spray i stedet for forstøver.
En av de største endringene i 
den nye veilederen er at det i 
større grad anbefales å gi an-
fallsmedisin på spray og kolbe 
(inhalasjonskammer) i stedet 
for med forstøverapparat.

– Med forstøverapparat kan 
man gi en stor dose medisin 

på en gang, men adminis-
trasjonsformen er tidkre-
vende, kostbar og upresis. All 
forskning viser at spray og 
kolbe er minst like effektivt, 
raskere og har trolig mindre 
bivirkninger, men dosene må 
være ekvivalente (likeverdige). 
2,5 mg Ventoline på forstøver 
tilsvarer cirka 6 puff Ventoline 
0,1 mg/dose på kolbe, ikke 1 
puff. Pasienter kan heller ta 
flere doser etter hverandre 
på kolbe. Det vil uansett være 
mye raskere enn å bruke for-
støver, mener Nag.

Til pasienter med oksygen-
behov anbefales det fortsatt 
at man bruker oksygendrevet 
forstøverapparat.

Samme som hjemme. Veile-
deren er ment for behandling 
av barn innlagt i sykehus. Nag 
ser det imidlertid som en stor 
fordel om pasientene kan 
behandles på samme måte i 
sykehus som hjemme.

– Når pasientene kommer 
inn i sykehus med forverringer 

har vi en unik læringssituasjon 
der vi kan lære dem å hånd-
tere en astmaforverring med 
sine egne medisiner. Vi kan 
også kontrollere og korrigere 
teknikk, sier han.

Studier viser at om lag halv-
parten av pasienter som bru-
ker astmamedisin gjør minst 
en feil i inhalasjonsmanøveren 
som i vesentlig grad nedset-
ter effekten av medisinen. I 
denne gruppen er det vist at 
antall innleggelser, legebesøk 
og bruk av systemiske steroi-
der øker med 50 prosent. 

– Overført fra en svensk 
studie taper det norske 
samfunnet cirka 1 milliard 
kroner årlig grunnet dårlig 
inhalasjonsteknikk på diskus 
og turbuhaler om man tar 
med alle kostnader til innleg-
gelser, legebesøk, medisiner, 
sykefravær etc.

Dårlig kunnskap. Overlege 
Nag presiserer imidlertid at 
de nye retningslinjene skal 
implementeres over tid.

Overlege Torbjørn Nag ved Barne-
avdelingen i Ålesund.
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FAKTA ASTMAMEDISIN

Ved astma brukes både forebyggende medisiner, 
anfallsmedisiner og andre typer lungemedisiner. 
Her er en oversikt over de mest vanlige:
l Anfallsmedisin med hurtigvirkende beta2-
 agonister skal tas med en gang du blir tett  
 i luftveiene. Medisinen løsner krampe i musku- 
 laturen rundt luftveiene. Vanlige anfallsmedi- 
 siner er Airomir, Ventoline, Bricanyl og Buven- 
 tol. Effekten varer i cirka 4 timer.
l Anfallsforebyggende medisin med langtidsvir- 
 kende beta2-agonister virker etter noen minut- 
 ter og varer i 12 timer. Medisinen både løsner 
 kramper i luftveiene og forebygger slike kram- 
 per. Vanlige anfallsforebyggende medisiner er 
 Onbrez, Oxis og Serevent.
l Hurtigvirkende antikolinergika løsner kramper  
 i luftveiene og skal tas 3 til 4 ganger daglig.  
 Du kan velge mellom Atrovent og Ipraxa.
l Kombinasjonsmedisiner inneholder en kom- 
 binasjon av kortison og langtidsvirkende beta2-- 
 agonist. De virker anfallsforebyggende og skal  
 tas regelmessig 1 til 2 ganger daglig for å få 
 bedre kontroll på astmasykdommen. De 
 vanligste er Airflusal Forspiro, DuoResp Spiro- 
 max, Flutiform, Inuxair, Relvar Elllipta, Seretide  
 og Symbicort.
l Forebyggende medisin med kortison til inhala- 
 sjon eller som tabletter anbefales til alle med 
 kronisk astma, uansett alder. Kortison dem- 
 per betennelsen i luftveiene. Den mest brukte 
 kortisontabletten er Prednisolon. Eksempler på  
 kortison som skal inhaleres er Aerobec, Alvesco,  
 Asmanex, Beclomet, Flutide, Giona og  
 Pulmicort. Mer effektivt. Dersom du bruker astmamedisin som spray, bør du 

bruke et inhalasjonskammer (kolbe) for å få tatt medisinen mest mulig 
effektivt.

Riktig bruk. For barn med astma, gjør et inhalasjonskammer (kolbe) 
at det er lettere å ta astmamedisinen riktig. Inhalasjonskammeret gjør 
at brukeren unngår koordinering og timing ved inhalasjon, bidrar til 
at mer av medisinen når luftveiene og til å unngå at medisinen fester 
seg bak i munn og svelg. Etter å ha levert dosen i kammeret, kan dosen 
inhaleres med 5-6 normale inn- og utpust. For små barn kan det  
brukes ansiktsmaske i tillegg.

– Også blant helsepersonell 
er kunnskapen om inhalasjons-
behandling ofte svært mangel-
full, og vanlig helsepersonell 
vil ikke ha bedre teknikk enn 
pasienter. Overgang til spray 
og kolbe bør derfor ikke gjøres 
før de enkelte avdelingene 
har gjennomført opplæring og 
bygget tilstrekkelig kompe-
tanse rundt medisinering og 
opplæring av pasienter.

Inhalasjonsteknikk blir 
dårligere med tid fra forrige 
kontroll. Teknikk bør derfor 
demonstreres og korrigeres 
på alle kontroller, fortrinnsvis 
ved at pasienten tar med sitt 
eget utstyr. Dette gjelder alle 
pasienter. Under innleggelser 
bør det også fokuseres på 

informasjon om sykdommen, 
oppdatering av behand-
lingsplaner og avtaler for 
oppfølging og etterlevelse av 
behandlingen.

Fra studier ser man at 
minst halvparten av alle 
pasienter med astma ikke 
tar medisinene sine som 
forskrevet, i alle fall store 
deler av tiden. Etterlevelse 
er dårligere hos pasienter 
med lite sykdomsinnsikt, 
kompliserte behandlingspla-
ner, lite symptomer eller der 
pasient eller foresatte føler 
at de har lite medbestem-
melse. Temaet bør tas opp 
med alle pasienter ved alle 
kontroller og innleggelser 
med et empatisk spørsmål 

der man erkjenner at det er 
lett å glemme, for å få i gang 
en åpen diskusjon.

– Teknikk og etterlevelse 
er trolig de to største proble-
mene i behandlingen av kro-
nisk astma i dag. Skal vi øke 
kvaliteten på behandlingen 
ytterligere må helsepersonell 

bli flinkere å ta opp dette ved 
alle pasientkontakter. Dersom 
en medisin ikke har effekt 
bør man alltid vurdere om 
medisinen tas, om de får i seg 
medisinen og om diagnosen er 
riktig før man øker dosene,  
sier Nag. n

Utåndningsventil.
Åpner på utpust, 
lett å telle åndedrag.

Egnet for  
generell pMDI.

Munnstykke som gjør det lettere for barn  
å tilpasse fra maske til munnstykke.

Inhalasjonskammer  
for alle som benytter spray

OptiChamber Diamond er liten, antistatisk  
og inneholder ikke lateks.

A subsidiary of Zambon Spa

Nigaard Pharma AS – Postboks 373, 2001 Lillestrøm. Tel +47 815 30030, contact@zambongroup.com, www.nigaard.com

Liten og  
lett å bruke!

Kan også benyttes med maske.
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Utåndningsventil.
Åpner på utpust, 
lett å telle åndedrag.

Egnet for  
generell pMDI.

 

Philips Norge AS – Health Systems, Innspurten 15, 0663 Oslo. Tlf.: 22 74  80 00. E-post: Ordre.no@philips.com
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Er du opptatt av godt 
inneklima, og har fokus 

på helse? Nå  trenger du 
ikke lenger å bekymre 
deg for  helseskadelig 

avdamping og lukt 
når du maler. Bliss er 
spesielt  utviklet med 

de beste råvarene for å 
kunne gi deg et trygt og 

helsevennlig produkt.

Ingen 
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avdamping 
Anbefalt av 

NAAF!

www.gjoco.no

Opptatt av inneklima? 
-bruk vår helsevennlige maling
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Geilomo barnesykehus er en grunnpilar i Norge i habilitering 
av barn og ungdom med astma, allergi og eksem. Det er en 
stor eiendom – Norges Astma- og Allergiforbunds (NAAF) 
eiendom – medlemmenes eiendom - der barn og ungdom 
gjennom flere tiår har fått verdifull behandling og opplevd 
gode medisinske vendepunkt i livet.

Vi har all grunn til å være stolte.
Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har ansvaret for og 

utfører den viktige medisinske behandlingen. OUS er også 
arbeidsgiver for alle ansatte på Geilomo – en betydelig 
arbeidsplass i Hol kommune. 

Samarbeidet mellom NAAF og OUS er nedfelt i avtale. 
Denne ble reforhandlet i 2018. Ny avtale 5 år + 5 år trådte  
i kraft ved dette årsskiftet.

Dette kunne skje fordi NAAF – takket være blant annet 
generøse økonomiske bidrag fra enkeltmedlemmer, lokallag, 
storlag og regioner – forvalter sine eiendomsforpliktelser 
slik en seriøs eiendomsbesitter skal – og slik leietaker  
forventer og har krav på.

Noen lurer kanskje på hvorfor jeg skriver dette. Selvfølge-
ligheter vil kanskje enkelte tenke. Nei, det er ingen selvføl-
gelighet.

Det er ingen selvfølge at medlemmer bidrar økonomisk til 
oppgradering og vedlikehold av den omfattende bygnings-
massen på Geilomo.

Som dere vet, ble oljefyren byttet ut med elektrisitet for 
få år siden. Nå forurenser ikke NAAF det ytre miljø lenger. 
Det skulle også bare mangle – NAAF som arbeider for ren 
luft for alle.

Gulvet i gymsalen er blitt slik det skal være. Svømmebas-
senget har fått tilbake rensemiddel som brukere og ansatte 
ønsket seg. Danebo – foreldreboligen som huser mange 
foreldre når barna deres er innlagt, er pusset opp og i prima 
stand. Dagens skole på Geilomo har fått utbedret sine  
bygningsmessige svakheter, for å nevne noe som er blitt 
gjort i det siste.

I skrivende stund skal «Stallen» bli ny. «Stallen» huser 
ikke dyr, men all verdens nødvendig aktivitetsmateriell som 
hører med for at våre barn og ungdommer skal få den helse-
messige effekt de har krav på når de er under behandling på 
Geilomo. I den gamle «Stallen» var inneklimaet langt under 
NAAF-standard. Vi må jo leve som vi lærer.

Det koster mange kroner å rive den gamle bygningen  
for så å bygge ny. Vi snakker om flere millioner kroner. Vi 
skulle selvsagt gjerne ha sett at vi bare kunne pusse opp  
den gamle bygningen, og vips var alt i prima stand. Men det 
var rett og slett verken mulig eller regningssvarende.

Så nå bygges det ny fin base for alt det viktige utstyret 
de unge pasientene på Geilomo benytter daglig i nettopp 

Vi skal gjøre Geilomo barnesykehus enda bedre

behandlingsøyemed. En bygning alle skal kunne bruke  
i helsefremmende arbeid – de unge pasientene, foreldrene 
deres og alle ansatte på Geilomo.

Skulle noen ha noen kroner til overs, tar vi dem imot 
med stor takk. Jeg kan i så fall love at hver eneste krone 
vil gå til formålet – den nye «Stallen» – og ikke til å dekke 
administrative kostnader.

Det vil imidlertid også skje andre spennende byggearbei-
der på Geilomo denne vinteren og våren. Marit Langedahls 
legat har skjenket NAAF en fantastisk sum øremerket 
rehabilitering av den gamle skolebygningen på Geilomo. 
Denne spesielle bygningen fungerer også som foreldrebolig 
i dag – med en standard NAAF ikke er stolt av. Men det blir 
det snarlig orden på – takket være nettopp Marit Lange-
dahls legat.

På sikt ønsker NAAF å bygge flere foreldreboliger på  
Geilomo i tillegg til de eksisterende. Det er NAAFs inten-
sjon og en forventning hos OUS.

Dette er ikke luksustankegang, men en nødvendighet på 
sikt.

Ingen slott, men gode, hensiktsmessige hybler som for-
håpentlig vil bidra til enda bedre opphold for foreldrene  
i den opplæringssituasjonen de befinner seg i, når de er  
på Geilomo med sine barn.

Har NAAF råd til dette, vil sikkert mange av dere spørre 
oss om. Jeg kan forsikre dere om at intet gjøres uten solid 
økonomisk vurdering i vårt forbundsstyre og selvfølgelig  
i samarbeid med vår bankforbindelse.

Jeg skal holde dere orientert om utviklingen i bygge-
sakene på Geilomo.

Aller først gjelder det «Stallen» og den gamle skole-
bygningen.

Bilder kommer i AstmaAllergi når de står der – fiks  
ferdige – og lyser mot alle på Geilomo.

Er du delegat til landsmøtet i september, vil du kunne  
ta prakten i øyesyn allerede om få måneder.

Kanskje det vil kunne være en inspirasjon i landsmøte-
forberedelsene?

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  
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INNEKLIMA

VELG RIKTIG  
LUFTRENSER
En luftrenser kan bidra til et bedre 
inneklima ved at den fjerner partikler 
og gasser fra lufta vi puster inn. Men 
hvordan velge riktig luftrenser?

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Produsentene

Selv om du er nøye med ren-
holdet av boligen din, er det 
vanskelig å klare å holde lufta 
helt fri for støv og allergener. 
Spesielt i pollensesongen 
kommer det fort uønskede 
partikler inn gjennom dører, 
vinduer og ventiler. For perso-
ner med følsomme luftveier 
og slimhinner kan dette være 
spesielt problematisk. 

Da kan det være en fin 
løsning å bruke en luftrenser 
som trekker til seg og fjerner 
partikler fra rommet den er 
plassert i. Noen luftrensere 
klarer også å rense luften for 
visse gasser som befinner seg 
i lufta. 

Har du astma, allergi eller 
overfølsomhet, kan det å 
bruke en luftrenser for eksem-
pel på soverommet ha en god 
effekt.

Vi er mest inne. De skan-
dinaviske astma- og allergi-
forbundene har gjennom sin 
merkeordning Asthma Allergy 
Nordic anbefalt flere ulike luft-
rensere fra tre produsenter.

– I Norden synes vi at vår 
luft er verdens beste, sam-
menlignet med andre land der 
luften rett og slett er livsfarlig 
i perioder. Det er klart vi har 
ganske bra luftkvalitet sam-
menlignet med Beijing eller 

Moskva, men det er uteluften. 
Inneluften er ikke spesielt bra, 
spesielt ikke i perioden okto-
ber til mars da vi er innendørs 
i 20-22 timer i døgnet. I pol-
lensesongen fortsetter mange 
å være like mye innendørs, 
for å unngå plager, sier Johan 
Öberg i firmaet Albion Nordic 
AB, som er forhandler av 
luftrensere fra merket Coway, 
som har tre NAAF-anbefalte 
luftrenser-modeller.

Öberg mener luftrensere 
burde vært mye mer brukt, 
både i private boliger og på 
arbeidsplasser. 

– Det at du har et ventila-
sjonsanlegg er ingen garanti 
for at du har bra inneluft. 
Ventilasjonsanlegget tilfører i 
beste fall frisk luft, samt at det 
fjerner en del av de skadelige 
stoffene som er i lufta. Men 
ofte er ventilasjonsanlegg 
underdimensjonerte og dårlig 
vedlikeholdt. Det skaper en 
falsk trygghet og hjelper ikke 
til å holde en bra luftkvali-
tet. De som oppholder seg i 
lokalene blir trøtte, irriterte, 
får røde øyne og i verste 
fall hudproblemer i form av 
eksem, sier Öberg.

Renser vekk partikler. En god 
luftrenser, som plasseres og 
brukes på en optimal måte, 

LUFTRENSER, AVFUKTER  
ELLER LUFTFUKTER?
l En luftrenser fanger opp partikler som støv   
 og pollen som befinner seg i innelufta, og  
 i noen tilfeller også gasser. Brukes i det  
 rommet du oppholder deg mest, for eksempel  
 på soverommet.
l En avfukter fjerner luftfuktighet og reduserer  
 risikoen for soppvekst og råte. Brukes i kjeller, 
 vaskerom eller bad.
l En luftfukter produserer damp som absorberes 
 inn i luften og gir høyere luftfuktighet i rom- 
 met. NAAF anbefaler ikke bruk av luftfukter.
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FAKTA ASTMA ALLERGY NORDIC

l Astma- og Allergiforbundene i Danmark, Sverige 
 og Norge har fått sammen om et felles nordisk 
 produktmerke – Asthma Allergy Nordic. 
l Alle produkter som bærer dette merket har 
 vært gjennom en grundig vurdering av  
 produktvurderingsutvalget. 
l Produktene skal være helt trygge å bruke for  
 de som har astma, allergi eller annen overføl- 
 somhet.

filtrerer bort 99,5 prosent av 
alle skadelige partikler som 
finnes i din innåndingsluft, 
inkludert virus, allergener, 
pollen, støv, muggsoppsporer 
med mer. Prisen på de fleste 
luftrensere ligger mellom 
2500 og 5000 kroner. 

For at en luftrenser skal 
bli anbefalt av Asthma Al-
lergy Nordic, må den oppfylle 
en rekke kriterier som blir 
vurdert av et eget utvalg 
med fagfolk innen inneklima. 
Kriteriene omfatter blant an-
net evnen til å rense luften, 
støynivå og om den er enkel å 
vedlikeholde, bytte filter etc.

For å kunne bli vurdert, 
må produsentene legge ved 

uavhengige testresultater for 
produktet. 

En godkjent luftrenser skal 
redusere partikkelinnholdet i 
lufta med cirka 80 prosent. I 
et soverom på 15 kvadratme-
ter skal luftutskiftingen være 
tilsvarende minst 72 kubikk-
meter i timen. 

Kriteriene legger til grunn 
av luftrenserne ikke må ha et 
støynivå på mer enn 30 desi-
bel. Dette for at de skal kunne 
brukes på et soverom uten at 
de virker forstyrrende. 

For at en luftrenser skal 
fungere over tid, er det viktig 
at det kan byttes filter på en 
enkel og funksjonell måte. n

Coway AP-1008DH
Luftrenseren har gass-sensor i tillegg til partikkel-sensor.  
Den kan eliminere sterk lukt som parfyme og røyk og viften 
justeres seg etter hvor mye gass det er i rommet.
Coway AP-1008CH
Energieffektiv luftrenser som automatisk justerer seg etter 
omgivelsene. 3-trinns filtrering.
Coway AP-1009CH
3-trinns filter-system som renser støv, mugg, sigarettlukt, 
matos og pollen. Kan timer-styres.
Coway Storm 1516D
Kraftig luftrenser som fjerner bakterier, pollen og allergener  
i rom på opptil 100 kvadratmeter.
Philips 2000i luftrenser AC2889/10
Filtreringssystem med prefilter og aktivt karbon-filter.  
Kan styres med en egen app på telefonen.
Philips 3000i luftrenser AC3259/10
Luftrenseren har et filtreringssystem som kan filtrere ut  
ultrafine partikler. Har hvilemodus.
Philips AC2887/10
Stanser skadelige partikler mindre enn PM 2,5 og overvåker 
luftkvaliteten automatisk.
Stadler Form Roger Little
Luftrenser for relativt små rom som renser luften opptil  
5 ganger i timen. 
Stadler Form Roger
Storebroren til Roger Little som kan brukes i rom opptil  
81 kvadratmeter.

DISSE LUFTRENSERNE ER ANBEFALT  
AV ASTHMA ALLERGY NORDIC

TIPS TIL VALG  
AV LUFTRENSERE
1. Velg et produkt som har merket Asthma   
 Allergy Nordic og derigjennom er anbefalt   
 av NAAF og søsterorganisasjonene i Sverige  
 og Danmark.
2.  Velg en luftrenser med HEPA-filter, da dette  
 filtrerer alle bakterier og virus ned til 30   
 mikrometer.
3.  Velg en luftrenser som automatisk kjenner   
 luftkvaliteten i det rommet den står i, og   
 justerer viftehastigheten og energiforbruket  
 etter dette.
4.  Velg en luftrenser som er tilpasset størrel- 
 sen på rommet den skal rense. I et stort   
 rom kan det være nødvendig med flere   
 luftrensere.
5.  Hold oversikt over hvor ofte filteret skal 
 byttes, og ta med kostnader til filter når du   
 vurderer pris.

Balansert ventilasjon med ren og frisk 
luft i alle rom, hele året.

Inneklimasentral med integrert 
ventilasjon, varme og tappevann, hvor to 
av tre dusjer er gratis.

Løsninger for et bedre inneklima

Flexit sørger for et bedre inneklima i din bolig ved å tilby smarte og energieff ektive 
løsninger. Et sunt og godt inneklima er svært viktig for helse og trivsel. 

www.fl exit.no

Sentralstøvsuger som fjerner det farlige 
fi nstøvet. 

Uansett hvor du er, så kan du styre 
inneklima fra appen Flexit GO. 

Ventilasjon Varme Tappevann
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MATALLERGI

Fra kjøkkenbordet  
til kakekort-business
Da barna fikk allergi, handlet 17.mai og bursdager stadig mer om 
mat og stress. Marit Barbo lagde da MerkMaten-kortene, som  
hun nå utvikler for fullt. 

Tekst: Ann-Mari Gregersen  Foto: Alf Ove Hansen

Neste steg. Marit Barbo tar nå neste steg 
med Merk Maten, og ser etter både inves-
torer og dagligvarekjeder som vil jobbe 
med henne og produktene.
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MATALLERGI

l Vær bevist på å ha god mathygiene (rene benker og   
 utstyr osv.) når du skal bake kaker/lage mat som skal 
  merkes med kakekort/matkort.

l Les varedeklarasjonene til alle matvarene.

l Vi anbefaler at mat og kaker står med minimum 10 cm 
 mellomrom. Dette for å unngå søl og «smitte» av  
 allergener/ingredienser mellom kaker/mat.

l Gi kun opplysninger på kakekort/matkort som du er  
 helt sikker på.

l Vi anbefaler at man nummererer anretningsbestikk 
 og kakekort/matkort med samme nummer. Dette for 
 å unngå at anretningsbestikk blir flyttet mellom  
 rettene/kakene.

l Det er svært nyttig om den som ønsker velkommen  
 til festen informerer om merkingen. 

Les mer på www.merkmaten.no

 Det nærmet seg nok en gang 
Norges nasjonaldag. Nok en 
gang gruet familien seg. Mest 
mor og far, men barna gledet 
seg heller ikke like mye til 
kaker, boller og brus. 

– Det var store kakebord 
på skolen. Noen sikkert uten 
nøtter, egg og melk, men det 
kunne ingen svare på. Mine 
barn fikk derfor bare kaken 
jeg selv hadde laget, forteller 
Marit Barbo.

Rørende tilbakemelding.
Etter år med klump i magen 
hver gang det var større 
festligheter på gang, tok grep. 
Hun klipte, limte og laminerte 
på kjøkkenbordet hjemme. 
Resultatet ble første versjon 
av kakekortene. 

– 14. mai i 2014 gikk jeg til 
barnas skole og spurte om de 
ville bruke kortene på feirin-
gen tre dager etter. 

Både hun og kortene hen-
nes ble tatt imot med åpne 
armer, skolen skulle kjøpe 
inn kortholdere og hun fikk 
beskjed om å gå hjem og lage 
flere. Da dagen kom, strøm-
met tilbakemeldingene på.  

Et barn og en mor kom med 
noen avgjørende tilbakemel-
dinger. «Vet du hva, Marit! Jeg 
kunne spise fem kaker!», sa 
en av ungene. En mor fortalte 
at det var første gang hennes 
datter spiste kake på skolen.

Hjelp fra NAAF i nord. – Tenk 
at det skulle være så enkelt for 
at både barn og voksne kunne 
ha en avslappet feiring. Dette 
måtte jeg gjøre noe mer ut av. 
I samarbeid med NAAF Region 

Nord og Anne Kari Isaksen fikk 
vi engangs-støtte fra Extra-
stiftelsen. Kort til 17. mai 2016 
kunne lages. Kakekortene ble 
lansert for alvor, og tatt i bruk 
over hele landet.

To år senere hadde hun 
gått noen runder med seg 
selv. Temaet var for viktig til 
at hun bare kunne bruke litt 
tid her og der på det. En stor 
avgjørelse ble tatt. 

– Jeg bestemte jeg meg 
for å si opp jobben, satser 
sparepengene og bruke mer 
tid på MerkMaten. Det var 

et tøft valg, og læringskurven 
har vært bratt. Jeg hadde lite 
data-erfaring, var ikke aktiv 
på Facebook og hadde aldri 
åpnet et PowerPoint-program.

Nyttige kurs og mentor-
hjelp. Noen gründererfaring 
hadde hun heller ikke. Hennes 
lidenskap, engasjement og 
interesse for å lære ble en 
god drahjelp. Det startet med 
etablerer- og gründerkurs og 
kurs om sosiale medier. I 2018 
fikk hun seg egen kontorplass. 
Kunnskapsparken Origo i 

Alta ga nyttig kunnskap om å 
starte bedrift. Fra Innovasjon 
Norge kom det et kommer-
sialiseringstilskudd. Derfra får 
hun også mentorhjelp. Den 
første var siviløkonomen og 
eieren Vegard Berge Uglebak-
ken i reiselivsbedriften Nord 
Ekspedisjon. Han hjalp henne 
med alt fra å skjønne copy 
paste-funksjonen på pc-en til 
å lage strategiske planer.

– Vegard var fantastisk, og 
en person som bare gjør ting. 
Han kunne si «Hva, har de 
ikke svart enda? Da går vi og 
banker på døra nå», mens jeg 
var litt mer sånn «Tror jeg må 
sove litt på det». Den tiden 
var utfordrende og ekstremt 
nyttig, sier Barbo.

Matbutikker neste mål.
Med sin nye mentor, direk-
tør Hartvig Johanson fra XO 
Executive Advisors, er hun nå 
klar for neste steg. Målet er 
en distribusjonsavtale med en 
dagligvarekjede.

Johanson er tidligere 
direktør i Orkla, og kan alt om 
dagligvaremarkedet. Det er til 
god hjelp, da målet er  å selge 
matkortene i matbutikker i 
løpet av 2019. 

– Det krever blant annet et 
nytt design som jeg utvikler 
med ham og byrået Árvu. 
Kortene må for eksempel ha 
rett pakkestørrelse for hyl-
lene, passende emballasje og 
kundene må kjapt forstå hva 
det dreier seg om fra 1 meters 
avstand. Det er mye som 
skal formidles på liten plass, 
forklarer hun.

MATKORT-RÅD

SMARTERE. GRØNNERE. STERKERE.
Oppdag den nye generation av miljøsmarte gulv fra Upofloor.

Zero, Zero Sound, Zero Tiles og Xpression.
Fri for PVC, mykgjørere, phthalater og halogener. 

www.ehrenborgflooring.com
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MATALLERGI AKTUELT

FAKTA MERK MATEN

Hvor: Bedrift i Alta, eid av Marit Barbo
Hva: Lager mat- og kakekort, hvor en får vite 
hva en spiser samt informasjon om hva maten 
inneholder.
Hjemmeside: www.merkmaten.no 
Facebook: Merkmaten Tilrettelegge for alle. Inkludering og sosialt entreprenørskap er også 

sentrale tanker i MerkMaten-bedriften. – Samfunnet er universelt ut-
formet. Hvorfor skal ikke også maten være mer universelt tilrettelagt? 

Viktig produkt. MerkMaten-kortene koster lite, men har stor effekt for mange. 

Vant konkurranse. På tam-
pen av fjoråret var hun også 
med på DNBs pitchekonkur-
ranse under deres NXT-arran-
gementet i Alta. Her møter 
gründere potensielle samar-
beidspartnere og investorer.

– Jeg hadde et mål om å 
lære meg pitching, så det var 
et lykketreff da NXT-konferan-
sen dukket opp. Som gründer 
må du kunne presentere 
ideen din, nå ut og bli sett. Nå 
fikk jeg en god sjanse til å øve 
før jeg skal møte dagligvare-
kjedene. 

Marit Barbo skulle på tre 
minutter klemme inn hva hun 
gjør, hvorfor og hvordan. Hun 
oppsøkte de mest kritiske 
personene i sin omgangskrets, 
for å få pitchen til å sitte. Det 
gjorde den. Hun stakk av med 
publikumsprisen på 5000 
kroner. 

– Det var befriende og god 
følelse å vinne. Det var en 
bekreftelse på at arbeidet jeg 
gjør for allergikere er viktig. 
Matallergi blir anerkjent som 
en samfunnsutfordring. Det er 

også viktig at mange verdset-
ter og ser nytten av arbeidet 
jeg gjør. 

Hun fikk noen kritiske 
spørsmål fra juryen, men var 
godt forberedt. Ett av disse 
var om ideen hennes kunne 
kopieres. Svaret var kontant.

– Kortene i seg selv er lette 
å kopiere, men kontaktnettet 
og kompetansen min er resul-
tatet av hardt arbeid. Dessu-
ten har jeg et unikt samarbeid 
med NAAF, som validerer 
produktet og arbeidet mitt.

Mat-makker søkes. Bedriften 
er fremdeles i utvikling, og 
Marit Barbo håper å få flere 
med på laget. 

– Jeg savner en makker, en 
å sparre med og dele «alt» 
med. Vil du være med på 
noe helt nytt, er kreativ, har 
kunnskap om markedsføring, 
sosiale medier og kan litt øko-
nomi og administrasjon – så 
ta gjerne kontakt!

Mat- og kakekortene er 
viktige på flere felt. De med 
behov får vite hva de kan 

spise. Kortene gjør også vert-
skapsrollen enklere både for 
private og offentlige instanser 
som skal servere mat. Men for 
Marit Barbo handler det om 
mye mer enn det. Inkludering 
og sosialt entreprenørskap 
er også sentrale tanker i 
MerkMaten-bedriften.

Alle skal med. – Samfunnet 
er universelt utformet, med 
heis, ledelinjer og ramper. 
Hvorfor skal ikke også maten 
være mer universelt tilrette-
lagt? Det handler om inklude-
ring. Drømmen min er et bæ-
rekraftig MerkMaten-firma, 

som på ulike måter skal bidra 
til å forebygge utenforskap.

Marit Barbo jobber for at 
flere kommuner skal forstå 
hvor effektfulle kortene er, og 
at enda flere vil kjøpe dem til 
17. mai-feiringene sine.

– Kravet om universell 
utforming i samfunnet er der 
for å øke inkluderingen. Merk 
Maten-korten er et steg i den 
retningen for de mange med 
matallergi og annen matover-
følsomhet. Så rekk opp hånda, 
alle kommuner og barneskoler 
som ikke ønsker å inkludere 
elevene sine! n Under lange opphold i 

rommet gjør vektløsheten 
at kroppen endrer seg mye. 
Blant annet blir lungefunksjo-
nen dårligere, men forskerne 
vet ikke hvorfor.

Det skal et eksperiment av 
forskere på Sicilia finne ut av. 
De skal sende lungecellekultu-
rer som vokser i liknende lag 
som i lungene til den interna-
sjonale romstasjonen.

Der skal lungecellene vokse 
i opptil 10 uker, før veksten 
stoppes og cellene bevares. 
Så sendes de tilbake til jorda 
for nærmere analyse.

Forskerne som skal utføre 
lungecelleforsøket jobber 
hovedsakelig med sykdom-
mer som astma, så forsøket 
i rommet vil en dag kunne 
hjelpe pasienter på jorda.

– Lungecellene skal vokse 
i små kamre som vi skal lage, 
samt alt rundt som lunge-
cellene vil trenge for å vokse 

i rommet, sier Irene Karolius-
sen. Hun er leder for prosjek-
tet og forsker ved CIRiS

Prosjektet starter i januar 
2019, varer i tre år, og utføres 
på oppdrag av den europeiske 
romorganisasjonen ESA.

CIRiS vant utlysningen 
fra ESA i konkurranse med 
bedrifter over hele Europa 
om å lage vekstkamrene for 
lungecelleforsøket.

– Ingen i Norge har bygget 
noe liknende tidligere, og 
derfor er det både spen-
nende og artig for oss å være 
med på dette prosjektet, sier 
Karoliussen. 

Lungecelleforsøket skytes 
opp tidligst i 2022. Da ønsker 
Karoliussen å være til stede 
på Kennedy Space Center og 
se SpaceX-raketten fare til 
værs med forsyningsfartøyet 
Dragon og den norske tekno-
logien ombord. n

Rom-prosjekt skal  
«dyrke» lunger

CIRiS – Senter for tverrfaglig forskning  
i rommet i Trondheim lager vekstkamre 
for lungecelleforsøk på den europeiske 
romstasjonen ESA.
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NAAF-KOKKEN Morten
Vår faste matspaltist Morten Øverbye er 
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter. 
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter 
som også kan nytes av deg med matallergi.

Tekst og foto: Morten Øverbye

Tre smakfulle
gryter

FISKEGRYTE

OKSEGRYTE

LINSEGRYTE

NAAF-KOKKEN

La varmen komme innenfra. Med rykende gryter sørger du for 
å holde kulda ute og smaken inne på mørke vinterkvelder. 

l Del fisken opp i biter på ca 2 x 2 cm. 
l Stek fisken i litt olje på den ene siden til den får en  
 stekeskorpe. Ta fisken ut av stekepannen. 
l Ha litt olje igjen og la curry paste frese i et par minutter.  
 Ha i kokosmelk og pisk det sammen. Tilsett fiskekraft og  
 la det putre i 5 minutter. 
l Kok opp vann i en ny kjele. Kutt asparges i to, og ha dem  
 i det kokende vannet i et lite minutt. 
l Smak til sausen med salt og pepper. 
l Legg fiskebitene over i sausen, og ha over finhakket  
 paprika, koriander og aspargesen. 
l Klem litt sitron over retten og legg restene av sitronen 
 tilbake i pannen. 
l Serveres gjerne sammen med brød, nudler eller ris.

1 løk
1 rød chili
2 hvitløksfedd
150 g gulrøtter
1 l grønnsakskraft

400 g kidneybønner
400 g grønne linser
400 g kikerter
Olje
Salt og pepper

600 g grytekjøtt/høyrygg
2 bokser hermetiske tomater
2 små løker 
7 dl oksekraft
300 g gulrøtter,  

gjerne regnbuerøtter
100 g sellerirot 
100 g persillerot 
Olje
Salt og pepper

l Del kjøttet i biter på ca 2 x 2 cm. 
l Rens og kutt grønnsaker i grove biter. 
l Rens løk og del i båter. 
l Varm litt olje i en gryte og brun kjøttet på alle sider.  
 Tilsett løken det siste minutter. 
l Ha i hermetiske tomater og oksekraft. La kjøttet trekke  
 i en times tid. 
l Tilsett resten av grønnsakene og la det koke i ytterligere  
 30 minutter. 
l Smak til med salt og pepper. 
l Serveres gjerne sammen med brød og smør eller ris. 

l Finhakk løk, chili, hvitløk og gulrøtter. 
l Varm litt olje og fres, løk, chili og hvitløk. Ha i grønn- 
 sakskraft og la det putre i 15 minutter 
l Ha i gulrøtter og skylte linser, bønner og erter.  
 La det koke i ytterligere 5 minutter. 
l Ha i spinat og rør rundt. 
l Smak til med salt og pepper. 
l Serveres gjerne sammen med brød, ris eller nudler. 

800 g laks 
3 ss red curry paste
3 dl kokosmelk
5 dl fiskekraft
½ rød paprika 

5-6 stk asparges 
Koriander
Sitron 
Salt og pepper
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AKTUELT

Et hundeliv kan være bra
Det å vokse opp med flere 
hunder kobles nå til en lavere 
risiko for å utvikle astma, 
særlig hvis hundene er tisper. 
Dette viser en ny studie fra 
Karolinska instituttet og Upp-
sala universitet. 

I den nye studien har 
forskerne prøvd å finne ut 
av hvordan egenskaper som 
kjønn, rase, antall hunder i 
hjemme og hundens størrelse 
påvirker risikoen for astma 
og allergi blant de som har 
hund i hjemmet barnet 
første leveår. 

I studien inngikk 
nærmere 23.600 barn 
født i Sverige mellom 
2001 og 2004, som 

alle bodde med en hund  
i huset. 

Forskerne fant ut at det å 
ha flere hunder, særlig hunn-
hunder, reduserte sannsyn-
ligheten for å få astma. Men 
de fant ingen sammenheng 
mellom astma og allergi og 
såkalte allergivennlige  

hunderaser. (Allergia.se)

Bare halvparten 
hadde matallergi

Bare halvparten av amerikanerne som trodde de 
hadde en matallergi, fikk det bekreftet hos legen. 
Mange oppga symptomer som ikke en gang stemmer 
med matallergi, viser ny studie.

Ekte matallergi kan utløse allergisk sjokk som er en 
livstruende reaksjon.

Det er forsket mye på matallergier blant barn, men 
blant voksne er problemet hittil lite kartlagt. Nå har 
forskere i USA gjort en omfattende studie av utbre-
delsen i den voksne befolkningen.

To av ti voksne i USA tror de har en matallergi. 
Dette er nesten dobbelt så mange som faktisk har 
fått en bekreftet diagnose, viser studien som nylig ble 
publisert i tidsskriftet JAMA Network Open.

I studien, som er basert på spørreundersøkelser 
blant over 40 000 innbyggere, oppga 10,8 prosent 
å ha en bekreftet matallergi. Blant dem som trodde 
de var allergiske, rapporterte mange om symptomer 
som ikke stemmer med ekte matallergi.

Dette er en godt kjent problemstilling fra de fleste 
vestlige land, bekrefter klinisk ernæringsfysiolog Vi-
beke Østberg Landaas ved Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet.

– En europeisk studie viser at 5,9 prosent mener 
de selv har matallergi, mens kun 2,6 prosent kan 
bekreftes ved enten overbevisende sykehistorie eller 
ved positiv kostprovokasjon, opplyser Landaas til 
forskning.no.
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Det blir nå slutt på sigaretter 
fra verdens største tobakkpro-
dusent, Philip Morris. Sel-
skapet som er kjent for blant 
annet Marlboro går i stedet 
helt over til røykfrie produkter 
som e-sigaretter for å få oss 
hekta på nikotin.

Philip Morris slutter med sigaretter
– Vi ønsker å slutte helt 

med å selge sigaretter og ser 
for oss en full overgang til 
risikoreduserende produkter. 
På verdensbasis utgjør de 
nye produktene allerede 13 
prosent av omsetningen vår, 
sier Pia Prestmo, kommunika-
sjonsdirektør i Philip Morris 
Norge, til Nettavisen.

Ifølge den britiske nyhet-
skanalen har Philip Morris 
tatt ut over 3000 patenter 
og brukt rundt 40 milliarder 
kroner på å forske fram nye 
produkter. Sky News har 
besøkt Philip Morris’ labora-
torier i Sveits, der selskapet 
tester ut nye teknologier for 
tobakk-konsum.

Mange sliter med eksem, tilhørende kløe og ubehag på hendene sine. 
De myke hanskene fra Granberg vil hindre en i å klø direkte på eksem/sår, og 
bidra til at krem i området som behandles blir værende lengre.

Vi har jobbet spesielt med å utvikle hansker som skal ha god passform for 
barn, og tilbyr derfor hanskene i fem barnestørrelser. Dette for at barnet skal 
oppleve så få ulemper som mulig ved å bruke hanskene ved lek og andre 
aktiviteter, eller i løpet av natten.

Hanskene er laget av helse- og miljøvennlig, biologisk nedbrytbar bambus. 
De kan vaskes på 60 °C og vil beholde sine gode egenskaper vask etter vask.

Art. 110.0155 (barn)

Art. 110.0160 (XS-XL)

granberg.no

Hudvennlig hanske laget av››
BAMBUS-VISKOSE

ANBEFALT AV

Eksemhansker for voksneAdult’s Eczema Gloves

Health-friendly& totally bio-degradable

ANBEFALT AV

Mange sliter med eksem, tilhørende kløe og ubehag på hendene sine. De myke hanskene fra Granberg vil hindre en i å klø direkte på eksem/sår, og bidra til at krem i området som behandles blir værende lengre.

Vi har jobbet spesielt med å utvikle hansker som skal ha god passform for barn, og tilbyr derfor hanskene i fem barnestørrelser. Dette for at barnet skal oppleve så få ulemper som mulig ved å bruke hanskene ved lek og andre aktiviteter, eller i løpet av natten.

Hanskene er laget av helse- og miljøvennlig, biologisk nedbrytbar bambus. De kan vaskes på 60 °C og vil beholde sine gode egenskaper vask etter vask.

Helsevennlige ››

ANBEFALT AV

Eksemhansker for voksneAdult’s Eczema Gloves

Health-friendly& totally bio-degradable

Art. 110.0155 (barn)
      110.0160 (XS-XL)

EKSEMHANSKER.

Med Dungo babypose, en nattpose med dun,  
hjelper du barnet ditt til en trygg og god søvn.

Nattpose med dun!

www.dungo.no

Dungo babypose er en sovepose som er tilpasset barn, 
fra nyfødtstadiet og opp til to-treårsalderen. Dungo  
babypose er 95 cm fra skulder til bunnen av posen.  
Posen kommer i lys pistasj grønn og lys ecry gul.

Posen er utviklet i samarbeid med norske foreldre og 
består av rene bomullsmaterialer og den fineste gåsedun.

Dungo babypose  
- en nattpose med dun,  
er godkjent og anbefalt  

av Norges Astma- og  
Allergiforbund
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MAT I BARNEHAGER

Norges Astma- og Allergi-
forbund har vært involvert i 
arbeidet med den nye anbe-
falingen, og er glade for å se 
at tilrettelegging ved matover-
følsomhet nå er viet plass 
 i den nye utgaven.

Bedre kosthold, bedre helse.
Den nye anbefalingen fra 
Helsedirektoratet har som mål 
å gjøre at barn i hele landet 
får et mer likt tilbud om mat 
og drikke. Bedre kosthold vil gi 
barna bedre helse, uavhengig 
av sosial bakgrunn.

Matallergi og overfølsom-
het er en stadig voksende 
problemstilling hos barn i 
dag. Opptil 8 prosent av nor-
ske barn har matallergi, og in-
kluderer vi annen matoverføl-
somhet er tallet enda høyere. 
Barnehager er en viktig arena 
der det må tilrettelegges for at 
disse barna blir ivaretatt, noe 
som krever gode rutiner og 
kompetanse hos de barneha-
geansatte. 

Skal tilrettelegge. Punkt 11 
i anbefalingen er ny, og stad-
fester at måltidene i barne- 
hagen skal tilrettelegges for 
barn med blant annet mat-
allergi og matintoleranse. 

– Dette er en seier i seg selv, 
sier Anne Elisabeth Eriksrud, 
generalsekretær i Norges 
Astma- og Allergiforbund. Så 
mye som 40-60 prosent av 
barnets daglige energibehov 
blir inntatt i barnehagen, så 
det skulle bare mangle at barn 
med matoverfølsomhet blir 
tatt på alvor og får mat tilpas-
set deres behov. 

Nye nasjonale retningslinjer
Helsedirektoratet har lansert en ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider 
i barnehagen der tilrettelegging ved matoverfølsomhet er tatt med.

Viktig tema. Barn spiser flere måltider i løpet av dagen i barnehagen, det er derfor viktig å tilrettelegge  
for de som har matoverfølsomhet. Foto: Colourbox

Anbefalingen for mat og 
måltider i skolen oppgir 
noen praktiske eksempler på 
hvordan tilretteleggingen kan 
foregå på en enkel måte som 
ivaretar alle. Det er ofte små 
grep som skal til. 

Dialog er viktig. Anbefalin-

gene sier at det er viktig med 
god dialog mellom hjem, 
barnehage og eventuelt 
helsepersonell om hvordan 
barnet reagerer på bestemte 
matvarer. Dette for å kunne 
tilrettelegge på en hensikts-
messig måte. Foresatte har 
ansvar for å gi informasjon 

om hva barnet reagerer på, 
hvilke symptomer barnet 
kan få, graden av sensitivitet 
og hvilken behandling som 
brukes. Barnehagen må sørge 
for at de har slike nødvendige 
opplysninger skriftlig.

Ved anbefaling av spesielle 
tiltak eller forbud som på-

virker hele eller deler av bar-
negruppen, skal det foreligge 
en begrunnet legeerklæring 
eller begrunnelse fra klinisk 
ernæringsfysiolog. 

Helsedirektoratet ga i 2016 
ut anbefalinger for hvordan 
alvorlig nøtteallergier kan og 
bør håndteres i barnehagen. 

Denne anbefalingen er også 
egnet for håndtering av andre 
matallergier og kan brukes 
som et utgangspunkt ved vur-
dering av tiltak i barnehagen. 

Gode rutiner. Selv om anbe-
falingen er god og utfyllende 
er det fortsatt behov for å 
løfte kompetansen rundt 
matallergi i barnehagene. Vi 
trenger barnehageansatte 
som har tilstrekkelig kunn-
skap til å ivareta barnet 
og dets behov for mat og 
næringsstoffer. Vi trenger 
ansatte som kan å forebygge 
allergiske reaksjoner, og ikke 
minst trenger vi ansatte som 
kan handle dersom ulykken 
først er ute. Barnehagen må 
også utarbeide gode rutiner 
på området.

– Først når vi har oppnådd 
dette kan vi være helt for-
nøyde, sier Eriksrud. 

NAAF vil jobbe videre for å 
sikre god kunnskap og opp-
læring rundt matoverfølsom-
het hos ansatte i barnehager. 
Vi har mange spennende 
prosjekter på gang, og vi er 
sikre på at 2019 blir et godt  
år på denne fronten.   

– Både barn, foresatte og 
ansatte skal føle seg trygge 
og ivaretatte i barnehagen, 
avslutter Eriksrud. 

Du finner de nye anbefalin-
gene på denne nettadressen:
https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/mat-og-
maltider-i-barnehagen

• Superabsorberende kjerne 
 med mykt toppsjikt gir barnet 
 en tørrere følelse
• Lekkasjestoppere som effektivt
  hindrer lekkasje 
• God og fleksibel passform 
 gjør bleiene behagelig for 
 barnet å ha på

LilleGo’ bleier og andre LilleGo’ produkter fås kjøpt 
hos Kiwi, Meny, SPAR og Joker. 
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TRAKEOBRONKOMALASI

Trakeobronkomalasi betyr 
bløte luftveier. Trakea er 
hovedpusterøret som avgir én 
hovedbronkus til hver lunge. 
Bronkiene deler seg videre 
minst  20 ganger, men kun de 
første 8-10 delene inneholder 
brusk. Malasi kan affisere tra-
kea eller bronkier eller begge 
deler.

– Normalt er to tredjede-
ler av luftveienes omkrets 
avstivet av brusk, men hos 
pasienter med malasi dekker 
brusken kanskje bare halvpar-
ten, fordi de har en bredere 
muskulær del av luftveiene. 
Pasienter kan også ha myk 
brusk i luftveiene, forklarer 
Suzanne Crowley, som er 
overlege ved barneavdelingen 
for allergi og lungesykdommer 
ved Oslo universitetssykehus 
(OUS).

Som oftest er det trakea 
som er rammet av malasi.

Den ukjente  
luftveissykdommen
Mange barn får feilaktig diagnosen astma når de egentlig har 
sykdommen trakeobronkomalasi. Først når astmamedisinen 
ikke virker blir barna henvist til videre utredning slik at de 
kan få korrekt diagnose og behandling.

Tekst: Sissel Fantoft Foto: Colourbox

Feil diagnose. Det er trolig en del 
barn som er diagnostisert med astma 
som egentlig har den mer ukjente 
lungesykdommen trakeobronkomalasi.

– Vi deler gjerne trakea inn 
i tre, og både den øverste, 
midterste og nederste delen 
kan være affisert, eller kombi-
nasjoner av de tre. Malasi kan 
også ramme hovedbronkiene 
til hver lunge. Luftveier som 
er affisert med malasi har en 
tendens til å klappe sammen 
og forårsake luftveisobstruk-
sjon og dermed pustevansker, 
sier hun.

Trenger mer forskning.  
Malasi er en sykdom det fin-
nes lite forskning på. 

– Det er en svært underdi-
agnostisert tilstand, derfor 
vet vi egentlig ikke hvor 
mange barn som er rammet. 
Til oss kommer barn som er 
henvist fra hele landet, og vi 
regner med at mellom 600 og 
700 barn har fått en malasi-
diagnose hos oss de siste 10 
årene, sier Crowley.

De fleste barna som kom-
mer til utredning ved bar-
neavdelingen for allergi og  
lungesykdommer ved OUS har 
opprinnelig fått en astmadiag-
nose. Mange barn får stadig 
økende doser med inhala-
sjonssteroider, noe som i 
verste fall kan føre til binyre-
barksvikt.

– Siden astmamedisinen 
ikke virker blir barna henvist 
til videre utredning hos oss. 
Det kan være små barn som 
surkler hele tiden, eller som 
har gjentatte episoder med 
luftveisobstruksjon når de 
har en virusinfeksjon. Det kan 
også være eldre barn med 
pustevansker, eller som blir 
raskt andpustne eller slitne 
ved aktiviteter, når de går en 
tur eller er i barnehagen. Det 
er ikke alle malasipasienter 
som hoster, sier Crowley.

Symptomer på malasi kan 

altså være gjentatte luft-
veisinfeksjoner, kontinuer-
lig surkling, bråkete pust, 
slitenhet eller pustevansker 
ved anstrengelse. Små babyer 
med alvorlig malasi kan også 
få pustestopp.

– For de aller fleste er ma-
lasi medfødt, men eldre barn 
kan også få sekundær malasi 
ved gjentatte luftveisinfeksjo-
ner, sier hun.

Flest gutter. Forekomsten av 
malasi blant barn er om lag 1 
til 2500, og dobbelt så mange 
gutter som jenter får diagno-
sen. Barn med trakeoøsofage-
al fistel eller øsofagus atresi, 
cystisk fibrose, hjertefeil og 
ulike syndromer, som for ek-
sempel Downs syndrom, har 
økt risiko.

– Vi trenger helt klart mer 
forskning på malasi, slik at vi 
får mer kunnskap om sykdom-

men. Det er en litt vanskelig 
diagnose å stille, fordi barnet 
må legges i narkose og bron-
koskoperes. Vi får så mange 
henvisninger at det tar tid å 
få stilt en diagnose, men vi 
prøver å bronkoskopere alle 
barn hvor det er mistanke om 
malasi, forteller Crowley.

Mange av barna som har 
malasi har også bakteriell 
bronkitt.

– Ved en bronkoskopi får 
vi et inntrykk av hvor alvorlig 
malasien er, hvilke deler av 
luftveiene som er berørt. Vi 
kan også se om det er tegn til 
bakteriell bronkitt i slimhin-
nene, og ta skylleprøve til 
bakteriell dyrking, sier hun.

Lindrer symptomene. Barn 
som har livstruende malasi 
kan opereres. Enkelte barn har 
i tillegg til malasi en pulsåre 
som går feil vei og presser på 

luftrøret, noe som også kan 
rettes opp ved en operasjon.

– En operasjon kan forbe-
dre obstruksjonen og lindre 
barnets symptomer på malasi. 
Men for de aller fleste barn 
som får diagnosen er det ikke 
annet å gjøre enn å mobilisere 

slim med hjelp av saltvannsin-
halasjoner og lungefysioterapi 
og CPAP, sier Crowley.

Ved å puste gjennom et så-
kalt CPAP-apparat øker gjen-
nomsnittstrykket av luften i 
pusterøret, slik at obstruksjon 
lindres.

Symptomer på malasi 
kan altså være gjen-

tatte luftveisinfeksjoner, konti-
nuerlig surkling, bråkete pust, 
slitenhet eller pustevansker 
ved anstrengelse.

– Barnet kan sitte med et 
portabelt CPAP-utstyr i 10 
minutter 2-3 ganger daglig for 
å åpne opp luftveiene. Hos 
små babyer med alvorlig ma-
lasi kan det være nødvendig 
å sove med CPAP-utstyr for 
å unngå luftveiskollaps, sier 
Crowley.

Hun understreker at hvis 
barn som får en astmadiag-
nose ikke responderer på ast-
mamedisin er det viktig å ikke 
bare fortsette å øke dosen.

– Mange foreldre har 
mistanke om at barnet deres 
ikke har astma før legene, på 
grunn av manglende effekt 
på astmamedisiner. I enkelte 
tilfeller vil de oppleve å møte 
motstand hos legene, fordi 
malasi er en såpass lite kjent 
sykdom. Da gjelder det å ikke 
gi seg – det er foreldrene som 
kjenner sine barn best, sier 
hun. n
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ATOPISK EKSEM

Den viktige
hudkontakten
«Æsj! Så ekkelt! Jeg vil ikke holde deg i hånda!» Slike kommentarer kan  
gi en skikkelig knekk i selvbildet til et barn med atopisk eksem.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Tore Fjeld

«Lille Per» har gledet seg til 
juletrefesten, men kommer 
gråtende hjem. Hvorfor? De 
andre barna ville ikke leie 
ham rundt juletreet, fordi han 
har tørre, sprukne hender. 

Vanskelig tema. – Mange 
som har atopisk eksem ønsker 
å skjule sin hudsykdom over-
for venner, familie og andre, 
sier hudlege Teresa Løvold 
Berents ved Regionalt senter 
for astma, allergi og over-
følsomhet (RAAO) ved Oslo 
universitetssykehus.

De gjør så godt de kan for å 
skjule den, for eksempel ved 
å ta på klær som dekker over 
eksemet. Men har du eksem 
på hendene eller i ansiktet er 
det vanskelig å skjule. 

– Atopisk eksem er en 
kronisk kløende hudsykdom 
med inflammasjon og en 
defekt hudbarriere. Sykdom-
men er ikke smittsom. Det er 
forskjellige alvorlighetsgrader 
av atopisk eksem. Pasienter 
med atopisk eksem er plaget 
av kløe og smerte fra utslet-
tet, og plaget av utslettets 
synlighet, sier Berents.

De andre barna ønsker nok 
ikke å være slemme, men 
kanskje de tror at utslettet 

på huden er smittsomt. De 
vegrer seg for å holde hender 
eller gi en klem.

Åpen fra første stund.  
Nettopp derfor er det viktig 
å være åpen om hva atopisk 
eksem er. 

– Bruk gjerne skolehel-
setjenesten, for eksempel 
kan helsesykepleier fortelle 
klassen om hva atopisk eksem 
er, råder sykepleier Elisabeth 
Lange ved Oslo universitets-
sykehus.

Hun råder til å ta opp 

temaet så tidlig som mulig, 
gjerne i barnehagealder. 

Atopisk eksem blir av man-
ge ikke regnet som en alvorlig 
sykdom, og som forelder 
synes du kanskje det er  
litt for bagatellmessig til at  
det er noen vits å informere 
om dette på skolen eller  
i barnehagen. 

Men som eksemplene over 
viser, kan det å ikke fortelle 
føre til at barnet blir utestengt 
fra et fellesskap.

– Det finnes studier som 
viser at voksne pasienter med 
eksem har økt hyppighet av 
depresjon og angst. Noen 
trekker seg tilbake sosialt og 
har dårlig livskvalitet, forteller 
psykiater Boris von Hof ved 
Oslo universitetssykehus.

Psykiaterens råd er å gi barn 
med eksem mye anerkjen-
nelse for andre ting, som gjør 
at fokuset kommer vekk fra 
den problematiske huden. 

– Det er viktig å ha noe 
annet å tenke på. Du kan for 
eksempel gi ros til barnet fordi 
hun/han er flink til å danse.

Når barnet får blikk og kom-
mentarer på grunn av huden, 
er det også viktig at barnet 
har lært hva det skal svare. 
Ved å forklare enkelt og greit 

Opptatt av eksem. Fra venstre: Sykepleier Elisabeth Lange, psykiater Boris von Hof, hudlege Teresa Løvold Berents og sykepleier Ingvill  
Gaare-Olstad ved RAAO i Oslo. l Åpenhet er det beste forsvar mot ubehagelige  

 kommentarer og blikk. Forteller nøkternt og saklig  
 om hva atopisk eksem er – og lær barnet å svare hvis  
 noen spør.
l Gjør smøresituasjonen til en trygg og positiv situa- 
 sjon der du og barnet får nær kontakt.
l Dersom barnet ikke ønsker direkte hudkontakt, kan   
 du holde rundt utenpå klærne, stryke over håret etc.

hva atopisk eksem er, kan det 
sette en stopper for videre 
spekulasjoner.

Nærkontakt ved smøring.
På den andre siden kan 
smøresituasjonen være en 

SLIK KAN DU HJELPE

kjærkommen anledning til å 
få god hudkontakt med sine 
barn, helt opp i tenårene.

– Det er viktig at berøringen 
blir forbundet med noe som 
er godt og ikke med smerte, 
sier Ingvild Gaare-Olstad, som 

er sykepleier og koordinator 
ved RAAO.

For å få en god mestring av 
sykdommen, er det viktig å 
følge opp smøring. Noen barn 
synes det er deilig å bli smurt, 
mens andre er lei av «stin-

kende» kremer og salver. 
– Det beste er hvis du klarer 

å gjøre smøringen til en fin 
og positiv situasjon, kall det 
gjerne spa-behandling, sier 
hudlege Teresa Berents. 
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ATOPISK EKSEM

POLLENALLERGI

FAKTA ATOPISK EKSEM

l Atopisk eksem er en betennelse i huden som  
 gir kløe.  
l Det skyldes ikke allergi eller infeksjon og er ikke 
 smittsomt. For at huden skal være smidig og 
 tøyelig må den ha et visst fuktighetsinnhold.  
l Eksemhud har en endret fuktighetsbalanse.  
 For mye vann forsvinner fra huden. Årsakene 
 er ikke helt klarlagt, men nedsatt talgproduk- 
 sjon synes å spille en rolle. Med få unntak ser 
 man at huden hos personer med eksem alltid 
 er tørr. Tørr hud klør lett. Det oppstår sprekker  
 og huden kan bli sår. Under et akutt eksemut- 
 brudd øker blodgjennomstrømningen i huden.  
 Betennelsesstoffer fraktes til huden og hevelser 
 kan oppstå. Forsvaret mot bakterier og virus er 
 nedsatt. Forskere mener at det blant annet  
 skyldes en forstyrrelse i immunsystemet. Det  
 oppstår sjelden alvorlige infeksjoner, men det  
 er vanlig at overvekst av bakterier opprett- 
 holder eksemet og gjør behandlingen vanskelig. 
l Alle de beskrevne forhold fører til at huden er  
 mindre motstandsdyktig mot ytre påvirkninger.
l Tilstanden er kronisk. I perioder kan man være  
 tilsynelatende bra. En rekke forhold kan  
 forverre eksemet. Blant de viktigste er: Tørr luft,  
 varme, svetting, mye kontakt med vann, kontakt  
 med såpe, kosmetikk, infeksjoner (i huden eller  
 generelt), stress, sigarettrøyk, inntak av visse 
 matsorter, kontakt med kjæledyr, visse typer 
 tøy, mye soling, allergier.

 
Kilde: www.eksemskolen.no

Dette kan gi et godt og nært 
bånd mellom foreldre og barn, 
og du må gjerne fortsette å 
smøre barnet selv om hun/
han klarer å smøre seg selv.

Hvorfor er hudkontakt så 
viktig? Det å ikke få hudkon-
takt med andre mennesker 
kan rett og slett føre til dårlig 
helse.

– Hudkontakt styrker  

immunsystemet, og det fin-
nes flere studier som viser at 
infeksjoner kan bli hyppigere 
hos mennesker som ikke får 
stimulert huden, sier psy-
kiater Boris von Hof ved Oslo 
universitetssykehus.

I motsatt fall fører mye 
hudkontakt til en rekke posi-
tive effekter. Ved berøring av 
huden kommer det elektriske 
signaler til nervene, som frigir 
hormoner. Den gode følelsen 
vi får når vi blir berørt på en 
god måte kommer av blant 
annet oxytocin, som er et 
sosialt hormon. Dette hjelper 
til å knytte bånd til dem vi blir 
berørt av. 

– Du kan jo selv tenke deg 
hvor mye bedre du har det 
hvis du går kino og samtidig 
kan holde hånden til kjæres-
ten, illustrerer psykiateren. n
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• Dokumentert effektiv fra 20⁰C
• Helt uten parfyme

Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Unik Sensitiv Color flytende tøyvask

NYHET! 
NYHET!

Unik Sensitiv Color flytende tøyvask

Dokumentert effektiv fra 200C

Helt uten parfyme
Produktet fås kjøpt hos Kiwi, Meny, Spar og Joker.

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

FOR SENSITIV HUD
Hudpleieserien Dermica Sensitiv  

er spesielt utviklet for å beskytte og  
ta vare på huden din med trygge,  

gode ingredienser.

uten parfyme I uten parabener 
uten fargestoffer

Dermica Sensitiv får du kun hos

Anbefalt av Astma- 
og Allergiforbundet

Tror du at hendene
blir tørre av Antibac?

Antibac hånddesinfeksjon
inneholder mykgjørende midler  

som sørger for at hendene bevares 
myke og smidige.

Faktisk blir man mindre tørr av 
Antibac enn av såpe og vann.

Les mer på  
antibac.no

Da tar du feil!

CUTRIN
SENSITIVE

HÅRPLEIESERIE  
FOR FØLSOM OG  
ALLERGISK HUD

Trygt og skånsomt for  
sensitiv hodebunn 

10 rene basisprodukter  
av høy kvalitet 

Utviklet i tett samarbeid  
med det finske

astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

SENS - Trygg fra første strøk! 

Lune farger i trygge omgivelser 
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som 
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon 
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd 

 

til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.  
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SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. 
Malt med produkter som setter familiens helse i fokus. 
SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon  
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, 
og få personlige tips og råd til hvordan du kan innrede 
ditt hjem på sens.jotun.no.

Lune farger i trygge omgivelser

SENS - Trygg fra første strøk

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

Ved NAAFs pollenvarslingstjeneste i Trondheim sender 
de som regel ut de første varslene om pollenspred-
ning av or og hassel i kystnære strøk i løpet av februar 
måned.

Dersom du er allergisk mot pollen er det derfor på 
tide å begynne forberedelsene til sesongen. 

Det aller viktigste er at du starter i god tid med å ta 
forebyggende medisiner. Du skal ikke vente til du har 
begynt å få sterke symptomer. Medisinene skal tas dag-
lig og regelmessig selv om du på enkelte dager ikke har 
symptomer. 

Har du et ventilasjonsanlegg i huset, bør du skifte 
filtre før og etter pollensesongen. Sjekk også om du må 
skifte pollenfilter i bilen.

Informer omgangskrets, arbeidsgiver og andre om 
sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilret-
telegge. Er du student kan du søke om forlenget ek-
samenstid, men husk at du trenger legeerklæring.

Pollenmaske som dekker nese og munn minsker 
innånding av pollen. Pollennett/filter kan plasseres over 
vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen. 
Begge disse produktene kan kjøpes i NAAFs nettbutikk 
https://nettbutikk.naaf.no  n

Er du klar  
for vår?

Selv om det er vinter ennå en god 
stund de fleste steder i landet, 
er det snart tid for pollensesong 
igjen. Er du forberedt på det som 
venter i tiden fremover?
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1 av 4 under 30 år har brukt 
paracetamol i løpet av den 
siste uken. Halvparten av dis-
se tar paracetamol forebyg-
gende. Feil legemiddelbruk 
kan få alvorlige konsekvenser, 
advarer fagdirektør Per Kris-
tian Faksvåg i Apotekforenin-
gen i en pressemelding.

En spørreundersøkelse 
gjennomført av YouGov på 
vegne av Apotekforeningen, 
viser at halvparten av de 
spurte mellom 15 og 30 år 
opplever smerter og ubehag 
minst ukentlig.

Faksvåg er opptatt av riktig 
legemiddelbruk og er bekym-
ret for unge voksnes bruk av 
smertestillende medisiner: 

– Hvis man for eksempel  

bruker smertestillende tablet-
ter jevnlig over tid, kan man 
ende opp med kronisk hode-
pine, sier han.

Han er spesielt opptatt av 
de som tar smertestillende 
medisiner forebyggende.

– Vår undersøkelse viser at 
halvparten av de som bruker 
paracetamol tar tabletter for 
å unngå at de får smerter, 
plager eller ubehag. Blant de 
yngste er tallet enda høyere. 
Det er bekymringsfullt og et 
folkehelseproblem. Det finnes 
ikke en pille for alt som er 
ille. Det må vi bli flinkere til å 
snakke om, sier fagdirektøren.

3 av 10 i undersøkelsen 
mener det er et signal om at 
legemidler som Paracet og 

Ferdigfylte sprøyter med 
Xolair (omalizumab) er det 
første og eneste biologiske 
legemidlet som er blitt god-
kjent av EU-kommisjonen 
for hjemmebruk ved alvorlig 
allergisk astma og kronisk 
spontan urtekaria (elveblest). 
EU-kommisjonens godkjen-
ning er basert på klinisk 
dokumentasjon som finnes 
tilgjengelig etter 13 års bruk 
av legemidlet i klinisk praksis. 
Xolair brukes på pasienter på 
12 år og eldre som ikke har 
god nok sykdomskontroll med 
antihistaminer. 

– Godkjenningen er viktig 
da det kan gjøre at pasientene 
trenger færre legebesøk og 
for større frihet, mener Caro-

line Nilsson, barneallergolog 
ved Sacchsska barnesykehus 
i Sverige. 

Xolair gis normalt hver 
andre eller hver fjerde uke. 
Konsekvensen av EU-godkjen-
ningen er at pasienter selv, 
eller med hjelp av en annen, 
selv kan administrere medi-
sinering fra og med den 4. 
dosen, dersom behandlende 
lege finner det forsvarlig. Pa-
sienten eller den som skal gi 
injeksjonen må få opplæring 
i riktig injeksjonsteknikk og 
lære seg å kjenne igjen tidlige 
tegn på alvorlige allergiske 
reaksjoner. Xolair produseres 
av Novartis.

Legemiddelet Flutiform er nå 
godkjent som vedlikeholds-
behandling av astma hos 
barn fra 5 til 12 år i Norge. 
Flutiform har tidligere vært 
tilgjengelig for behandling av 

astma hos ungdom fra 12 år 
og voksne side 2012. Lege-
middelet fra Mundipharma er 
en kombinasjon av flutikason-
propionat og formoterol i en 
inhalasjonsspray.

Det er langt igjen til myn-
dighetenes mål om at alle 
under 40 år har jodtabletter 
hjemme, viser tall fra Apote-
kenes bransjestatistikk.

I fjor høst gikk helsemyndig-
hetene ut med en anbefaling 
om at alle som er yngre enn 
40 år bør ha jodtabletter 
liggende hjemme. Tablettene 

Landslaget Mot Tobakksska-
dene (LMT) reagerer på at 
en produsent av e-sigaretter 
sender ut markedsføring 
på epost som helt tydelig 
retter seg mot ungdom. I en 
reklame-epost fra produ-
senten Lavida lanseres deres 
e-sigaretter med slagordet 
«Sigarettens svar på iPhone 
tar USAs unge med storm». I 
annonsen er to unge kvinner 

avbildet, og du loves også å få 
e-sigaretten gratis kun ved å 
betale porto.

Stein Rørvik i LMT ber 
norske helsemyndigheter 
iverksette tiltak mot dette. 

– Dette kan føre til at en 
stor andel av nye barn/unge-
grupper lokkes inn i røyke-
avhengighet, og videre inn 
annen stoffbruk, skriver han i 
en epost til Helsedirektoratet.

Barn av foreldre som har 
hatt vanskeligheter med å bli 
gravide, eller barn som er et 
resultat av assistert befrukt-
ning, har økt risiko for astma. 
Det viser en norsk studie.

Maria Christine Magnus ved 
Folkehelseinstituttet er del av 
en forskergruppe ved Senter 
for fruktbarhet og helse. Nylig 
publiserte gruppen studien 
«Mors tidligere spontanabor-
ter og fruktbarhetsproblemer 
i forhold til astma hos barn» i 
tidsskriftet Thorax.

– I denne studien forsøker 
vi å se nærmere på hvorfor 
barn født ved assistert be-
fruktning har en økt risiko for 
astma, sier Magnus. Studien 
omfatter både barn som er 
født etter assistert befrukt-
ning, og barn som er født 
etter at foreldrene hadde 
prøvd å få barn i mer enn 12 
måneder, sier Marie Christine 
Magnus.

I gjennomsnitt var det cirka 

fire av 100 barn som fikk 
diagnosen astma ved syv års 
alder. Blant barn født etter 
assistert befruktning, var det 
rundt seks tilfeller per 100, 
altså rundt to flere tilfeller 
enn blant andre barn.

I tillegg viste studien at der-
som mor tidligere hadde hatt 
spontanaborter økte risikoen 
for astma hos barnet.

Immunologiske mekanismer 
kan resultere både til sponta-
naborter og problemer med 
å bli gravid. Det er mulig at 
de samme mekanismene kan 
bidrar til den økte astmarisi-
koen hos barn som er resultat 
av assistert befruktning.

– Vi mener derfor at både 
faktorer som har sammen-
heng med redusert fruktbar-
het hos foreldrene og faktorer 
ved den assisterte befruktnin-
gen kan bidra til en økt risiko 
for barneastma, sier Maria 
Christine Magnus.

Flutiform godkjent i Norge

Unge storforbrukere av smertestillende

Få har jodtabletter i hjemmet

«Prøverørsbarn» har  
økt risiko for astma

Xolair EU-godkjent for  
hjemmebruk

E-sigaretter markedsføres mot unge
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kan gi beskyttelse mot radio-
aktivt jod ved atomulykker. 
Tilskudd av naturlig jod blok-
kerer opptaket av radioaktivt 
jod i skjoldbruskkjertelen og 
reduserer risikoen for å få 
kreft i skjoldbruskkjertelen.

Tall fra Apotekenes bran-
sjestatistikk viser at langt i fra 
alle har fulgt oppfordringen 
om å kjøpe jod-tabletter. Fra 
1. november har jodtablet-
ter av typen Jodix vært i salg 
reseptfritt i alle apotek.

29 500 pakninger a 10 
tabletter er solgt i løpet av de 
syv første ukene. Det tilsvarer 
pakninger til én prosent av 
innbygger i alderen 0-40 år.

Normalt trenger man bare 
å bruk en tablett ved en 
atomhendelse. Selv om alle 
solgte tabletter ble fordelt på 
alle innbyggere i den aktuelle 
alderen, er det altså fortsatt 
bare hver tiende innbygger 
som er dekket.

Ibux er ufarlige å bruke når 
de selges i dagligvarebutikker, 
kiosker og på bensinstasjoner.

– Det er skremmende at 
noen tror at risikoen er lavere 

bare fordi medisinene selges  
i butikk. Virkninger og bivirk-
ninger er de samme, forteller 
Faksvåg.

Har du for vane å «vaske» 
smokken til babyen i din 
egen munn før du lar min-
sten få den? Noen synes det 
høres uhygienisk ut, men 
nå mener forskere at denne 
vanen kan knyttes til lavere 
risiko for allergi. Til en studie 
utført av American College 
Allergy, Asthma and Immuno-
logy (ACAAI) er 128 mødre til 
spedbarn blitt intervjuet flere 

ganger over en periode på 18 
måneder der de er blitt spurt 
om hvordan de rengjør smok-
ker. Ut fra dette fant de ut at 
barn som hadde mammaer 
som selv tok smokken i mun-
nen, hadde lavere IgE-nivåer 
enn de som steriliserte smok-
ken eller vasket den under 
springen. Høyt nivå av IgE kan 
indikere høyere risiko for å 
utvikle allergi og astma.

Færre røyker, men flere snuser
De siste ti årene har 
andelen dagligrøykere i 
Norge gått ned fra 21 til 12 
prosent, mens antallet som 
snuser daglig, har doblet 
seg fra 6 til 12 prosent, 
melder NTB.

Tallene kommer fra Sta-
tistisk sentralbyrå (SSB) og 
gjelder nordmenn mellom 
16 og 74 år. Tendensen er 
at de eldste røyker, mens 
de yngste bruker snus. 

Særlig blant yngre kvinner 
har bruken av snus økt 
de siste årene. Én av seks 
kvinner i alderen 16–34 
år snuser daglig, nesten 
like mange som jevngamle 
menn.

Når det gjelder røyking, 
er det Østfold som topper 
statistikken. Der røyker 16 
prosent av befolkningen 
daglig. 

Bra at mamma bruker smokk
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Viktig stikk. Helsemyndighetene anbefaler sterkt å la barna vaksinere seg mot blant annet barnesykdommer – og det gir heller ingen økt risiko 
for allergi, ifølge ny forskning. Foto: Colourbox

Vaksiner øker ikke allergirisiko
En ny studie fra Sverige finner ingen støtte for at barn som har fulgt det vanlige 
anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet har økt risiko for å utvikle allergier, 
sammenliknet med barn som ikke vaksinerer seg.

Studien er gjennomført 
ved Karolinska institutet i 
Stockholm der man har fulgt 
466 vaksinerte barn og 54 
ikke-vaksinerte barn fra de 
var nyfødte og fram til fem-
årsalder. 

Resultatene er nylig publi-
sert i det engelske tidsskriftet 
EClinicalMedicine, som utgis 
av The Lancet, og er den før-
ste studien som kan framvise 
data på hvorvidt vaksinering 
hos barn kan bidra til senere 
utvikling av allergier. Forsker-
ne fant altså ingen forskjell 

i allergirisiko mellom de to 
gruppene og mener eksiste-
rende teorier om at barne-
vaksinering kan bidra til den 
økte forekomsten av allergier, 
herved kan avkreftes.

Antroposofisk livsstil Tid-
ligere forskning har vist at 
barn som vokser opp med en 
antroposofisk livsstil (har sitt 
utspring i Rudolf Steiner-filo-
sofien) i mindre grad utvikler 
allergier, men årsaken til 
dette har vært ukjent. 

En antroposofisk livsstil 

kjennetegnes blant annet ved 
flere hjemmefødsler, lengre 
ammeperioder, biodynamisk 
og økologisk kosthold samt 
restriktiv bruk av legemid-
ler. Mange av disse barna 
gjennomgår heller ikke det 
vanlige barnevaksinasjonspro-
grammet og noen av barna 
vaksineres aldri. Det er disse 
ikke-vaksinerte barna som 
har deltatt i studien.

Særlig det første leveåret 
virker det som om allergiri-
sikoen er lavere hos de som 
lever med en antroposofisk 

livsstil. Men ved femårs alder 
var det ingen forskjell på 
de som var vaksinert og de 
uvaksinerte.

Har andre årsaker. Forskerne 
mener resultatene viser at det 
må være andre faktorer enn 
det å ikke vaksinere seg som 
gjør at barn som vokser opp 
med en antroposofisk livsstil i 
mindre grad utvikler allergier 
enn barn med en mer konven-
sjonell livsstil. Hvilke faktorer 
dette kan være skal nå under-
søkes videre. n
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Nå introduseres YTONG Energy+ på det norske markedet – en verdensnyhet, 
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av råbygget. Det gir en enkel og tett løsning som minimerer mulighetene 
for feil. Med en U-verdi på 0,11 på 50 cm massiv fasadevegg, er det lett å 
oppfylle både energikrav og byggevisjoner, nå og i fremtiden. 

Vi har utviklet blokken – nå er det opp til deg å bygge med den. 
Kontakt oss gjerne for et presentasjonsmøte – les mer på ytong.no
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Ikke gå glipp av denne unike muligheten,  
ring eller send e-post nå!

+34 928 150222 / info@vallemarina.eu

Gjelder opphold i perioden 1.5 – 10.9 2019

Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et helt unikt og  
eksklusivt tilbud for 2019! Nå er det superbillig å reise til Valle Marina! Bare se her:

Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 3500!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 2100!

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!HALV
 PRIS!

BESTILL
NÅ!

PS:  Vi snakker  norsk!

GJELDER KUN FOR MEDLEMMER I  NAAF   -   SE PRISL ISTE PÅ VALLEMARINA.NO

Vet du om en forsker som har 
utvist en særlig innsats innen-
for fagfeltet astma og allergi? 
Kanskje dette er en kandidat 
Kronprins Haakons forsknings-
pris for astma og allergi 2019.

Styret i Forskningsfondet 
for Astma og Allergi vedtok 
i sitt møte 26. mai 2016 å 
opprette Kronprins Haakons 
forskningspris for astma og 
allergi. Prisen er på kroner 
50 000.  

Tidligere prisvinnere er  
Håvard O. Skjerven, Jan  
Vilhelm Bakke og Randi  
Jacobsen Bertelsen.

Prisen skal deles ut til en 
forsker som fortrinnsvis opp-
fyller følgende kriterier:
l Fullført, eller i ferd med  
 å fullføre phd

Prisutdeler. Kronprins Haakon var selv tilstede for å dele ut forsk-
ningsprisen i 2016. Han tok seg også tid til å hilse på Anna Bistrup  
og Kai Gustavsen som sto på stand for NAAF. Foto: Tore Fjeld

Send inn forslag til forskningspris
l Må være publisert
l Må være aktiv forsker på  
 nominasjonstidspunktet
l Må ha resultater å vise til  
 fra sin forskning
l Fokus i sin forskning på 
 astma og allergi, eksem,   
 eller andre relaterte fagom- 
 rådersom kan knyttes til   
 astma- og allergisykdom.
l Beskrives som «ung og   
 lovende»
l Må ha vist en «Særskilt 
 innsats innen feltet»
 
Forslag på kandidater sendes 
til forskningsfondet@naaf.no
Frist for innsending av forslag 
på kandidater: 15. mars 2019

www.enjo.no 

Tel: 31 29 59 80 

Mail: post@enjo.no

ENJO er et innovativt rengjøringssystem bestående

av fiber og vann. Vasker 6 ganger renere, helt uten 

såpe og skadelige kjemikalier. 

 

Bestill i nettbutikken eller ta kontakt for 

demonstrasjon. 

 

Enjo. Bare med vann...

10 % RABATT 

FOR MEDLEMMER 

BRUK KODEN: 

NAAF1324

Nettside med produkter 
uten egg, melk og gluten
Er du allergisk eller overømfintlig for 
melk, gluten eller egg? Ikke fortvil – 
sjekk ut nettsiden www.naaf.no/uten

Her finner du oversikt over 
produkter som er uten disse 
allergenene, og produkter 
som kan erstatte varer man 
vanligvis bruker i matlaging. 

Når det skal lages mat til 
de med allergi trenger du 
ikke alltid egne oppskrifter. 
Du kan fint bruke vanlige 
oppskrifter, og bare bytte ut 
ingrediensen som ikke tåles 
med en annen. 

Har du tips til andre og  
nye produkter, så del gjerne 
bilder med oss:  

region.nord@naaf.no
Nettsiden oppdateres 

fortløpende når vi får innspill 
om produkter.

Prosjektet er gjennomført 
av NAAF Region Agder og 
Region Nord med støtte fra 
ExtraStiftelsen.

Kjøpshjelp. Det er alltid greit å vite hva slags produkter du kan kjøpe 
hvis du har matallergi. Foto: Colourbox
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En trofast tillitsvalgt
Britt Wennerød meldte seg inn i NAAF da sønnen fikk alvorlig 
astma på slutten av 1970-tallet, og siden har hun hatt ulike 
tillitsverv i organisasjonen.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: NAAF

– Vi hadde et opphold på 
Voksentoppen i 1976, der 
vi fikk veldig fin oppfølging. 
Sønnen min Jon hadde veldig 
kraftig astma da han var liten, 
forteller Britt.

Mens Britt var på Vok-
sentoppen med sønnen, del-
tok mannen hennes på et kurs 
i regi av Tønsberg og Omegn 
Astma- og Allergiforening. 

Etter dette meldte Britt 
seg inn i NAAF, og derfra gikk 
det raskt til hun tok på seg 
tillitsverv, først i lokallaget i 
Tønsberg og senere i fylkesla-
get og regionen. 

Britt er fortsatt leder for 
lokallaget i Tønsberg og sty-
remedlem i Region Østafjells, 
men tenker at det er på tide at 
yngre krefter overtar snart. Et-
ter over 40 år som tillitsvalgt 
kan ingen si noe på det!

– Det å være med i NAAF 
ga meg mye kunnskap og god 
informasjon som var veldig 
nyttig da sønnen min var liten 
og ganske mye syk. Jeg ble tatt 
godt i mot, og gikk blant annet 
på flere kurs der jeg lærte 
mye, forteller Britt, som selv 
hadde astma som barn.

I en periode da sønnen 
var liten, sluttet hun i jobben 
og fikk hjelpestønad for å 
hjemme med ham. 

– Jeg følte at det å være 
tillitsvalgt i NAAF gjorde at jeg 

kunne gi litt tilbake til samfun-
net.

Britt synes også det har 
vært interessant å være med 
på utviklingen av organisasjo-
nen, både lokalt og nasjonalt, 
og hun har deltatt på flere 
landsmøter.

– Jeg tror NAAF vil stå 
sterkt også i fremtiden, selv 
om aktivitetene har forandret 

seg litt. Da jeg begynte var det 
ikke så mange steder å finne 
informasjon, slik at det å gå 
på møter var viktig for å lære. 
I dag kan man søke opp mye 
på nettet, men jeg ser at folk 
fortsatt setter pris på aktivi-
teter i regi av NAAF som for 
eksempel familieweekenden 
som vi arrangerer i Region 
Østafjells. n
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Navn: 
Britt Wennerød
Alder: 70
Lokallag:  
Tønsberg og omegn
Medlem av NAAF 
siden: 1977

Utbredelsen av barneastma 
har økt de siste tiårene. Det 
er nå den vanligste kroniske 
sykdommen hos barn, og en 
av de viktigste årsakene til at 
barn legges inn på sykehus 
over hele verden.

En rekke studier tyder på 
at luftforurensning fra trafikk 
har sammenheng utvikling av 
barneastma.

Norske småbarn sover ute.
I norske barnehager skal 
barna være ute hver eneste 
dag, nesten uansett vær og 
vind. De minste barna ligger 
ofte ute i en barnevogn og 
sover på dagtid. 

Det er derfor naturlig at 
man bekymrer seg for kvali-
teten på uteluften. Spesielt 

Mikrosensorer til å måle barnehageluft
Norske barnehagebarn er mye ute, men i perioder er det ikke anbefalt på grunn  
av mye luftforurensning. NILU har testet ut om rimelige mikrosensorer kan brukes 
for å gi barnehageansatte oppdatert informasjon om luftkvaliteten.

Ute i det fri. Små barn elsker som regel å leke ute i barnehagen, men det er ikke alltid det er tilrådelig på grunn av forurenset luft. Foto: Colourbox

om vinteren og våren kan de 
barnehagene i Oslo som ligger 
nær svært trafikkerte veier, 
eller i områder der man fyrer 
med ved, oppleve mange da-
ger med dårlig luftkvalitet. 

Men hvordan kan de barne-
hageansatte vite hvilke dager 
de bør holde barna innen-
dørs? Oppdatert informasjon 
om luftkvaliteten hjelpe dem 
med å planlegge tilrettelagte 
utendørsaktiviteter, og slik ta 
vare på barnas helse.

Billige sensorer. I løpet av det 
siste tiåret har utviklingen av 
rimelige overvåkningsplatt-
former for luftkvalitet gått 
svært raskt. Disse sensorene 
er mindre, billigere og enklere 
å bruke enn tradisjonelt over-

våkningsutstyr. De kan også 
leses av i nær sanntid, slik 
at de barnehageansatte får 
informasjonen når de trenger 
den – for eksempel rett før 
de skal ut på tur. Kanskje det 
er lurt å vente litt med å gå 
ut akkurat i dag? Dette kan 
sensoren gi et ganske godt 
svar på.

Studie i Oslo-barnehager.
Seniorforsker Núria Castell 
ved NILU og hennes kol-
leger installerte 17 rimelige 
målesensorer for luftkvalitet 
i barnehager i Oslo. De rime-
lige sensorene er mindre 
nøyaktige og medfører større 
usikkerhet enn referansein-
strumentene. Likevel kan de, 
etter kalibrering og kvalitets-

sikring av data, i grove trekk gi 
pålitelig informasjon om lokal 
forurensning.

– Vi benyttet oss av fokus-
grupper for å få tilbakemel-
dinger fra bydelsadministra-
sjonen, de barnehageansatte 
og foreldrene om deres behov 
knyttet til informasjon om 
luftkvalitet i barnehager, 
forteller Castell.

Forskerne ville særlig vite 
hva fokusgruppemedlemmene 
mente om luftkvalitetsdatae-
ne som ble generert i studien. 
Mange uttrykte bekymring 
for datakvaliteten, men de 
fleste var enige om at det å 
ha oppdatert informasjon om 
luftkvaliteten i og rundt bar-
nehagene kunne være til hjelp 
for å beskytte barnas helse. n
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Apotek 1 Askim
1830 ASKIM

Tlf. 69 84 41 40

Einar Dalaker
6854 KAUPANGER

Tlf. 57 67 86 72

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 33 00

Fjellhus AS
3612 KONGSBERG

Tlf. 909 40 747

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Kristiansand
Fengsel

4614 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 12 00 40

4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00

8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 77 99

Vitusapotek Tiller
 7075 TILLER

Tlf. 73 19 70 40

Rørlegger
Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Hammerfest
Taxihus AS

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 12 34

Mirawa
Restaurant

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Borgar Kittilsen
Verksted AS

3725 SKIEN
Tlf. 35 90 57 57

Bakkehaug
Brødrene AS

9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

J B Consult AS
1764 HALDEN
Tlf. 911 48 917

LILLEHAMMER

Stensrud Musikk
3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Karl Bratlie
Karlshammer
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 88 50

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

Car Craft
Bilverksted AS

7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

Steinvik
Fiskefarm AS
6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

Eikås
Tannlegesenter AS
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Sundbrei
Transport

3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Fiskum Plate &
Sveiseverksted AS

3322 FISKUM
Tlf. 32 75 06 77

Finn Hunstad A/S
 1593 SVINNDAL
Tlf. 69 28 60 32

3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 50

2827 HUNNDALEN
Tlf. 61 13 10 50

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Mjøndalen
Bakeri & Konditori

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 62 47

Alternativ Bil as
6893 VIK I SOGN

Tlf. 926 21 272

Apotek 1 Sogndal
6852 SOGNDAL
Tlf. 57 67 90 70

Askvoll
Småbåtlag

6980  ASKVOLL
Tlf. 951 06 206

Bruhaug El-
Service ANS

6854 KAUPANGER
Tlf. 57 67 26 50

Tlf. 02 131

Bogøy Dagligvare

8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Rødberg Dagligvare
Maskinavdeling
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 16 00

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS
2651 ØSTRE GAUSDAL

Tlf. 958 35 848

Buer AS
1814 ASKIM

Tlf. 69 88 86 30

1870 ØRJE
Tlf. 69 81 00 00

Lobben Jostein
Kran og Transport

 3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Tannlege
Rolf i G Enersen
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 77 88

Otium Hytter AS
Rishovd Gård

3535 KRØDEREN
Tlf. 909 37 712

Salong
Arnhild AK Larsen

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 10 02

Snekker-tømrer firma
Vladimir Dauksta

2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

3019 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

Vollan
Tak og Vegg
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Morten Juliussen
Krantransport AS

1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Borgedal
Bilservice AS

2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Eba Service AS
3370 VIKERSUND

Tlf. 979 60 613 5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Wear Maskin AS
3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 52 13

Bengt Mathisen
Malerservice

3920 PORSGRUNN
Tlf. 415 14 082

Willy Sørensen
Tømrer AS

9388  FJORDGARD
Tlf. 975 26 278

0661 OSLO
Tlf. 22 65 04 15

Varme &
Elektrokomfort AS

1560 LARKOLLEN
Tlf. 908 09 587

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

BeslagTEKNIKK as
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

0373 OSLO
Tlf. 469 75 500

Ramsøy AS
2615 LILLEHAMMER

Tlf. 61 24 80 30

Hellik Teigen A/S
 3300 HOKKSUND

Tlf. 32 25 27 00

T Fjeld
Biltransport AS

3425 REISTAD
Tlf. 913 67 126

Frekhaug
Fysioterapi

5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Veas Rør AS
3036 DRAMMEN
Tlf. 977 09 162

Bruse AS
 3550 GOL

Tlf. 32 07 80 70

Revisorkollegiet AS
avd. Kongsberg

3611 KONGSBERG
Tlf. 32 72 28 80

Austad
Elektro AS

3750 DRANGEDAL
Tlf. 476 50 777

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

Sørsetra v/Thrana
3531 KROKKLEIVA

Tlf. 936 79 904

Lars-Jørgen H. Lia
 3619 SKOLLENBORG

Tlf. 924 26 491

3019  DRAMMEN
Tlf. 957 35 753

Solregn AS
 1481 HAGAN

Tlf. 67 06 73 00

Kile Stokholm
Arkitekter AS

0165 OSLO
Tlf. 22 99 46 20

Kirstis
Helseterapi

3722 SKIEN
Tlf. 35 52 09 60

Lyngstrand
Camping

2862 FLUBERG
Tlf. 995 77 875

Tannlege
Gisle Lauvstad

1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

... for et bedre inneklima

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.nolillesand.kommune.no

verdal.kommune.no

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Sauherad
kommune

sauherad.kommune.no

Øystre Slidre
kommune

oystre-slidre.kommune.no austrheim.kommune.no

Notodden
kommune

Seksjon for helse og omsorg
notodden.kommune.no

Fossegrenda 30 C, 7038 TRONDHEIM
www.gronn-energi.no

- Daikin - Panasonic - Mitsubishi

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 72 57 30 00
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Trimakk ANS
Skreppestadveien 46

3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

KIWI HEISTAD
0700 - 2300

VELKOMMEN TIL EN
HYGGELIG HANDEL

Torget 14, 6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00 - www.romsdalsbanken.no

Høyenhall Helse og Rehabilitering AS
Åsheimsvei 3, 3530 RØYSE

Tlf. 952 92 950

3018 DRAMMEN - Tlf. 32 80 80 80 - www.medi.no

Eidos Eiendomsutvikling AS
Langes gate 1, 3044 DRAMMEN

Tlf. 970 27 367

Leverandør av takstoler og
bygningselementer i tre.

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

www.jatak.no

Tonstad Bakeri AS
4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22

http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

Tlf. 906 99 987

Tomtegata 6, 2615 LILLEHAMMER - Tlf. 61 24 65 00

Son Blikk & Ventilasjonsmontasje AS
Borgermester Aases gate 22, 1526 MOSS

Tlf. 918 66 303

Sønstrødfotografene AS
Tollbodgata 115 A, 3041 DRAMMEN

Tlf. 32 89 47 75

Hydro Aluminium
Rolled Products AS
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 05 44 10
www.Hydro.com

Bardøla
Høyfjellshotel

3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00
www.bardola.no

Biv. 21, 1658 TORP  -  Tlf. 69 34 53 35

Løxaveien 13, 1351 RUD
Tlf. 67 17 77 00 - www.ostberg.no

Ingeniørfirmaet
Pål Skomedal AS

Høvikveien 11, 1363 HØVIK
Tlf. 67 12 49 00 - www.skomedal.no

Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

8680 TROFORS - Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no

Batteri og produkter til høreapparat

Helse & Allergisenter
Skreddersyr din behandling.

Reverserer kriniske lidelser og pollen-allergi.
Kvelitets helseterapeut og

kursleder Reidun Syversen.
www.helhetsterapeut.no

Vinstra Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317, 2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Tverrveien 32 B, 6020 ÅLESUND
Tlf. 70 17 48 80 - www.nvm.no

Stiftelsen Våler
Bo og servicesenter

Vålertunet 1, 2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 908 24 512

Price Lagerbutikk AS
Nybruveien 7, 3055 KROKSTADELVA
Tlf. 32 23 10 80 - www.lagerbutikk.no

Mjøndalen
apotek AS

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 99 11 60

Stiftelsen Amathea
avd Telemark

 Rådhusgata 2, 3724 SKIEN
Tlf. 918 94 973 - www.amathea.no

Briskeby HLF’s Skole
og Kompetansesenter
Ringeriksveien 77, 3402 LIER

Tlf. 32 22 65 00

Langgaten 48
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

Humana Care AS
www.humananorge.no

Nærumveien 24
1580 RYGGE

Tlf. 69 01 30 00
www.braathe.no

Kviteseidvegen 1698
3853 VRÅDAL

Tlf. 35 06 90 00
www.straand.no
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Helgen 22. til 24. mars 2019 samler vi alle som har lyst å gjøre 
en jobb for NAAF ute i det langstrakte land. Som mange er 
kjent med ble det på forrige landsmøte bestemt at vi skulle se 
på ny organisering av forbundet vårt. Frivilligheten i Norge er  
i endring, og vi må følge med.

Vårt mål er å gjøre Norge friskere. Hvordan kan vi nå målene 
våre, og forsøke å få flest mulig til å nyte godt av arbeidet vårt? 
For å se på organiseringen vår, har vi startet et pilotprosjekt 
som Region Nord, Nordland, Østfold, Agder og Vest har takket 
ja til å være med på. 

Ny organisering av NAAF vil bli en landsmøtesak, og for  

å bli mer effektiv og løsningsorientert, ønsker pilotregionene å 
invitere til fellessamling i Asker helgen 22.- 24 mars. 

Mer info http://www.naaf.no/2019arsmoter
Det blir et spennende faglig program og ikke minst kick-off 

for NAAFs aksjonsuke.
Hele uke 14 blir det nasjonal aksjonsuke med fokus på  

pollenallergi. Alle ansatte, frivillige og tillitsvalgte i NAAF blir 
med. Vi ønsker å mobilisere hele landet, store som små. 

Mer informasjon kommer på nettsiden  
www.naaf.no/aksjonsuka2019.

Bli med på NAAF-samling 22. til 24. mars

AKTUELT
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Prisen ble delt ut i de tre 
kategoriene produsenter, 
konditorier og serverings-
steder. Denne prisen har blitt 
delt ut årlig siden 2012, og ble 
opprettet for å stimulere til et 
godt glutenfritt tilbud på mar-
kedet. For 2018 har priskomi-
téen kåret henholdsvis Klæbu 
Håndbakeri, Dampbageriet AS 
og Glunot AS som vinnere. 

Beste produsent. Klæbu 
Håndbakeri, Klæbu, tildeles 
prisen i kategori produsenter 
for deres omfattende utvik-
ling av og satsing på gode, 
glutenfrie bakervarer! Dette 
familiedrevne bakeriet har i 
løpet av få år opparbeidet et 
stort sortiment av smakfulle, 
lekre produkter, og den brede 
distribusjonen som er etablert 
er svært positiv og impone-
rende. 

– Det er stor stas å vinne 
prisen i kategorien Årets beste 
glutenfrie produsent, sier In-
grid Straum Gerhardsen. Hun 
har selv både gått på bakekurs 
og lært andre å bake gluten-
fritt i regi av Norsk cøliakifor-
ening før hun og ektemannen 
Frode Gerhardsen startet opp 
eget bakeri i sokkeletasjen. 

– Nå har vi produksjons-
lokale på 1100 kvadratmeter, 
og leverer glutenfrie varer til 
dagligvareforretninger over 
nesten hele landet. Det er 
klart at denne prisen er viktig 
for oss i arbeidet framover, 
sier Frode Gerhardsen i Klæbu 
Håndbakeri. 

Her er årets glutenfrie  
bedrifter 2018
Norsk cøliakiforening delte nylig ut prisen Årets glutenfrie bedrift 2018 til tre 
bedrifter som har utmerket seg med et godt tilbud av glutenfrie matvarer.

Fornøyde prisvinnere. Fra venstre Djaki Shefked og Raimondo Arnone, også kalt Chef Dino, fra Glunot, 
Frode Gerhardsen og Ingrid Straum Gerhardsen fra Klæbu Håndbakeri og Espen Albert fra Dampbageriet. 
Foto: Bjørn Inge Karlsen

Beste konditori. Dampbageri-
et i Kristiansand tildeles prisen 
for deres omfangsrike og 
smakfulle tilbud av glutenfrie 
bakervarer! I trivelige omgi-
velser tilbyr de lekkert, ferskt 
bakverk av mange ulike slag 
flere dager i uken, og ellers 
også frosne varer. Dampba-
geriet befinner seg sentralt 
i Kristiansand og er dermed 
lett tilgjengelig. Det glutenfrie 
tilbudet deres er godt synlig, 
både på nett og i diskene. En 
stor honnør til Dampbageriet 
for deres tilbud og satsing på 
lekkert, glutenfritt bakverk! 

– Vi setter stor pris på å bli 
kåret til Årets beste gluten-
frie konditori! Dampbage-
riet startet opp i 1862 og er 
Norges nest eldste bakeri. 

Min mor fikk cøliaki på slutten 
av 1980-tallet. Da var både 
kunnskapen om sykdommen 
og utvalget av glutenfrie 
varer veldig dårlig. Vi har 
drevet produktutvikling i tett 
samarbeid med fylkeslaget 
i Norsk cøliakiforening, og 
denne prisen går også til de 
flotte medarbeiderne våre 
som brenner for å lage gode 
glutenfrie varer av høy kvali-
tet, sier daglig leder Espen 
Albert ved Dampbageriet i 
Kristiansand. 

Beste serveringssted. Glunot 
AS, Trysil, tildeles prisen for 
deres tilbud og satsing på 
smakfulle og kun glutenfrie 
retter og matvarer! Det er 
enestående at Glunot har et 

så allsidig spekter i det gluten-
frie tilbudet – både retter som 
kan spises på stedet, produk-
ter som kan kjøpes med hjem, 
og man kan til og med lære 
seg å lage glutenfri mat der! 
God og hyggelig service er der 
også. En stor honnør til Glunot 
for deres flotte satsing på det 
glutenfrie området!

– Jeg er italiensk, og har stor 
lidenskap for mat og smak. 
Min misjon er at glutenfritt 
skal smake like godt som van-
lig mat. Vi har jobbet så hardt 
med å utvikle smakfull gluten-
fri mat de siste årene, og det 
føles veldig fint å få denne pri-
sen for Årets beste glutenfrie 
serveringssted, sier Raimondo 
Arnone, eller Chef Dino som 
han kalles til daglig. n

Jonasmasken gir god beskyttelse mot kald og tørr luft. Varmen fra luften man puster 
ut, lagres i metallfilteret og varmer opp luften man puster inn. Metallfilteret oppbe- 
varer også fuktigheten som finnes i utpusten og fukter luften man puster inn igjen,  
slik at den blir behagelig å trekke inn. Filteret er formet etter ansiktet  
og holdes på plass under et ribbestrikket område i halsen/luen.

Finnes til barn og voksne i flere varianter  
(Jonas Sport kun til voksen).

Kan kjøpes i nettbutikken vår (rabatt for medlemmer):

Jonas varmemaske kan hjelpe deg!

Kald luft?

                                                                                                             JONAS SPORT ER EN VARIANT SOM ER FIN Å BRUKE VED AKTIVITET

nettbutikk.naaf.no

Godt nyttår! Jeg håper dere alle har hatt en fin jule- og 
nyttårsfeiring, til tross for at vi i vårt langstrakte land kan ha 
svært ulikt klima, og store forskjeller hva gjelder mørketid, 
alt etter hvor man måtte befinne seg. 

Vi går nå som kjent inn i et landsmøte-år, noe som er 
svært spennende! I den forbindelse er det endel arbeid 
som ligger på forbundsstyret og andre tillitsvalgte,  både 
hva gjelder spørsmålet om «Ny organisering av NAAF», og 
utarbeidelse av forslag til ny strategi og handlingsplan for 
det framtidige NAAF. Begge disse sakene skal behandles på 
det kommende landsmøtet, i henhold til vedtak fra forrige 
landsmøte i 2016.  

Årets landsmøte skal finne sted på Geilo, slik at dele- 
gatene blant annet skal få besøke Geilomo barnesykehus. 
Her er det skjedd en formidabel forbedring av bygnings-
massen i løpet av de fire siste årene! Det er ingen tvil om at 
disse forbedringer kommer barna med astma til gode på en 
slik måte at de ved opphold på Geilomo kan få uforglemme-
lige opplevelser. I tillegg til at de i en periode kan få puste i 
en luft man sjelden finner maken til i dette landet. 

Bakgrunnen for forbedringene på Geilomo kan vi takke 
mange av våre region- og lokallag for, samt øvrige givere, 
som på ulike vis har bidratt med midler i form av penge- 
gaver av høy verdi. Uten disse  gavene ville ikke denne  

Hei igjen, alle sammen!

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder 

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

positive utviklingen på Geilomo ha latt seg gjennomføre.
De av dere som skal delta på landsmøtet, vil få en omvis-

ning på Geilomo, og selv kunne ta forbedringene i øyesyn. 
Det er virkelig noe å se fram til, og glede seg over!

Ellers har vi i NAAF mange ting å glede oss over, blant  
annet har det skjedd en positiv utvikling i medlemstallet.

Likeledes har organisasjonen stabil økonomi, noe som er 
helt avgjørende for å kunne drive organisasjonen på en god 
måte. Her vil jeg særlig framheve det konstruktive samar-
beidet som har eksistert mellom administrasjonen  
og forbundsstyret gjennom lang tid, og for den tillit man 
nødvendigvis må vise hverandre for å få på plass gode  
løsninger for organisasjonen. 

Med ønske om en fortsatt god vinter!



SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Guro Waage
Helsefaglig rådgiver

SPØRSMÅL OG SVAR

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

Åpent:
09.00–11.00  
12.00–14.00

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35 
www.naaf.no

Hei, kan allergimaske hjelpe mot overfølsomhet for diverse 
lukter?

Heidi 

Svar:
Respro Allergi/pollenmaske med kjemikaliefilter vil redusere 
antall partikler du puster inn, den stopper partikler helt ned til 
0,3 micron. Det følger med ett partikkelfilter med masken, mens 
kjemikalie- og partikkelfilter må kjøpes ved siden av (selges i 
2-pakninger). Det er enkelt å bytte, du bare skrur løs ventilene og 
fjerner partikkelfilteret og erstatter med det andre. Følg produ-
sentens vedlagte anbefalinger for bytte av filter, eller se www.
respro.com. 

Kent

Jeg opplever ofte at mange likestiller begrepene «laktosefri» og 
«melkefri». For personer som ikke tåler melkeprodukter, er dette 
problematisk. 

To eksempler: På restauranter kan jeg oppleve at servitøren gir 
beskjed til kjøkkenet om laktosefri mat når jeg ber om mat uten 
meieriprodukter. 

Og det er dumt at mange matvarer merkes som «laktosefrie»  
når de ikke inneholder melkeprodukter. Laktose er jo bare en  
ingrediens i melken! De går da glipp av kunder som meg.  

Hva kan gjøres for å oppklare begrepsforvirringen?
Trine 

Svar:
Dette er du absolutt ikke alene med å oppleve. Vi er kjent med at 
mange ikke forstår forskjellen på melkeprotein og laktose, og dette er 
et område vi jobber mye med å få ryddet opp i. Vi har hyppig dialog 
med spesielt restaurantbransjen for å øke kunnskapen rundt allergi og 
intoleranser. 

Vår erfaring er at mange ønsker å lære mer om dette, så vi har stor 
tro på at dette er noe som vil bedre seg på sikt, men det tar tid å nå ut 
til alle. Vi jobber også med å få mer av denne kunnskapen inn i utdan-
nelsen til kokker og servitør. Jeg kan ikke gjøre annet enn å anbefale 
deg å fortsette å si fra, og bidra til å øke kunnskapen på dette området 
sammen med oss. PS: All mat som serveres over disk (i restaurant etc.) 
skal merkes med melk og ikke laktose, annen praksis er brudd på regel-
verket. Det er det også lov å opplyse om. 

Angående merking av laktosefri på produkter, er det også et pro-
blem vi er godt kjent med, men her er det ikke stort annet vi kan gjøre 
enn å opplyse produsenter om at dette kan oppfattes misvisende og 
medføre at en del mennesker velger bort produktene deres. Dette gjør 
vi også ved jevne mellomrom. Dessverre ser vi at dette ofte gjøres fra 
et markedsføringsperspektiv, da det er flere mennesker som unngår 
laktose, enn melkeprotein. Og produsentene har lov til å gjøre det, så 
fremt de overholder regelverket for merking av allergener i ingrediens-
listen på produktet, hvor melk er det allergenet som skal fremheves, 
ikke laktose. Finnes det det melkeprotein i produktet skal melk være 
fremhevet i ingredienslisten.

Vanlig melk er unntatt merkeplikten. Melk er en beskyttet tittel og 
det vil alltid finnes melkeprotein der. Men produktene kan være lakto-
sefrie eller laktosereduserte.  Eksempelvis heter det plantedrikk og ikke 
plantemelk av nettopp den grunnen.

Regelverket for merking av allergener er litt komplisert, men de 
fleste produsenter overholder regelverket på dette området i dag. Jeg 
er helt enig i at det ikke alltid er så lett å forstå og det krever en del av 
forbruker å sette seg inn i det. 

Hvis du ser feilmerking på restauranter, eller opplever å bli dårlig  
av maten fordi de har gitt deg laktosefritt og ikke melkefritt, kan du 
også melde det til mattilsynet slik at de kan se nærmere på saken: 
www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/varsle_oss

Vi lover å fortsette det arbeidet vi gjør på dette området fremover, 
så håper vi at flere og flere får denne kunnskapen etter hvert.

Guro

Jeg er allergisk mot mandler. Kan jeg drikke mandelmelk da jeg 
også prøver å unngå laktose?

Bjørn

Svar:
Nei, mandeldrikk er laget på mandler og vil derfor inneholde 
proteiner som du kan reagere på. Hvis du prøver å unngå laktose 
er vanlig melk som er laktoseredusert eller laktosefri det beste 
alternativet. Kumelk er mer næringsrikt enn plantedrikkene, så 
ved å velge de laktosefrie alternativene får du i deg alle de viktige 
næringsstoffene og samtidig unngår du det du reagerer på. 
Ønsker du likevel å bruke plantedrikk er det viktig at du velger en 
av de som er tilsatt kalsium og vitaminer. Vær oppmerksom på at 
de ikke inneholder jod. 

Guro

Jeg har en påvist middallergi som er veldig plagsom og skal 
etter hvert begynne med vaksinering. Har dere noen tips til 
hva jeg kan gjøre selv for å redusere plager som følge av min 
allergi?

Rune

Svar:
Dermatophagoides, husstøvmidd, kan i utgangspunktet finnes 
der det er mennesker, da de lever hovedsakelig av hudavfall. 

En ser at det finnes mest på soverommet og da i sengen da de 
trives best ved temperatur på 24-26 grader og trenger luftfuktig-
het over 50-60 prosent for å kunne gjennomføre livssyklus. 

De finnes også i stoppede møbler, tepper og andre tekstiler.
Høy varme eller sterk kulde dreper midd. På dager det er veldig 

kaldt (–15 til –20 grader) kan man legge madrass, dyne og pute 
til lufting utendørs i cirka åtte timer. Husk å banke dem godt før 
de tas inn. Dyner og puter bør vaskes på 60 grader. Det vil ikke 
midden overleve. Det er viktig at dyner og puter tørker godt etter 
vask, helt til fukten er ute. Bruk parfymefritt vaskemiddel og følg 
pute- eller dyneprodusentens vaskeanvisninger. Bruk av midd-
trekk kan være en praktisk måte å beskytte seg mot allergener i 
sengen. Middtrekk stenger midden ute, men slipper fuktighet fra 
kroppen igjennom. Madrass, pute og dyne trekkes med midd-
trekket, som er et allergentett sengetrekk. Du har vanlig senge-
tøy utenpå middtrekket.  

Ikke re opp sengen, i hvert fall ikke om morgenen. Brett dyna 
godt bakover så innsiden vender opp, slik at fuktigheten luftes ut 
fra madrass og sengetøy.

Skift sengetøy hver uke, eller etter behov. Madrassen bør 
støvsuges og teppebankes med jevne mellomrom. Lav romtem-
peratur begrenser middforekomsten i sengetøyet. Sørg for god 
utlufting. Ha lav innendørs luftfuktighet i vintermånedene.

                                                                                              Anna

Hvor ofte anbefales det 
kontroll hos lungespesialist? 
Kjenner at astmaen ikke er 
helt optimal og har tenkt litt 
på om det er nødvendig med 
en ny kontroll.

Magne

Svar:
Hvor ofte man skal foreta 
en kontroll hos spesialist er 
individuelt. Her kan det være 
lurt å kontakte fastlege og at 
dere sammen finner ut om det 
er på tide med en henvisning, 
og da sett i forhold til hvordan 
din astma er nå og hvordan 
behandlingen virker. 

På en kontroll kan det ses 
på om det skal justeres på 
medisiner og det kan være nyt-
tig å lage en behandlingsplan. 
Astma kan variere i forskjel-
lige faser og det kan være en 
kan ha nytte av en langsiktig 
plan som sier noe om endring 
i doseringer i de ulike fasene. 
For eksempel er det noen som 
opplever forverring og/eller 
forbedring i ulike årstider,  
annen sykdom eller helsetil-
stand kan påvirke, og det kan 
da være nyttig å ha en skriftlig 
plan på om medisineringen 
skal endres i de ulike situasjo-
ner.

Anna

Middfelle. Husstøvmidden trives godt i senga di. Foto: Colourbox

Lungekontroller Laktosefri vs melkefri

Spirometri. Har du astma eller 
kols kan det være nyttig å ta en 
spirometritest. Foto: Colourbox

Middallergi

Mandelmelk

Inneholder mandler. Mandeldrikk kan ikke drikkes hvis du er allergisk 
mot mandler. Foto: Colourbox

Allergimaske mot lukt
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Faktabasert - Pålitelig - Ansvarlig

Du mottar mange hundre budskap hver dag. Det er viktigere enn noen gang å kunne stole 
på at det du leser og ser i mediene er faktabasert og pålitelig. Redaktørens rolle er å være 

uavhengig, og å sikre en balansert dekning av ditt fagfelt. Den jobben gjør vi på vegne av deg.
 

Leser du et av Fagpressens blader eller nettsteder – slik du gjør akkurat nå – kan du være 
trygg på at innholdet som er viktig for deg er vurdert og ivaretatt av en grundig redaksjon.

Dette er ikke fem høns

Granheim Lungesykehus ble 
startet i 1905, og er i dag ett 
av landets to eneste lunge-
rehabiliteringssykehus for 
voksne pasienter. Granheim 
ligger i dag som en avdeling 
under Sykehuset Innlandet, og 
har flere ganger blitt foreslått 
nedlagt.

Flyttes til Lillehammer.  
Sykehusledelsen har nå 
bestemt at avdelingen skal 
flyttes til Lillehammer sykehus 
uten at det er planlagt å inves-
tere i endringer som gjør at 

Granheim Lungesykehus  
trues av nedleggelse
Det er med stor bekymring Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) registrerer  
at Granheim Lungesykehus enda en gang står i fare for å legges ned i Follebu  
i Gausdal

Gikk i fakkeltog. I 2017 gikk det fakkeltog gjennom gatene i Lillehammer for å bevare Granheim  
Lungesykehus. Foto: Erland Flaten

sykehuset er rustet til å tilby 
denne type rehabilitering. 
Helhetlig behandlingsforløp 
og spesialisert tverrfaglig re-
habilitering krever, i tillegg til 
medisinsk utstyr, tilrettelagte 
lokaler. Som undervisnings-
muligheter, treningshall, bas-
seng og en arena for å komme 
i gang med egentrening.  

– Både våre medlemmer 
og andre brukere med astma, 
kols og andre lungesykdom-
mer over hele landet har og 
har hatt stor glede og nytte av 
behandlingsopphold på Gran-

heim, sier Trine W. Strømman, 
forbundsleder i NAAF.

Dårligere tilbud. Sykehus 
Innlandet ønsker å overføre 
denne avdelingen til Lilleham-
mer Sykehus innen 1. januar 
2020. Tidlig i januar i år ble 
ansatte varslet om at antall 
årsverk skal reduseres fra 
25,5 til 21. Det betyr i praksis 
at tilbudet reduseres og at 
ventetiden på rehabilitering 
øker. Mange vil kunne oppleve 
dårligere helsehjelp, noe som 
i ytterste konsekvens kan 

bety alvorlig forverring av 
sykdom og ytterligere funk-
sjonsnedsettelse. Kols er den 
sykdommen som øker raskest 
i verden, og innen 2020 vil 
kols være den tredje viktigste 
dødsårsaken internasjonalt.

– Sykehus Innlandet ser nok 
for seg en innsparing. NAAF 
kan ikke se at dette medfører 
riktighet. Det å kutte en bud-
sjettpost, helt eller delvis, i et 
helseforetak, betyr svært sjel-
den en faktisk innsparing, slik 
NAAF ser det. Fra NAAF sitt 
ståsted ser vi det slik at dette 
tvert imot kan medføre en 
forhøyet utgiftspost i form av 
økte reinnleggelser, forhøyet 
sykefravær og økte medisin-
ske komplikasjoner ettersom 
kvalitet og tilbud går ned, 
sier Anna Bistrup, helsefaglig 
rådgiver i NAAF.

NAAF ser det slik at en 
eventuell nedleggelse av 
Granheim Lungesykes i Fol-
lebu er en så viktig avgjørelse 
at det krever en langt mer om-
fattende prosess. NAAF krever 
derfor at det foretas en bred 
høringsrunde.

– Det må være mulighet for 
utbygging av egnede lokaler 
før man trekker en konklusjon 
om den videre skjebnen til 
Granheim Lungesykehus, sier 
Strømman. n
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Sist sommer reiste 38 
personer fra Indre Østfold 
lokallag til Valle Marina. En 

flott gjeng som hadde 13 fine dager med sol og varme i godt 
klima. Vi er heldige som kan benytte oss av Valle Marina og 
det gode klimaet på Gran Canaria. 

NAAF Østafjells og Sykehuset i 
Tønsberg, Barneavdelingen 
skal ha Eksemskole 4. mars 

hele dagen og Astmaskole 1. april hele dagen for foresatte og 
barnehagepersonell. Det blir foredrag ved  lege, fysioterapeut, 
sykepleier, sosionom og mulighet til diskusjon etterpå. Forel-
drene får opplæringspenger dersom de er i arbeid, kurset er 
gratis.

Henvendelse Lærings- og mestringssenteret på telefon 
33308231 eller lms@siv.no. Påmelding to uker før kurset 
starter. Husk fritt sykehusvalg, så alle kan delta.

NAAF Region Østafjells inviterer til familiekurs og skiweekend 
på Kongsberg 8. til 10. mars. Kurset skal være på Quality Hotel 
Grand, Kongsberg. På programmet er blant annet foredrag om 
astma og kols ved spesialsykepleier Karin Helen Danielsen, tre-
ning i bassenget for voksne ved Mona H. Larsen, foredrag om 
astma, allergi og eksem hos barn ved Anne Wasenius Søyland 
og lungelege Per Arve Lier som informerer om astma og kols 
hos voksne. 

For barn og ungdom blir det blant annet tur til Kongsberg 
skisenter og Kongsberg Vitensenter.

Påmeldingsfristen er gått ut, ta kontakt med Region  
Østafjells for å høre om det er ledige plasser.

Region Østafjells: 28. mars kl 18, Øvre Eikervei 14, Dram-
men.
Drammen og omegn lokallag: Ble avholdt 4. februar.
Hallingdal lokallag: Ble avholdt 5. februar.
Ringerike og Jevnaker lokallag: 19. februar kl 18, Telegra-
falleen 2, Hønefoss.
Telemark Storlag: 12. februar 19, Blekebakkveien 1, Skien.
Sandefjord lokallag: 13. februar kl 18.30 på Forsmannsen-
teret.
Larvik lokallag: 18. februar kl 18, Grand Hotell Farris, Lar-
vik. Foredrag om matvareallergi og gode ideer utveksles.
Tønsberg og omegn lokallag: 14. februar kl 19 på Midtløk-
ken.
Nordre Vestfold: Ble avholdt 31. januar.
Horten lokallag: Ble avholdt 31. januar.

Det blir kurs om kols for  
pasienter og pårørende over  
2 dager, 6. og 7. mars på  
Hallingdal sjukestugu. Tilsvarende kurs på Ringerike Sykehus  
9. og 11. april. Ring tlf: 32 11 60 05/ 97 64 29 26 for informasjon.

Signe Solås Jørnsen i NAAF Tønsberg lokallag deltok på 
Parfymefriuka med NAAF. Hun samlet alle t-skjortene i etter-
kant og delte ut til treningsvennene på Aktiv Fysioterapi.  
En henger på ei dukke i resepsjonen. Dette var en stille demon-
strasjon som virker. Alle på fysioterapisenteret ble oppmerk-
somme og er nå klar over problemet, og duftbruken er  
redusert.

NAAF region Østafjells og 
lokallagene gjennomførte 
vellykkede Likeperson- og 

Organisasjonskurs på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo 16. til 
18. november i fjor. Det var 34 deltakere på Likepersonkurset. 
Kursledere var regionssekretærene Mona H. Larsen og Ellen 
Sørby. Vi fikk mange nye likepersoner og noen tidligere utdan-
nede likepersoner deltok også. 

Britt Wennerød var kursleder for organisasjonskurset. Lørdag 
kveld ble de 48 deltakerne servert et fantastisk julebord med  
et kjempeutvalg av nydelig mat. Søndag gikk alle gjennom  
skogen bort til Geilomo Barnesykehus og fikk omvisning der.  

Anita Kolseth Olsen viste oss rundt og vi fikk se oppgraderin-
gene som er gjort, og hva som gjenstår.  Mange av lokallagene 
 i Østafjells har vært store bidragsytere til investeringene, så 
det var moro å få se alt som er skjedd.  Lokallagene i NAAF 
Østafjells utfordrer andre lokallag til også å bevilge penger  
til oppgradering av Geilomo på årsmøtene. 

Norges Astma- og Allergifor-
bund, Region Vest inviterer til 
en aktiv og sosial voksentur til 
Gran Canaria fra 28. august til 11. september 2019. Valle Ma-
rina ligger i nærheten av den lille byen Arguineguin, mellom de 
to store turiststedene Playa del Ingles og Puerto Rico. På Valle 
Marina finnes trimtilbud og flotte treningsmuligheter innendørs 
og utendørs. Flinke fysioterapeuter står klare til å ta imot oss.

Vi legger opp til mye god trening, likepersonsamtaler og gode 
turer i nærområdet. 

For mer info om tur og pris kontakt: Regionssekretær  
Hildur Østbø tlf: 991 22 895 – Hildur.ostbo@naaf.no

NAAF Rogaland inviterte voksne medlemmer til juleavslutning 
en torsdag midt i desember. En fin kveld til å møte folk en har 
truffet før, og til å møte nye ansikter.

I Egersund inviterte lokallaget 
store og små til felles julebakst. 
Her var det kaker for alle, 
uansett om en hadde matallergi eller ikke. Et kjekt og vellykket 
arrangement, som vi anbefaler alle lokalforeningene i Norge 
om ha på handlingsplanen for 2019.

R E G I O N
ØSTFOLD

R E G I O N
ØSTAFJELLS

R E G I O N
ØSTAFJELLS

Fin tur til Valle Marina

Årsmøter i Region Østafjells

Eksemskole og astmaskole

Familiehelg på Kongsberg

Kurs om kols

T-skjorter med viktig informasjon

Likeperson- og organisasjonskurs

Omvisning på Geilomo Barnesykehus.  Her i gymsalen der NAAF region 
Østafjells bidro til nytt gulv. 

Likepersonkurs med gruppediskusjoner.

Voksentur til Valle Marina
R E G I O N
VEST

R E G I O N
VEST

Hyggelig juleavslutning

Felles julebakst i Egersund

R E G I O N
ØSTAFJELLS
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Slik svarer du:

Løsningen på kryssordet i AA2 2018 finner du på side 58.

Ordgaten er løsningen. Du kan svare på to måter: 
SMS: kodeord ASTMA <ordgaten> til 2025. Kr 3,-pr melding.
Internett: www.kryssord.no/aa. Det er gratis.

Vinn!
Vinn pakke med 
Antibac Pharma-

produkter

Løsningen på kryssordet i nr. 5 2018 finner du på side 54.

Svarfrist: 25. mars 2019

Region Midt arrangerer sitt 
tradisjonsrike familiesemi-
nar på Kongsvold Fjeldstue  

29. til 31. mars. 
Vi gleder oss til en helg på fjellet, med lek og moro, faglig 

påfyll og sosialt samvær.
Dette er et tilbud til store og små medlemmer i NAAF Region 

Midt, som har astma, allergi, eksem eller andre overfølsom-
hetssykdommer. Her kan man møte likesinnede, få faglig påfyll 
og ikke minst oppleve mye moro. Det blir foredrag for de voks-
ne og mange ulike aktiviteter for barna, konkurranser og mye 
mer. Det blir servert god og trygg mat fra våre egne kokker.

Familieseminaret er et samarbeid mellom Region Midt og 
våre tre storlag. Høres dette spennende ut? Nøl ikke – meld 
dere på – påmeldingsfrist 28. februar.

Mer informasjon på nettsiden www.naaf.no/familiesemi-
nar_midt

R E G I O N
MIDT

Nord-Trøndelag Storlag: 7. februar på Napoli, Stjørdal.
Sør-Trøndelag Storlag: 11. februar på Sandmoen Kro.
Møre og Romsdal Storlag: 12. februar på NAAFs regions-
kontor i Ålesund, Amfi Moa Øst, 4. etasje.
Region Midt: 30. mars på Kongsvold Fjeldstue.
For mer informasjon om regionens årsmøte og storlage-
nes årsmøter se www.naaf.no/arsmoter_midt

Vest-Agder Storlag: 14. februar, Spiseriet Vigeland.
Aust-Agder Storlag: 6. februar, Arendal.
Region Agder: 23. mars, Asker

Ringsaker storlag: 27. februar kl. 18, kantina i kommune-
bygget, Brumunddal.
Glåmdal lokallag: 26. februar kl. 18.30, Langelandshjem-
met, Kongsvinger.
Elverum og omegn lokallag: 21. februar kl. 18.30, FFO, 
Grindalsveien 3, Elverum.

Årsmøter i Region Midt

Årsmøter i Region Agder

Årsmøter i Region Hedmark

Familieseminar på Dovrefjell

Foto: Wikimedia Commons/Alexander Lindbäck

Ga bort julestjerner
R E G I O N
HEDMARK

Glåmdal lokallag var før jul 
på besøk på Grue alders- og 
sykehjem på Kirkenær for å 
leverer kunstige julestjerner. 
De kunstige blomstene ble 
godt mottatt av beboere og 
ansatte.

I utgave nummer fem av AstmaAllergi, på side 40, 
er det en annonse for Valle Marina med medlems-
priser på opphold. Dessverre er oppgitte priser feil. 
Her får du gjeldende priser for tilbud til NAAF-
medlemmer.

Prisene gjelder tilbud på opphold på Valle Marina 
for NAAFs medlemmer, men dessverre ble det tryk-
ket gamle priser i AstmaAllergi nummer fem.

Prisene som ble trykket:
Familie på fire, leilighet én uke: fra kroner 3 080,- 

Enkeltperson, leilighet én uke: fra kroner 1 750,- 
Gjelder opphold i perioden 1.5-30.6 og 1.8-
10.9.2019

Gjeldende priser for perioden 2019:
Familie på fire, leilighet én uke: fra kroner 3 500,- 

Enkeltperson, leilighet én uke: fra kroner 2 100,-
Forskjellene er heldigvis ikke veldig store, men 

vi beklager selvsagt feilen og de ulemper det-
te eventuelt kan ha medført.

Er du medlem i NAAF tilbyr Valle Marina deg alltid 
gode priser på opphold.

Feil priser oppgitt  
i AstmaAllergi nr. 5
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Her finner du de 
riktige ordene fra 

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

Vinner av kryssord AA4 2018: 
Emily Opsahl, Halden 
Gratulerer, premien kommer i posten!
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REGION AGDER
facebook.com/naafagder 

Telefon: 94 87 21 07/21398147
Adresse: Rykeneveien 113, 4824 
Bjorbekk.
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 
kl. 9-15
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
Epost: region.agder@naaf.no
Nettside: naaf.no/agder  
 
 
REGION HEDMARK
facebook.com/naafhedmark 

Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag 
kl. 9-15
Regionssekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad,  
2405 Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3, 
Borgheim 2, 2405 Elverum
Epost: region.hedmark@naaf.no
Nettside: naaf.no/hedmark
 
 
REGION MIDT
facebook.com/naafmidt

MØRE OG ROMSDAL
 
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Moaveien 11. 6018 Ålesund.
Kontortid: Tirsdag/torsdag kl. 9-15, 
fredag kl. 11-15
Regionssekretær: Monica Dalseth
Epost: monica.dalseth@naaf.no 
Nettside: naaf.no/midt

TRØNDELAG
 
Telefon: 92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89. 7541 Klæbu. 
Besøksadresse: Amunddalsveien 303, 
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag  
kl. 9.00-15.00.
Regionssekretær: Gina Strøm
Epost: gina.strom@naaf.no 
Nettside: naaf.no/midt 
 
 
REGION NORD
facebook.com/naafnord

Telefon: 91 91 64 10. 
Kontortid: Mandag-fredag  
kl. 09.00-15.00.
Adresse: Markveien 14, PB 1165,  
9504 Alta
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen. 
Epost: region.nord@naaf.no.  
Nettside: naaf.no/nord
 
 

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

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

REGION OPPLAND
facebook.com/naafoppland

Telefon: 95 84 51 43
Kontortid: De fleste ukedager, kl. 9–15
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
Adresse: Sørskogbygdveien 930,  
2412 Sørskogbygda 
Epost: region.oppland@naaf.no
Nettside: naaf.no/oppland
 
 

REGION OSLO 
OG AKERSHUS
facebook.com/naafosloogakershus

Telefon: : 23 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass,  
0130 Oslo. 
Regionssekretær: Aase M. Kolstø 
Sætrang
Epost: aase@naaf.no
Nettside: naaf.no/osloogakershus
 
 
REGION VEST
facebook.com/naafvest

Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø. 
Epost: region.vest@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/vest
 
 
REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells
 

TELEMARK
 
Telefon: 35 52 15 00
Regionssekretær: Mona H. Larsen
Adresse: Blekebakkveien 1,  
3725 Skien
Kontortid: Mandag/ons/tors  
i partallsuker, mandag og onsdag 
i oddetallsuker.
Epost: mona.larsen@naaf.no 
Nettside: naaf.no/ostafjells 
 
 

BUSKERUD
 
Telefon: 48 15 12 94
Kontortid: Torsdager
Regionssekretær: Cecilie Köksal 
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen
Epost: region.ostafjells@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells 
 

VESTFOLD 
 
Telefon: 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag kl. 8-15.
Adresse: Industriveien 2a,  
3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
Epost: ellen.sorby@naaf.no. 
Nettside: naaf.no/ostafjells 

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

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

VALLE MARINA
facebook.com/vallemarinadnh 

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

NORGES ASTMA- OG 
ALLERGIFORBUND 

Postadresse: Postboks 6764,  
St. Olavs plass, 0130 Oslo.  
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 
0166 Oslo
Telefon: 23 35 35 35
Faks 23 35 35 30
Epost: naaf@naaf.no
Nettside: naaf.no 

Ønsker du info fra din region? 
Send en mail til kontoret du 
tilhører, så legger de deg inn i 
mailinglisten.

Oversikt over forbundsstyret og  
ansatte finner her: naaf.no/omnaaf 
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Kontakt ditt regionkontor

  

 

3 TRINNS MATTESYSTEMER
ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND

Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter
www.fagprofil.no

DURI FAGPROFIL AS - Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo
tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51 | ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no



Se hele fargepaletten med naturlige fargetoner på sens.jotun.no

SENS - Trygg fra første strøk! 

Lune farger i trygge omgivelser 
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som 
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon 
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd  
til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no. 

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 8302 LAURBÆR
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VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 8302 LAURBÆR VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
2856 WARM BLUSH

VEGG ØVERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
10580 SOFT SKIN

NEDERST: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
2024 SENSES


