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For å opprette et abonnement er det bare å be om
dette neste gang du er på Apotek 1, eller gå inn på 
apotek1.no/abonnement. 

Du kan også bruke vår nye app Ada til å se og administrere 
dine abonnement, skreddersy påminnelser om når du skal 
ta dine faste medisiner, og få beskjed om når din neste 
forsendelse er på vei.

Med et abonnement får du en
påminnelse når det nærmer seg
utløpsdato på adrenalinpennen du 
har liggende i beredskap – enten du 
har den i vesken, barnehagen eller 
hjemme. Da er du sikker på at den er 
holdbar hvis uhellet skulle være ute.

Har adrenalinpennen
din gått ut på dato? 

Med et abonnement har du kontroll på utløpsdatoen

Andre fordeler med et
abonnement hos Apotek 1:

 Du får en sms når det er på tide med
  nye medisiner, så slipper du å gå tom.

 Du får en påminnelse når resepten
  må fornyes hos legen din.

 Medisinene kan leveres hjem på døren,
  hentes på post i butikk eller hentes  

i et av våre apotek.
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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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LEDER

I januar fikk jeg være med tre år gamle Aiden fra Tønsberg 
da han skulle kostprovoseres for egg på Rikshospitalet i Oslo. 
Dette skulle han gjøre for å finne ut om han fortsatt var  
allergisk mot egg, eller om han hadde vokst det av seg. 

Jeg fikk være med Aiden og moren hans gjennom hele pro-
sessen, og hvordan det gikk kan du se i reportasjen på side 26. 
Jeg vil ikke røpe for mye, men jeg kan si så mye som at han er 
en av de aller modigste menneskene jeg har møtt.

Det kan virke voldsomt å få en liten gutt på tre år til å spise 
noe man vet han har reagert allergisk på tidligere. Likevel er 
dette den eneste måten å være helt sikker på om han fortsatt 
er allergisk eller ikke. Ernæring er spesielt viktig for små barn, 
og da er det nødvendig å være helt sikker før man eliminerer 
en matvare helt fra kostholdet. Det kan også være svært  
lærerikt for barnet, og for familien, å få erfare hva som  
skjer når uhellet plutselig er ute. 

I denne utgaven får du også møte den folkekjære forfatteren 
Ingvar Ambjørnsen. Han har levd med kols i over ti år og er 
opptatt av at man ikke skal skamme seg over sykdommen.  
Jeg som har vokst opp med ungdomsbøkene til Ingvar  
Ambjørnsen, må innrømme at det var litt stas å få møte ham. 
Det er lett å forestille seg at vi møttes på en pub over en øl, 
men sånn er ikke Ingvar lenger. Etter han fikk kols har livet hans 

blitt ganske så annerledes. Vi drakk en kopp te i resepsjonen  
på Radisson Hotel i Oslo, og intervjuet finner du på side 10.

Etter å ha vært i NAAF i sju måneder blir jeg fortsatt  
overrasket over hvor mye dette forbundet får til. Vi er synlige  
i mediebildet hele tiden, og fagpersonene våre blir ofte dratt 
inn som eksperter når det gjelder både astma, allergi og inne-
klima. Pollenvarslingen vår er en godt brukt tjeneste i pollen- 
sesongen, og i år blir den for første gang også inkludert i vær-
meldingstjenesten Yr. Det er veldig gøy. Jeg er imponert!

Jeg håper du liker årets første utgave. God lesning!

Et tidsskrift for medlemmer  
i Astma- og Allergiforbundet.
Opplag: 9423

Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbundet
Postboks 6764 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadr.: St. Olavs gate 25 

Telefon: 23 35 35 35 
Faks: 23 35 35 30
Epost: naaf@naaf.no
Nett: www.naaf.no

Redaktør
Fredrik Solli Wandem - astmaallergi@naaf.no

Layout
mgt.no / Morten Rugtveit

Trykk
07 Media

Annonser 
Add Media AS 
Salgssjef Anne-Lise Fængsrud, tlf. 99 64 85 46
anne-lise@addmedia.no

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

Redaksjonen forbeholder seg retten  
til å redigere og forkorte innlegg. 
AstmaAllergi står ikke ansvarlig for innholdet 
i annonsene, med mindre de er merket
«Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund». 

Stoff fra AstmaAllergi kan kun gjengis med  
tillatelse fra redaktøren og med kildehenvisning.

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet 
3. februar 2020 

Neste utgivelse
AstmaAllergi 2/2020 kommer 18. mai
Materialfrist for annonser er 20. april 

Følg oss på sosiale medier

www.facebook.com/astmaogallergi

@astmaallergi

@astmaallergi

Jeg er imponert

Fredrik Solli Wandem 
Redaktør
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NAAFU

Hyperallergisk,  
men ikke bekymret

Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF  Foto: Privat

Kayla er hyperallergisk mot peanøtter. - Det måtte et par turer med 
ambulanse til sykehus før jeg lærte at jeg måtte ta allergien seriøst, sier hun.

17 år gamle Kayla Patrecia 
Rotmo fra Levanger i Trøn-
delag har levd med en rekke 
allergier siden hun var rundt 
tre år gammel. – Jeg er aller-
gisk mot pollen, bjørkepollen, 
midd og timotei. Og så jeg er 
hyperallergisk mot peanøtter. 
Jeg har alltid en EpiPen med 
meg, hvor enn jeg er, forteller 
hun.

Tilrettelegging
Allergiene har preget mye 
av oppveksten til Kayla, og 
da spesielt peanøttallergien. 
– På barneskolen var det 
veldig vanskelig. Rektoren og 
lærerne mine ville ikke tilret-
telegge, og de ville ikke sette 
EpiPen hvis jeg skulle være så 
uheldig å få i meg peanøtter. 
Derfor måtte jeg bytte skole, 
slik at jeg kunne føle meg 
trygg på skolen. Det er jo fort 
gjort å være uheldig, spesielt 
når man er liten, sier Kayla.

Og uheldig, det har hun 

vært. – Da jeg gikk i sjuende 
klasse fikk jeg smake på en 
nøttebar som en venninne 
hadde med på skolen. Den 
inneholdt både peanøtter og 
hasselnøtter. Jeg tenkte meg 
rett og slett ikke om. Jeg følte 
med en gang at tungen og 
halsen hovnet opp. Jeg hadde 
nettopp byttet skole og var litt 
flau og beskjeden, så jeg ville 
ikke lage noe stort nummer. 
Jeg prøvde å holde det hem-
melig, men etter en halvtime 
slet jeg med å puste. Da måtte 
læreren min sette EpiPen på 
meg, og jeg ble kjørt til syke-
huset. Der ble jeg liggende et 
døgn, sier hun.

Spor av peanøtter
Kayla forteller videre om en 
annen dramatisk hendelse. 
Hun var 14 år gammel og var 
på håndballcup i Molde. – Jeg 
spiste Smash, og på posen 
stod det at den inneholdt spor 
av peanøtter. Jeg hadde spist 
Smash tidligere uten proble-
mer, så jeg tenkte at det skulle 
gå greit denne gangen også. 
Jeg tok feil! Jeg ble sendt med 
ambulanse fra Molde til Kristi-
ansund og var innlagt i nesten 
to døgn, forteller hun.

Mer forsiktig
Etter disse hendelsen har 
Kayla lært at hun må være 
forsiktig med hva hun får i 
seg. – Hvis jeg skal forvente at 
folk rundt meg skal ta allergien 

min seriøst, er jeg nødt til å ta 
den seriøst selv, sier hun.

Når Kayla er invitert på mid-
dag, filmkveld eller andre so-
siale ting, er hun nå alltid nøye 
med å informere om allergien 
sin. Da slipper hun uventede 
overraskelser. – Det er jo ikke 
noe hyggelig om jeg må forlate 
åstedet i ambulanse, flirer 
Kayla.

Ikke bekymret
Kayla er opptatt av at man ikke 
trenger å være bekymret hvis 
man har en allergi. - Så lenge 
man tar godt vare på seg selv, 
så går det som regel bra. Det 
er ikke farlig å ha allergier. 
Mange har det. Det er hvordan 
du forholder deg til den som 
betyr noe. Hvis man er litt 
observant og tar en ekstra kikk 
på lista over ingredienser, så 
trenger man ikke bekymre seg, 
forteller hun.

- Et annet godt tips fra meg 
er å alltid høre på foreldrene 
dine når de sier at du må være 
forsiktig. Det gjorde nemlig 

- Jeg har alltid en EpiPen med meg, 
hvor enn jeg er, forteller Kayla.

      l Æ-FAKTA NAAFU – NAAFs ungdomsorganisasjon

NAAFU er et tilbud for alle medlemmer i NAAF som 
er mellom 15 og 36 år. Vi arrangerer faglige kurs og 
sosiale aktiviteter med det formål at ungdommer 
skal lære mer om astma, allergi og eksem. Her kan 
du bli kjent med andre i samme situasjon. 

Har du lyst til å bli med i NAAFU?  
Ta kontakt på naafu@naaf.no 

ikke jeg, og det fikk konse-
kvenser. Det er ikke gøy å ha 
nær døden-opplevelser når 
man er så liten, sier hun.

Aktiv i NAAFU
Kayla har vært medlem i NAAF 
siden hun var 12 år, og forel-
drene hennes har vært aktive i 
organisasjonen i flere år. Nå er 
hun selv med i styret i Astma- 
og Allergiforbundets ungdom 
(NAAFU). – NAAF har spilt en 
viktig rolle i livet mitt ved å gi 
meg et pusterom hvor jeg kan 
snakke med andre som har 
de samme utfordringene jeg 
har. Jeg er med i NAAFU for å 
hjelpe til med å spre kunnskap 
om astma og allergi, og fordi 
jeg vil hjelpe andre som lever 
med dette. Jeg vil jobbe for å 
arrangere morsomme og alter-
native aktiviteter, slik at unge 
medlemmer kan samles og ha 
det gøy, samtidig som vi lærer 
av hverandre. Jeg gleder meg 
til å jobbe for barn og unge 
med astma og allergi, avslutter 
Kayla. n
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TITTEL

- Du trenger ikke bekymre deg om du har 
en allergi, men du må vite hvordan du skal 
forholde deg til den, sier Kayla.
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AKTUELT

Følgende kriterier må følges:
n Bildekvalitet: minimum 300dpi
n Filformatet: jpeg
n Stedsnavn på hvor bildet er tatt eller hva det avbilder må følge med
n Navn på fotograf og dens lokallagstilhørighet må følge med
n Maks to innsendte bilder per innsender
n Ingen mennesker og/eller private bygg kan avbildes uten  

 skriftlig tillatelse
n Frist for innsending 14. mars 2020

Merk, det er ingen garanti at alle bilder kommer  
med i kalenderen, men vi håper å kunne få med bilder  
fra hele landet.
Det blir premie til alle som kommer på trykk. Førsteplassen  
kommer i tillegg på kalenderens forside og vinner et gavekort  
på 1000 kroner.

Slik gjør du
Send bildet med kontaktinfo og medlemsnummer til sigrid@naaf.no innen 14. mars.  
Husk at overnevnte kriterier må være møtt for å kunne delta i konkurransen. Lykke til!

Send oss bilder til NAAF-kalenderen!

Vi inviterer alle våre medlemmer til å delta i fotokonkurranse! Send oss ditt fineste naturbilde,  
og bli med i trekningen om å få det på trykk i NAAF kalenderen for 2021.

Hvert år sender NAAF ut en kalender med vakre naturbilder. Nå ønsker vi å se 
bidrag fra dere!

Prisen skal deles ut til en forsker som fortrinnsvis oppfyller følgende kriterier:

l Fullført, eller i ferd med å fullføre ph.d.
l Må være publisert
l Må være aktiv forsker på nominasjonstidspunktet
l Må ha resultater å vise til fra sin forskning
l Må ha fokus på astma og allergi, eksem, eller andre relaterte fagområder som kan knyttes  
 til astma- og allergisykdom i sin forskning
l Må ha vist en «særskilt innsats innen feltet»

Prisen skal oppmuntre til videre forskning. Fondet ønsker derfor primært forslag på yngre forskere,  
som på tross av å være i starten sin forskerkarriere, har utvist svært lovende arbeid.

Vet du om noen som fortjener prisen?

l Forslag på kandidater sendes til forskningsfondet@naaf.no
l Frist for innsending av forslag på kandidater er 1. mars 2020

Kronprins Haakons forskningspris 2020

Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff.

Styret i Forskningsfondet for astma og allergi vedtok i 2016 å opprette Kronprins 
Haakons forskningspris for astma og allergi. Hvert år deler de ut 50.000 kroner  
til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet. 
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PERFEKT FOR NORSKE HYTTER
Ofte er det en krevende reisevei eller 

andre forhold som gjør at en kvier seg 

for å sette i gang et oppussingsprosjekt 

på hytta. I tillegg stilles det høyere krav 

til materialene, særlig treverk, som må 

tåle store temperaturforskjeller, fukt og ha 

lang levetid. Flere har derfor fått øynene 

opp for panel fra Huntonit, som er kjent 

for å ha slike robuste egenskaper. I tillegg 

er det enkelt å montere på egenhånd uten 

håndverkere, noe som gjør det til en lettvint 

og kostnadseffektiv løsning for mange.

Huntonit Panelbord Rustikk Saltdal

KOMPLETT KOLLEKSJON
FOR HUS OG HYTTE

Nyhet!

GARANTI

20 år

HUNTONIT  T
AK

Huntonit.no

DOVRE HOVDEN LILLESAND FÆRDER LINDESNES SALTDAL SVALBARDTRYSILRØST

Den nye Panelbord Rustikk-serien har blitt 

en favoritt i nordiske hjem og hytter. Serien 

består av 9 unike designoverflater med en 

lett trestruktur, i vakre naturfarger som går 

perfekt sammen med nordisk interiør.

SAMME TREND 
FOR HYTTE OG HJEM
Ifølge interiørdesigner Annette Nordstrøm 

er skillet mellom hjem- og hytteinteriør 

blitt mindre de siste årene.

- I mange tilfeller glir disse stilene nå over 

i hverandre, ettersom det har blitt mer 

populært å bringe rustikke naturelementer 

inn i hjemmene våre samtidig som vi søker 

etter den hjemmekoselige følelsen på hytta.

- Det er det jeg liker så godt med Rustikk-

serien fra 

Huntonit – den 

er unik i kvalitet 

og utseende 

men likevel 

svært allsidig i 

bruk, og passer 

til flere stiler og 

settinger. Fargene 

i serien har også 

et helt distinkt nordisk preg, og gir oss 

assosiasjoner til naturen vi er vokst opp 

med – og det er godt å omgi seg med.

Norske hytteeiere tilbringer mye tid i “sitt andre hjem”, 
og mange går med et ønske om å oppgradere hytta og 
skape en lun, gjennomført stil.
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PORTRETT

Jeg møter Ingvar Ambjørnsen 
på et hotell i Oslo. Han er 
akkurat ferdig med en lang 
periode med promotering 
av sin seneste roman om 
Elling og skal snart tilbake til 
Hamburg, der han har bodd 
de siste 35 årene. Når jeg 
tenker på Ingvar Ambjørnsen, 
ser jeg ham for meg med en 
røyk mellom fingrene og en 
halvliter på bordet. Sånn er 
det ikke lenger. Det er lenge 
siden han var på en pub, og 
enda lenger siden han tok seg 
en røyk. 

Ingvar var en skikkelig 
storrøyker i 35 år og kunne 
ikke forestille seg et liv uten 
røyking. – Jeg røyka hele ti-
den, og med begge henda. Øl, 
kaffe, røyk og skriving var det 
livet mitt handlet om. Det ble 
en livsstil. Jeg var til og med 
blant dem som ble skikkelig 
forbanna da røykeloven kom. 
Det blir jeg flau av å tenke på 
i dag, forteller Ingvar. 

Diagnosen
For omtrent ti år siden, da 
Ingvar og kona var på mar-
kedet i Hamburg, fikk han 
plutselig pustebesvær. – Det 
var et voldsomt anfall, og 
kona måtte hjelpe meg hjem. 
Det var veldig ekkelt, sier han. 

Han forteller videre at 

- Jeg føler meg heldig
Forfatter Ingvar Ambjørnsen (63) fikk påvist kols for ti år siden. – Jeg røyka nesten 
en hel pakke rullings om dagen. Du rekker ikke å røyke mer enn det hvis du skal få 
gjort noe annet i løpet av dagen, sier han.

Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

han hadde sluttet å røyke 
fire år tidligere, etter han ble 
andpusten av å ha vært ute 
og hentet avisen en morgen. 
– Jeg var helt utslitt og måtte 
sette meg ned. Og dagen 
hadde så vidt begynt. Sånn 
skal man jo ikke ha det. Da slo 
tanken meg plutselig som lyn 
fra klar himmel: «Kanskje jeg 
skal slutte å røyke?». Og det 
gjorde jeg. Jeg har ikke tatt en 
eneste røyk etter den dagen. 
Hadde jeg visst hvor lett det 
var å slutte, hadde jeg gjort 
det for lenge siden, forteller 
han. 

Etter hendelsen på marke-
det dro Ingvar til legen, men 
selv etter flere tester fikk 
han ingen kolsdiagnose. Da 
pusteproblemene vedvarte i 
to år uten å bli bedre, dro han 
til Norge for å ta flere prøver. 
Der fikk han påvist kols. – Jeg 
hadde nok hatt sykdom-
men noen år allerede, for 
jeg hadde mistet 60 prosent 
lungekapasitet, sier han. 

Når jeg spør om han ble 
redd eller lei seg av å få diag-
nosen, tenker han seg litt om 
før han svarer. 
- Nei, jeg ble egentlig ikke det. 
Jeg ble faktisk roligere. For da 
visste jeg hva det var som var 
i veien med meg. Jeg hadde 
jo merket at kroppen ikke var 

helt på lag, men tenkte aldri 
at det var kols jeg hadde. Hvis 
det var noe jeg var bekymret 
over den gangen, var det 
lungekreft, sier han.

Behandling
Kols (kronisk obstruktiv 
lungesykdom) kjennetegnes 
ved at luftveiene er blitt varig 
«trange», slik at det er tungt  
å puste. Viktige momenter  
i behandlingen av kols er  
røykeslutt og medisinsk be-
handling, i tillegg til trening  
og et sunt kosthold. 

– Da jeg fikk diagnosen 
hadde jeg jo allerede slutta 
å røyke, så det var ikke så 
mye jeg kunne gjøre annet 
enn å få rett medisin. Jeg 
prøver å være i aktivitet så 
mye jeg kan, men jeg kunne 
nok vært flinkere til det. Det 
blir mest korte turer i rundt 
kvartalet. Jeg har også vært 
opptatt av å oppsøke så mye 
informasjon som mulig om 
sykdommen. Jeg var heldig å 
få snakke med en veldig flink 
sykepleier som hadde jobbet 
lenge med kolspasienter. Hun 
ga meg mange nyttige råd 
og tips. I tillegg har jeg vært 
en del innom en gruppe på 
Facebook, der mennesker 
som lever med kols utveksler 
erfaringer og gir hverandre 

råd, forteller Ingvar.

Begrensninger
Ambjørnsen forteller at livet 
har fått mange begrensninger 
etter han fikk kols. – Det er 
klart det er begrensninger. Nå 
som jeg er her i Oslo går jeg 
ikke ned i byen slik jeg gjerne 
gjorde før. Det er bare ube-
hagelig. Det er slutt på turer i 
parken, for å si det sånn. Hvis 
jeg gjør det nå, er det kun for 
å få frisk luft og mosjon. Jeg 
har ingen glede av det lenger, 
sier han.

Han synes også det er plag-
somt og vanskelig å aksep-
tere at alt går saktere og tar 
mer tid enn før. – Jeg kan for 
eksempel få litt panikk hvis jeg 
er ute og går og kjenner at jeg 
må på do. Jeg kan liksom ikke 
forte meg. Det går rett og slett 
ikke fortere. Jeg har blitt flin-
kere til å planlegge dobesøk, 
men det må du jo når du blir 
gammel uansett, humrer han.

Føler seg heldig
Selv om sykdommen begren-
ser livet hans såpass mye, 
føler han seg likevel privile-
gert som har fått beholde 
både jobben sin og leiligheten 
han bor i. – Jeg er nok ganske 
heldig. Det er mange som får 
seg en psykisk knekk når de 
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får kolsdiagnosen. Ofte kan 
man ikke jobbe lenger, man 
må flytte fra hjemmet sitt og 
man kan ikke lenger drive med 
ting man liker eller brenner 
for. Ingen av de tingene har 
rammet meg! Jeg kan fortsatt 
skrive, og det skal jeg gjøre i 
mange år til. Leiligheten vår 
kjøpte vi ny noen år før jeg 
fikk kols. Den er moderne og 
har heis. Og røykinga hadde 
jeg jo slutta med allerede, 
flirer han.

Ingvar er også takknemlig 
for hjelpen og tilretteleggin-
gen han får av menneskene 
rundt seg i hverdagen. – Du 
blir jo avhengig av snille men-
nesker som hjelper deg. Jeg 
er veldig heldig som har det 
apparatet jeg har. Forlaget 
kommer og henter meg på 
flyplassen, kona er alltid med 
meg når jeg skal til legen og 
venner henter meg og kjører 
meg hjem. Du blir på en måte 
stående litt i gjeld, sier Am-
bjørnsen.

Vet hva som kommer
Selv om Ingvar vet at kols er 
en dødelig sykdom, prøver 
han å ikke bekymre seg for 
veien videre. – Jeg vet jo hva 
jeg har i vente, men vi lever 
på en måte med en slags 

dødsdom alle sammen. Når 
man er så gammel som jeg er, 
kommer det ofte begrensin-
ger eller sykdommer uansett. 
Enten man har vært for glad 
i sukker, drukket for mye 
alkohol, spist for mye salt eller 
vært for inaktiv. Kroppen vår 
forfaller fordi vi lever livene 
våre. Det kunne like gjerne 
vært hjertet eller kneet som 
sa stopp. Det handler egentlig 
om hvordan man håndterer 
det, og jeg velger å tenke sånn 
om det, sier Ambjørnsen.

Han forteller at han har 
mange venner med kreft, og 
at de ofte har et mer fiendtlig 

forhold til sykdommen sin.  
– Det er helt forståelig. Kref-
ten kan jo i beste fall bekjem-
pes, så da er det lett å havne 
i krig med sykdommen sin. 
Kolsen har jeg til jeg dør. Jeg 
velger å ikke se på den som en 
hær som har inntatt kroppen 
min for å ta meg. Dette er lik-
som 2019-utgaven av Ingvar. 
Sånn er det bare, sier han.

Skammer seg ikke
Mange med kols føler på skam 
rundt sykdommen. Ingvar vil 
ikke snakke på vegne av andre 
med kols, men han synes 
ikke det er noe å skamme 

Leiligheten til Ambjørnsen hjemme i Hamburg viser tydelig at den tilhører en forfatter.  
Foto: John-André Samuelsen, NRK

Ingvar Ambjørnsen leser i den siste Elling-boken «Ekko av en venn”.
Foto: John-André Samuelsen, NRK

seg over. – Det har blitt helt 
avleggs å røyke. Det tilhører en 
annen tid. Det har blitt skittent, 
og man ser på kols som noe 
selvpåført. Det tror jeg fører til 
at folk ser ned på de som har 
det. I mitt tilfelle er det klart 
at det er selvpåført. Men jeg 
er en voksen mann, og jeg må 
ta konsekvensene av valgene 
jeg har tatt. Jeg angrer ikke på 
noen ting! Jeg har fått leve det 
livet jeg ville leve, og jeg har 
fått jobbe med det som var må-
let og drømmen. Da er det ikke 
noe poeng å bruke masse tid og 
energi på å gå rundt å skamme 
seg eller beklage, sier Ingvar.

Dusjstolens velsignelser
Jeg spør om han noen gang 
kommer til å skrive om kols i en 
av bøkene sine. Det kommer 
han ikke til å gjøre. – Sykdom-
men har ikke noe med den 
delen av meg å gjøre. Det er 
på en måte to forskjellige rom, 
sier han. 

Men han kan fortelle at un-
derbevisstheten kanskje likevel 
har gitt sykdommen en plass i 
bøkene hans. – Jeg lever meg 
veldig inn i handlingen når jeg 
sitter og skriver. I 2008 skrev jeg 
en roman som heter «Natten 
drømmer om dagen». Handlin-
gen foregår utelukkende i sko-
gen og på havet. Ikke en eneste 
scene i boka utspiller seg i 
byen. Da jeg var ferdig, innså 
jeg at jeg hadde skrevet en hel 
roman om alt jeg ikke kunne 
gjøre lenger. På en måte var jeg 
ute og fiska og reiste gjennom 
skrivingen, forteller Ingvar.

I Ambjørnsens siste roman 
om Elling, «Ekko av en venn», 
skjedde det igjen. – I et kapittel 
i boka skal Elling bestille en 
dusjstol til den gamle enken 
han bor hos. En stund etter 
jeg hadde skrevet det satt jeg 
plutselig og bestilte en dusjstol 
til meg selv. Erkjennelsen av 
dusjstolens velsignelser er gjort 
lenge før du innser det selv, 
avslutter han og ler. n



• 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. 

NAAF ble stiftet 24. januar for 60 år siden. Jeg har i de 
tre første månedene som forbundsleder blitt enda bedre 
kjent med denne flotte 60 åringen. Jubilanten framstår 
for meg som sterk og med stort pågangsmot for å gjøre 
Norge friskere. 

En sunn økonomi i hele organisasjonen er en viktig 
forutsetning. I årets budsjett har forbundsstyret og  
administrasjonen fokusert på å styrke økonomien til  
regionene. Driftstilskuddet er totalt sett økt, og i tillegg 
er det gjort flere andre justeringer som legger til rette 
for at regionene skal få en bedre økonomi. Dette er en 
start, og forbundsstyret vil jobbe videre med emnet 
framover. 

Forbundsstyret har startet behandling av strategi  
og handlingsplaner. Spesielt vil forbundsstyret ha fokus 
på de delene som går på utviklingen av NAAF som orga-
nisasjon. Vi bør engasjere oss der vi kan bidra. Dette er 
ett av flere temaer på årets første møte i forbundsstyret. 

Et viktig punkt i handlingsplanen er å øke antall med-
lemmer. I en verden hvor det meste er tilgjengelig på 
internett, må det være noe mer enn informasjon som 
bidrar til dette. Hva dette «noe» kan være, blir det viktig 
å jobbe med. Jeg tror det er flere ulike faktorer som er 
viktig for folk i vår diagnosegruppe, og det er alle disse 
faktorene jeg drømmer om at vi skal finne.  

Noen av faktorene jeg tror kan bidra, var jeg innom  
i mitt forrige hjørne; blant annet synlighet og påvirkning. 
Det er gledelig å se at NAAF i det nye året er godt synlig 
i mediebildet, og gjennom dette sprer informasjon og 
påvirker. Dette er bra, og det er viktig å fortsette med. 

Jeg gleder meg til å ta fatt på det nye året sammen 
med resten av organisasjonen.

Gratulerer med jubileet alle sammen!

Atle S. Ruud
Forbundsleder 

Riktig godt nytt år, nytt tiår 
og jubileumsår!

Forbundslederens

Hjørne
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FORSKNING

Kan tidlig behandling hindre astma?
Kan man, ved å gripe tidlig inn, forebygge astma hos barn som blir tungpustet 
første gang på grunn forkjølelsesvirus? Dette er hypotesen som en stor 
internasjonal barneastmastudie ønsker å teste. 

Tekst og foto: Anne-Lise Aakervik

Astma er en sykdom som 
både barn og voksne får. Den 
kjennetegnes av plagsomme 
anfall med tung pust. Anfall 
kan oppstå i forbindelse med 
luftveisinfeksjoner utløst av 
for eksempel helt vanlige 
forkjølelsesvirus som Rhinovi-
ruset. Det forskerne vet, er at 
barn som utvikler anfall med 
tung pust på grunn av dette 
viruset, ofte er disponert for  
å utvikle astma. 

 – Vi ønsker å teste ut om 
tidlig forebygging kan hindre 
at barn får astma på sikt. Vi 
tror man kan forebygge utvik-
ling av en kronisk betennelse 
etter en akutt Rhinovirusin-
feksjon ved å gi steroider, og 
dermed hindre eller svekke 
astmautvikling. 

Det sier overlege og profes-
sor ved St.Olavs Hospital/
NTNU, Henrik Døllner, som 
er prosjektleder i INSTAR-
studien. 

Internasjonal studie
Fem norske universitetssyke-
husog to utenlandske, Det
Karolinska Sykehuset i Sverige 
og Universitetssykehuset
i Türku i Finland, er med i stu-
dien. Til sammen skal de 280 
deltagerne rekrutteres når de 
kommer inn på barneakutten 
første gang med forkjølelse 
og tung pust, der årsaken er 
Rhinoviruset. Barnet må være 
mellom tre måneder og to år 
gammelt. 

 – I denne studien skal vi 
prøve å forebygge nye anfall 
med pustebesvær ved å gi 
kortikosteroider i tre dager. 
Dette er medisin som demper 
betennelse i barnets slimhin-
ner og brukes normalt til å 
behandle barn som har hatt 
pustebesvær eller alvorlige 
astmaanfall. Vi vil gå inn og 
teste om denne medisinen 
kan virke forebyggende på 
nye anfall, eller mildne frem-

tidige nye anfall, ved å gi den 
allerede første gang barnet 
blir tungpusta på grunn av 
luftveisinfeksjon, sier Trude 
Elvebakk som er forsknings-
koordinator, sier forsknings-
koordinator Trude Elvebakk. 

Rask avgjørelse
Foreldre som blir med i en 
slik studie må bestemme seg 
raskt, og ofte i en situasjon 
der barnet blir akuttinnlagt 
med tung pust. Men håpet er 
at informasjonen som gis og 
legges frem gjør at de velger å 
bli med. De får uansett litt tid 
til å tenke seg om, da det må 
tas slimprøve fra nesen for å 
sjekke om det er Rhinovirus 
som ligger bak innleggelsen. 

 – En fordel med å være 
med i studien er at forel-
drene kan kontakte sykehuset 
direkte hvis barnet får akutte 
pusteproblemer igjen, eller 
plages over tid med hoste, 
slim og tung pust, sier Elve-
bakk. 

Deltagerne vil bli tilfeldig 
trukket til enten å få korti-
kosteroider eller placebo.  
I studien får barnet vanlig be-
handling for plagene sine, for 
eksempel medisin mot tung 
pust, næring, surstoff med 
mer. Under studien får barnet 
oppfølging på sykehuset, 
første gang etter to uker, og 
deretter to, 12 og 24 måne-
der, samt etter seks år. 

Ny metode måler  
lungefunksjon
Når de først er innlemmet 
i studien vil vi etter hvert 

- Barna som blir rekruttert fra 
akutten til studien får vanlig 
behandling, i tillegg får de ekstra 
medisin i tre dager, sier forsk-
ningskoordinator Trude Elvebakk 
ved St. Olavs Hospital. 

Overlege og professor ved St.Olavs Hospital/NTNU, Henrik Døllner, er 
leder for INSTAR-stuiden som rekrutterer barn som kommer inn med 
luftveisplager på grunn av Rhinoviruset. 

undersøke barnets lungefunk-
sjon, og der ønsker vi å ta i bruk 
en ny metode som er utviklet 
i Finland. I dag finnes det ikke 
muligheter for å undersøke små 
barns lungefunksjon rutinemes-
sig, men denne metoden lar oss 
måle hvordan lungene fungerer 
under søvn, ved hjelp av en 
t-skjorte som registrerer bryst-
kassens bevegelser. Signalene 
lagres i en database og kan si 
noe om barnets pustemønster 
og lungefunksjon, sier Døllner.

Lovende resultater
En mindre studie er utført i 
Finland med lovende resultater. 
Den viste at man hos dispo-
nerte barn kan forebygge eller 
forsinke utviklingen av astma 
ved å gi kortisontabletter i tre 
dager.  – Nå skal vi gjennomføre 
en mer slagkraftig studie, der 
vi inkluderer tre land og sju 
sykehus, samt til sammen  
280 barn, avslutter Døllner. n
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Det viser en amerikansk 
studie publisert i desember 
2019. Forskerne har funnet 
informasjon om e-sigaretter, 
tobakkvaner og nye lunge-
sykdomsdiagnoser blant over 
32.000 amerikanske voksne i 
tidsrommet fra 2013 til 2016.

Langtidseffekt
Ifølge nyhetsmeldingen fra 
forskerne bak studien er dette 
en av de første studiene som 
ser på langtidseffekten av e-
sigaretter.

De skriver at flere popu-
lasjonsstudier har funnet 
en sammenheng mellom e-
sigarettbruk og lungesykdom, 
men at det har vært vanskelig 

å bevise at bruk av e-siga-
retter faktisk var årsaken. 
Kanskje kan årsaken være at 
personer med lungesykdom i 
større grad enn andre bruker 
e-sigaretter.

I den aktuelle studien 
hadde ikke deltagerne rap-
portert om lungesykdom 

da studien startet. Dermed 
kunne forskerne se på bruken 
av e-sigaretter og tobakk fra 
starten av. De fulgte delta-
gerne i tre år.

Dobbeltbrukere
Resultatene viste følgende: 
E-sigarettbrukere hadde 

1,3 ganger økt risiko for å 
utvikle kronisk lungesykdom. 
Tobakksrøykere økte sin risiko 
med 2,6. Og de som brukte 
begge produktene, hadde en 
økt risiko på 3,3. 

Professor Stanton Glantz, 
en av forskerne bak studien, 
presiserer at de som både 
brukte e-sigaretter og tobakk 
hadde en enda høyere risiko 
for å utvikle kronisk lungesyk-
dom enn de som brukte bare 
en av de to produktene.

- De fleste røykere bruker 
e-sigaretter i tillegg, og de 
blir dermed dobbeltbrukere. 
Dette øker risikoen for å utvi-
kle lungesykdom, sier Glantz.  
     Kilde: Norsk Helseinformatikk

E-sigaretter øker risikoen for kronisk lungesykdom
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Bruk av e-sigaretter øker risikoen for å utvikle kroniske lungesykdommer, som 
astma, bronkitt, emfysem eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

NY
STUDIE

Her knyttes vennskapsbånd fra nord til sør,  
og gode likepersonssamtaler har vi daglig.  
Det sosiale er viktig, men det er også tid til 
fysisk aktivitet. Vi starter dagen med trening  
i varmtvannsbasseng eller en tur rundt i fjel-
lene i nærområdet. 14 dager går fort når en 
skal trene, være sosial og oppdage Gran  
Canaria.  Sammen utforsker vi små lands- 
byer, gode restauranter, vingårder, markeder, 
shoppingeldoradoer og mye mer. 

Har du lyst å bli en del av dette felleskapet? 
Vi arrangerer ny tur i september! Kontakt  
region Vest for mer info: region.vest@naaf.no

Bli med til Valle Marina i september!
De siste årene har NAAF 
Region Vest arrangert 
fellestur for medlemmer 
fra hele landet til NAAFs 
fantastiske sted Valle Marina 
på Gran Canaria.
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Tekst og foto: Morten Øverbye

Salige supper
Det er kanskje kaldt ute, men en kraftfull suppe vil varme deg opp 
innvendig. Det er tid for påfyll av energi, og lite er bedre enn smakfulle  
og mettende supper. Prøv ut en av disse!
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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.

Salige supper

KARRISUPPE MED LINSER

SPINATSUPPE

SØTPOTETSUPPE

NAAF-KOKKEN

l Fres løken i litt olje, og la det surre i fem minutter. 
l Tilsett terninger av gulrøtter og currypaste, og la det putre  
 videre i fem minutter på middels varme. 
l Ha i tomater og terninger av eple, og la det koke  
 i ytterligere fem minutter. 
l Tilsett grønnsakskraft, og la det småkoke i 5 minutter. 
l Ha i kokosmelk/matfløte, og varm opp til kokepunktet. 
l Tilsett ferdigkokte linser. Smak til med salt, pepper og  
 sitron, og dryss over finhakket koriander.  
 Det lukter deilig, ikke sant?

l Vask og del søtpotetene i tykke skiver, og legg dem i en  
 ildfast form. Gni inn potetene med litt olje, salt og pepper.  
 Stek dem i ovnen på 215 grader i ca. 40 minutter til de er møre. 
l Finhakk løk, og la den steke i litt olje i et par minutter. 
l Tilsett finhakket hvitløk og ingefær, og la det surre i et par  
 minutter til. 
l Ha i saften fra tre appelsiner, og la det putre et par minutter. 
l Fjern skallet fra potetene og ha i kjelen sammen med appel- 
 sinblandingen. Hold gjerne igjen noen biter til å ha i suppa  
 ved servering. Tilsett kyllingkraften, og kjør det hele sammen 
  med en stavmikser. Kok opp. 
l Ha i matfløten, og varm opp til kokepunktet. Smak til med salt  
 og pepper. 
l Lag krutonger av det brødet du har: Del i terninger, ha på litt  
 olje og stek i ovnen på 220 grader i 5-10 minutter. 
l Legg biter av søtpotet i en suppeskål. Hell suppa over, og ha  
 over krutonger. Bruk også gjerne en god olivenolje du kan  
 sirkulere over før servering. Nyt!

2 stk. løk
1 stk. hvitløksfedd
2 stk. gulrøtter
1 boks hermetiske tomater 
1 liter grønnsakskraft
1 stk. eple 
1 ss. currypaste

2 dl. kokosmelk, evt.  
laktosefri matfløte 
2 dl. kokte grønne linser 
2 ss. olivenolje
Salt og pepper 
Sitron 
Koriander 

l Fres løken i stekepannen i litt olivenolje. Etter et minutt har  
 du over grovhakket spinat og lar det frese i et lite minutt til. 
 Spinaten vil falle sammen etter hvert som den blir varmet  
 opp. 
l Ha alt i en kjele sammen med kyllingkraft, og la det koke  
 i fem minutter. Du kan gjerne bruke grønnsakskraft dersom 
  du vil ha en mer «grønn» smak. 
l Legg grovkuttede skiver av spekeskinke på et stekebrett, og  
 stek det i ovnen på varmluft i ca. 10 minutter på 220 grader. 
l Ha creme fraiche i kjelen med spinaten, og kjør det hele  
 med en stavmikser. Smak til med salt og pepper.
l Legg opp suppen i skåler med sprøstekt spekeskinke.  
 Server den gjerne sammen med brød og kokt egg dersom  
 det står på ønskelista. 

1 kg søtpotet
1 stk. løk 
1 stk. hvitløksfedd
2 ss. ingefær, raspet
3 stk. appelsiner, kun saften 

300 gr. fersk spinat 
1 stk. løk, finhakket 
8 dl. kyllingkraft 
1 dl. creme fraiche, gjerne laktosefri

200 gr. spekeskinke 
1 ss. olivenolje 
Salt og pepper

8 dl. kyllingkraft
1 dl. matfløte, gjerne laktosefri 
2 ss. olivenolje 
Salt og pepper 
Krutonger
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NAAF 60 ÅR

Bjørg Simonsen mimrer 
tilbake til da hun og Alfred  
begynte å jobbe for astma-
saken.

- Både mannen min og jeg 
var veldig plaget med astma 
fra vi var små, og Alfred var 
spesielt plaget. Allerede som 
liten gutt sa han til foreldrene 
sine: «Når jeg blir stor skal 
jeg ta meg av de med astma», 
forteller Bjørg. 

Lokalt engasjement
De hadde sett mye lokal akti-
vitet blant astmatikere og al-
lergikere rundt i Norge i form 
av små lokalforeninger, og de 
ønsket å samle alle disse til en 
stor nasjonal forening. 

- I feriene reiste Alfred 
rundt på Østlandet og besøkte 
redaksjonene til alle lokalavi-
sene. Han ba rett og slett om  
å bli intervjuet, slik at potensi-
elle medlemmer skulle få vite 
at vi eksisterte. Han fortalte 

- Et forbilde for oss alle
En dag på slutten av 50-tallet satt noen engasjerte sjeler rundt kjøkkenbordet  
til ekteparet Bjørg og Alfred Simonsen. Da møtet var ferdig, var ideen om  
Norges Astma- og Allergiforbund født. Den 24. januar i år feiret NAAF 60 år,  
og medgrunnlegger Bjørg Simonsen (95) ble hedret med blomster og gave.
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

at han selv hadde astma og 
at han ville hjelpe andre som 
hadde det. Slik fikk vi med 
medlemmer fra blant annet 
Tønsberg, Lillehammer og 
Nordkisa, sier Bjørg.

Videre arrangerte de et 
stort møte på Rikshospitalet i 
Oslo for å verve flere medlem-
mer. Interessen viste seg å 
være stor.

- Det kom veldig mange til 
det møtet. Jeg hadde som 
oppgave å tegne nye medlem-
skap hvis noen ville melde seg 
inn. Du kan tro det gikk unna! 
Jeg tror nesten alle som var 
der meldte seg inn. Etter det 
gikk det bare oppover, både 
med tanke på medlemstall og 
aktivitet. Det er gøy å tenke 
på hvor få vi var i starten og 
se hvor mange vi er i dag, 
smiler hun.

Fortsatt aktiv
Bjørg Simonsen er i dag 95 år 

gammel, full av liv og fortsatt 
aktiv i NAAF.

- Alfred stiftet Groruddalen 
storlag da vi flyttet til dit i 
1988. Der sitter jeg som vara  
i styret i dag, forteller Bjørg.

Til siste åndedrag
Alfred Simonsen var aktiv i 
NAAF helt til sin død i 2011. 
Da NAAF markerte 50 år i 
2010, ble han invitert til slot-
tet og fikk Kongens fortje-
nestemedalje for sitt arbeid 

for mennesker med astma og 
allergi.

Et forbilde for oss alle
Forbundsleder Atle Ruud fikk 
æren av å overrekke gave og 
blomster til Bjørg. 

- Vi er mange som skal være 
takknemlige for at Alfred 
og Bjørg Simonsen for 60 år 
siden valgte å stifte NAAF, en 
organisasjon som har betydd 
svært mye for veldig mange. 
Valget de da tok har satt va-
rige spor. Det er utrolig  
imponerende at Bjørg fortsatt 
er aktiv den dag i dag. Hun 
både bidrar og inspirerer, 
og er et forbilde for oss alle. 
Det var med stor glede vi i 
anledning 60-årsmarkeringen 
kunne hedre Bjørg for hennes 
innsats i alle disse årene, sier 
Atle. n
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Skyll nesen ren og sunn hver dag
 med Physiomer

Rengjør, skyller og løsner overflødig snørr, pollen 
og andre fremmedpartikler

Du puster inn millioner av 
allergener hver dag

Physiomer Normal Jet og Spray er et medisinsk utstyr. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Perrigo Norge, www.physiomer.no
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AKTUELT

Studien viser en betyde-
lig sammenheng mellom 
migrene og astma. Denne 
nye kunnskapen kan bidra til 
bedre behandling av begge 
sykdommene og indikerer 
at det kan være lurt å være 
spesielt oppmerksom på 
migrenesymptomer hvis du 
har astma.

Å behandle den ene 
sykdommen kan muligens 
bedre den andre
Lege og forsker ved sykehu-
set, Howraman Meteran, sier 
det vil være spennende å un-
dersøke om migrenemedisi-
ner kan ha en positiv innvirk-
ning på astma. Tidligere har 
studier vist at hos mennesker 

som lider av flere inflamma-
toriske sykdommer, så kan 
behandlingen av en sykdom 
lindre symptomene på de 
andre sykdommene. 

- Det er ingen grunn til å 
tro at dette ikke også skal 
gjelde pasienter med astma 
og migrene, men vi vet ikke 
helt sikkert ennå. Det vil være 

spennende å undersøke, 
da vi vet at behandling og 
kontroll av en sykdom kan 
lindre symptomene på andre 
sykdommer, sier han.

Kilde: Astma-Allergi Danmark

Sammenheng mellom migrene og astma
Ny forskning fra Herlev-Gentofte sykehus i Danmark viser at personer med astma 
har en økt risiko for å få migrene, og omvendt.

Å være grasrotgiver koster 
ingenting, men det kan bety 
svært mye for lokalforeningen 
din. I 2019 fikk tusenvis av 
norske lag og foreninger til 
sammen 698 millioner kroner 
gjennom Grasrotandelen.

Slik fungerer  
Grasrotandelen
Hvis du er grasrotgiver og spil-
ler Lotto for 100 kroner, gir du 
automatisk syv kroner til din 

grasrotmottaker - uten at det 
går utover din innsats, premie 
eller vinnersjanser. 

Slik gjør du
Søk opp din lokalforening 
på norsk-tipping.no/gras-
rotandelen og velg ”tilknytt”. 
Du kan når som helst bytte 
mottaker.

Takk for at du bidrar hver 
gang du spiller!

Støtt NAAF når  
du spiller Lotto!
Som grasrotgiver i Norsk Tipping kan  
du gi 7 prosent av det du spiller for til 
din lokalforening i NAAF.

Visste du at NAAF har en egen 
podkast? I «Sjukt frisk» tar vi
opp relevante temaer innen
allergi, og vi snakker om hvor-
danallergi kan forebygges og
hvordan vi kan få bedre helse.

Podkasten har fem episo-
der, og du finner dem på iTu-
nes, Spotify eller din podkast-
app ved å søke på «Sjukt 
frisk». Prosjektet er støttet  
av ExtraStiftelsen.

Sjukt frisk – en podkast fra NAAF
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TITTEL

Norges Astma- og Allergiforbund inviterer barn og unge mellom 
11 og 15 år med eksem, astma, allergi og andre overfølsomhets-
sykdommer til en langhelg proppfull av opplevelser i naturskjønne 
omgivelser på Færder leirsted på Østre Bolæren.

Leirstedet ligger på øya Østre Bolæren, kanskje 
ytre Oslofjordens mest attraktive destinasjon for 
natur og opplevelser. På denne vakre øya, som 
også er en del av Færder nasjonalpark, ligger Fær-
der leirsted! Blant aktivitetene du kan være med 
på er bading, båttur, ballspill, morsomme konkurran-
ser, utflukt og mye mer! Det vil også være mulig-
het for å lære mer om eksem, matallergi og astma. 
Det blir aktiviteter fra morgen til kveld, alt i en sosial 
ramme der du kan møte nye venner og skape minner 
med barn og unge fra hele landet!

Leiren ledes av fem voksne, og det vil være helse- 
personell til stede under hele oppholdet.  
Deltakerne bor på dobbeltrom.

Bli med på  
aktivitetsleir i juni!
Foto: Gulsrud booking

Tid: 22. til 26. juni
Sted: Færder leirsted, Østre Bolærne, 3133 Duken

NAAF-medlemmer: 1.100 kroner
Ikke-medlemmer: 1.500 kroner + reiseutgifter. 

Medlemmer får plass først. Dersom du ønsker å bli med,  
meld deg inn i NAAF eller gi beskjed dersom du vil stå  

på venteliste for ikke-medlemmer.

Meld deg på her: www.naaf.no/aktivitetsleir
Alle aktiviteter i regi av Norges Astma-  

og Allergiforbund er røyk-  
og duftfrie.

BLI MED,
DA VEL!
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SAMVALG

Sammen velger vi  
det beste for MEG!

Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Brukerutvalget på Diakonhjemmet sykehus i Oslo har i 2019 engasjert seg for 
å gjøre samvalg kjent for pasienter, pårørende og helsepersonell. Men hva er 
egentlig samvalg?

- Samvalg handler om sam-
arbeid mellom pasient og 
helsepersonell om å treffe 
beslutninger om utredning, 
behandling og oppfølging, 
i den grad og på de måter 
pasienten ønsker. Det handler 
ikke om at behandleren din 
skal overlate valget til deg 
som pasient, men om å få 
fram hva du vektlegger, før 
dere sammen finner fram til 
den beste behandlingen eller 
undersøkelsen.

Det sier Hilde Sofie Hamre. 
Hun er leder av Brukerutval-
get på Diakonhjemmet syke-
hus. Brukerutvalget består av 
representanter fra flere ulike 
brukerorganisasjoner og skal 
bidra til at pasientenes erfa-
ringer blir lyttet til på system-
nivå i sykehuset. Hilde Sofie er 
oppnevnt som brukerrepre-
sentant fra Norges Astma- og 
Allergiforbund, hvor hun også 
sitter i styret i region Oslo og 
Akershus. På Diakonhjem-
met har Brukerutvalget satt 
samvalg som tema for hele 
2019. Det har de gjort fordi de 
opplever at mange ikke er klar 
over at de har muligheten til 
å være med å bestemme i sin 
egen behandling. 

Rett til å delta
Som pasient har du nem-
lig rett til å forstå og delta i 
beslutninger som gjelder deg. 

      l Æ-FAKTA SAMVALG INNEBÆRER

l At du som pasient på en forståelig måte må få   
 vite hvilke alternative undersøkelser og behand- 
 linger som er aktuelle for deg. 
l At du må få vite mulige fordeler og ulemper ved  
 disse alternativene. 
l At du skal fortelle hva som oppleves viktig for 
 deg i din situasjon.

Samvalg er et verktøy som 
skal bidra til nettopp dette, og 
helsemyndighetene i Norge 
har bedt helsepersonell om å 
ta metoden i bruk. Men selv 
om de som jobber i helsevese-
net vet hva samvalg er, er det 
ikke alltid at pasientene er klar 
over at de har muligheten til 
å være med å bestemme. Det 
er her Hilde Sofie og Brukerut-
valget kommer inn.

- Mange pasienter våger 
ikke å spørre hvis det er noe 
de ikke forstår, eller de synes 
det er vanskelig å fortelle hva 
som er viktig for dem selv. Vi 
ønsker å gi pasientene en dytt 
og litt drahjelp, slik at de tør  
å stille spørsmål og sette krav 
til legen sin, forteller Hamre.

Ved å praktisere samvalg 
vil pasienten og helseperso-
nen sammen være et slags 
team, der begge deler sine 
kunnskaper og erfaringer, før 
de sammen tar nødvendige 
avgjørelser for behandlingen.

Tett samarbeid
Unni Martinsen er ergotera-
peut og har det faglige ansva-
ret for Lærings- og mestrings-
senteret på Diakonhjemmet. 
De samarbeider tett med 
Brukerutvalget, og selv om 
samvalg begynner å få fotfeste 
i helsevesenet, ser de at det 
fortsatt er en vei å gå.

- Vi har fått et oppdrag av 

Helse sør-øst om å spre kunn-
skap om samvalg til ansatte 
på sykehuset. Vi snakker blant 
annet med fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, logopeder og 
ernæringsfysiologer. Alle som 
driver en type behandling bør 
være oppdatert på samvalg, 
sier Unni. 

Tenker løsninger
Hilde Sofie har ledet Bruker-

utvalget i mange år og trekkes 
ofte inn for å holde innlegg på 
konferanser og samlinger der 
helsepersonell er tilstede. 
 – Vi har jobbet lenge for å 
for å komme dit vi er i dag, og 
det har vi gjort fordi vi alltid 
prøver å samarbeide og finne 
løsninger, istedenfor å kun 
klage og kritisere, forteller 
Hilde. n

Unni Martinsen og Randi Marie Sørland er imponert over alt Bruker-
utvalget ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo har fått til.
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Måtte 2020, Norges Astma- og Allergiforbunds jubileumsår, 
gi oss alle den gode starten på det nye tiåret som vi ønsker 
oss, så vel privat som for organisasjonen vi alle er opptatt 
av. 

NAAFs nye strategi og handlingsplan har sin debut ved 
dette årsskiftet. Jeg gleder meg til å arbeide med å nå  
målene i disse viktige styringsdokumentene.

Det handler om å nå nye mål, slik at alle som lever med 
astma, allergi, eksem og overfølsomhetssykdommer skal 
få bedre liv. Like viktig er arbeidet med å forebygge, slik at 
færre utvikler disse sykdommene. 

Det er krevende oppgaver. Jeg vet det. Vi må legge sten 
på sten. Vi må ta oss tid til å stoppe opp et øyeblikk og glede 
oss over de små seirene. Det er summen av de små seirene 
som skaper de store gevinstene, også i NAAFs verden. Det 
må vi aldri tape av syne, når vi tidvis kan bli litt demotivert 
av manglende uttelling. Resultatene vil komme. Vær sikker 
på det! Vi må bare ikke gi oss. «Vi gir oss aldri», er et godt 
motto!

I dette bladet kan du nettopp lese inspirerende artikler 
om personer som aldri gir seg, selv om sykdom kan synes å 
stå i veien for så mangt. La astmatikeren Elen Valborg Vuo-
lab i Karasjok, hyperallergikeren Kayla Rotmo i Trøndelag og 
kolspasienten Ingvar Ambjørnsen i Hamburg være forbilder 
for oss alle! De mestrer sine liv med utfordrende diagnoser.

Godt nytt år!
Har du mistanke om at du har astma? Oppsøk fastlegen 

din for utredning! Tidlig diagnostisering og behandling er 
viktig for denne diagnosen, som for mange andre.  
Nå forskes det nettopp på tidlig behandling av astma.  
Dette kan du også lese om i bladet du holder i hånden. 

Jeg innledet denne lille epistelen med at 2020 er jubile-
umsår i NAAF. 60 aktive NAAF-år er tilbakelagt. I alle disse 
årene har NAAFs medstifter, Bjørg Simonsen vært aktiv i 
vår organisasjon. Imponerende blir et fattig ord i denne 
sammenhengen. NAAF er Bjørg Simonsen en stor takk 
skyldig for hennes uegennyttige og utrettelige innsats for 
organisasjonen gjennom seks tiår. Et flottere forbilde enn 
Bjørg Simonsen finnes ikke i frivillighetens Norge. Det er 
jeg sikker på. Les intervjuet med henne som redaktør  
Fredrik Solli Wandem har gjort, og la deg inspirere av  
NAAFs suverene ildsjel!

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  

Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av 
barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdom-
mer, eksem, allergi og medfødt hjertefeil.

Sykehusets beliggenhet på Geilo gir fantastiske muligheter 
for fysisk aktivitet hele året, og personalet har høy kompetanse 
og lang erfaring i habilitering. Barna introduseres for fysiske  
aktiviteter, og de lærer å mestre de utfordringene som en 
kronisk sykdom gir.

Bli med til Geilomo i august!
Vi tilbyr høstopphold på Geilomo for ungdom mellom 16 og 18 år i perioden  
10. til 18. august. 

Søknaden sendes til: 
OUSHF DL Geilomo, Postboks 130, 3581 GEILO

Søkndadsfrist: 1. juni

Ta kontakt med Geilomo på 32 09 50 00 for mer informasjon.

Vil du være med?
For å delta må du søke gjennom fastlege, barneavdeling/ 
klinikk eller privatpraktiserende spesialist.
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det være lurt å komme hit til 
trygge omgivelser og sjekke 
om man faktisk er allergisk. 
Det er viktig å finne ut hvor-
dan du reagerer, eller om du 
reagerer i det hele tatt, før 
du blir større og etter hvert 
skal ta vare på deg selv. Et 
barn som har kjent allergi mot 
peanøtter, men som aldri har 
vært borti det, kan vi noen 
ganger kostprovosere kun 

Jeg møter dem i venterommet 
på Barneavdeling for allergi og 
lungesykdommer. Aiden har 
akkurat spist sin andre dose 
med egg av til sammen fem. 
Mens jeg prater med mam-
maen hans, Megumi Abe (39), 
farter han blid og fornøyd 
rundt i en liten tråbil. Forelø-
pig ser han ut til å ikke bære 
noe preg av å ha spist egg.

Megumi forteller at Aiden har 
vært allergisk mot egg, melk, 
nøtter og peanøtter siden han 
var veldig liten, men at de nå 
lurer på om han kanskje kan 
ha vokst av seg eggeallergien.

- Det er over ett år siden 
han spiste egg sist. Da gråt 
han fælt og fikk mye eksem på 
hele kroppen. Den siste aller-
gitesten han tok slo mindre ut 
på egg. Derfor ble vi henvist 
hit fra Tønsberg sykehus for 
å sjekke om han fortsatt er 
allergisk, eller om han har 

Kostprovokasjon på  Voksentoppen
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

En onsdag i begynnelsen av januar møter jeg tre år gamle Aiden og mammaen 
hans på Rikshospitalet i Oslo. De skal tilbringe hele dagen der fordi Aiden skal 
smake på egg for første gang på over ett år. 

utviklet en toleranse, sier 
Megumi.

Hvorfor kostprovosere?
Vibeke Landaas er klinisk 
ernæringsfysiolog ved Barne-
avdeling for allergi og lunge-
sykdommer, også kaltVok-
sentoppen. Der har de
lang tradisjon med å utføre
kostprovokasjoner for å 
bekrefte eller avkrefte mat-
allergier hos barn. Hun fortel-
ler at man kostprovoserer for 
å sjekke om pasientene har 
utviklet en toleranse for noe 
man visste at de var allergiske 
mot før. 

- Man gjør det særlig for 
melk, hvete, egg og soya, som 
alle har veldig god prognose. 
I tillegg er det også noen som 
vokser av seg fiskeallergi. 
Nøtter provoserer man oftest 
for fordi barnet har hatt utslag 
på for eksempel en prikktest, 
men aldri spist nøtter. Da kan 

Aiden Abe Nygård (3) koser seg 
med tråbilen i venterommet på 
Rikshospitalet.

Megumi Abe og sønnen Aiden 
etter andre dose med egg.

Ernæringsfysiolog Vibeke Landaas 
har jobbet med barn og allergier 
i 11 år.

Aiden synes pannekakene er kjempegode.



liten erfaring med egg. De har 
gitt ham egg en gang for over 
ett år siden, og da fikk han 
eksemoppbluss. Nå har han 
et fall i blodprøveverdier, så 
dette er et godt utgangspunkt 
for å sjekke om han fortsatt 
er allergisk eller ikke, forteller 
Vibeke.

Den tredje dosen
Aiden skal i løpet av dagen 
spise fem doser med egg. Til 
sammen er det snakk om kun 
et halvt egg fordelt i fem små 
pannekaker. Mellom hver 
dose må han vente 20 minut-
ter for å se om han reagerer 
før han får neste dose. Jeg blir 
med ham inn for å spise pan-
nekake nummer tre. Han får 
den servert med syltetøy på, 
og han spiser som en helt. 

Aiden viser stolt frem den 
tomme tallerkenen når han er 

for at barnet skal få erfaring 
med hva som faktisk skjer 
når uhellet er ute. Da får de 
også kjenne på kroppen at det 
kan være svært alvorlig. De 
får også mulighet til å sette 
en ekte EpiPen selv, forteller 
Landaas.

Vibeke har jobbet med barn 
og allergier i 11 år, og fortel-
ler at de aller fleste som blir 
kostprovosert er fornøyd, 
uansett om de får en reaksjon 
eller ikke. 

- De forteller at de får en 
bedre livskvalitet etterpå. 
De større barna får sette 
EpiPen selv, og de som får 
mildere symptomer får ned 
skuldrene litt og tenker at det 
kanskje ikke var så farlig som 
de trodde. Derfor føler jeg at 
dette har en verdi, uansett 
utfall, sier hun.

Hvorfor Aiden?
- Aiden og familien hans har 
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MATALLERGI

Kostprovokasjon på  Voksentoppen

Den tredje dosen med egg gikk 
ned i full fart!

10 minutter etter den tredje dosen begynner Aiden å reagere med 
hosting og utslett.

ferdig, før han setter seg til-
bake i tråbilen igjen. Fortsatt 
blid som en sol, og ingen tegn 
til allergisk reaksjon.

Hoster og klør
Aiden ler og koser seg mens 
han prøver å kjøre meg ned 

med tråbilen. Men så plutselig 
hoster han en gang. Og så en 
gang til. Jeg ser at mamma 
Megumi legger merke til det, 
og hun forteller det til syke-
pleieren som går forbi. Hun 
får beskjed om å følge med 
videre. Hostingen fortsetter, 
og sykepleier Rebecca Løkling 
kommer for å ta en titt. 

Sammen med moren sjek-
ker hun bak ørene og under 
halsen. De drar opp genseren. 
Aiden har tegn til utslett på 
ryggen. Mamma Megumi 
forteller at hun er spent.

- Det er klart jeg er litt  
nervøs, men jeg føler vi er i  
de tryggeste hender her om 
noe skulle skje, sier hun.

Skummelt, men trygt
Sykepleier Rebecca Løkling 
følger dem gjennom hele 
dagen. Hun har jobbet på 
avdelingen i to og et halvt år 

Sykepleier Rebecca Løkling er veldig imponert over det gode humøret 
til lille Aiden.
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MATALLERGI

og sier at det som skjer med 
Aiden kan virke skummelt, 
men er helt vanlig.

- Jeg gjør slike kostprovo-
kasjoner med to barn hver 
dag. De første gangene barna 
reagerte var det naturligvis 
ganske skummelt, men etter 
hvert ble jeg vant til det. Her 
er det trygt, smiler hun.

En kraftig reaksjon
Etter hvert som minuttene 
går blir utslettene verre og 
hostingen hyppigere. Aiden, 
som også har astma, begynner 
å bli tung i pusten. 

- Det er nok på tide med en 
legesjekk, sier Rebecca.

Aiden blir tatt med til avde-

Anna Bistrup, helsefaglig rådgiver 
i NAAF, er svært glad for at barn 
blir tilbudt kostprovokasjon.

Aiden har fått en skikkelig reaksjon. Utslett over hele kroppen, hovent 
ansikt og tung pust.

lingens overlege, Geir Håland. 
Han lytter på pusten til Aiden 
og forteller at han høres vel-
dig tett ut. 

- Han har fått en skikkelig 
reaksjon, sier Håland.

Han ber sykepleier Rebecca 
om å gi både astma- og al-
lergimedisin. Aiden er slapp 
og ser litt lei seg ut, men gjør 
som han får beskjed om. Det 
kommer til og med et lite smil 
frem bak pustekammeret.

Håland forteller videre at 
provokasjonen nå må avbry-
tes og at Aiden må være på 
sykehuset i minst fire timer 
for observasjon. 

Tapper
Aiden får legge seg i en seng 
på et eget rom. Her må han 
ligge til medisinene virker 
ordentlig og symptomene blir 
mildere. Han er hoven i fjeset 
og enda tyngre i pusten. Jeg 
følger spent med fra side-
linjen. Jeg blir helt øm  
i hjertet mens jeg ser på den 
lille gutten som fortsatt klarer 
å presse frem et smil bak det 
røde og hovne fjeset. 

Fornøyd
Senere på kvelden har symp-
tomene avtatt, og de får reise 
hjem til Tønsberg. Mamma 
Megumi synes det har vært 

Aiden får astmamedisin for å dempe pustebesværet. Fortsatt i godt 
humør!

Aiden får en full sjekk av overlege 
Geir Håland.

en spennende dag, og selv om 
Aiden fikk en reaksjon er hun 
glad for at de gjennomførte 
kostprovokasjonen.

- Nå vet i helt sikkert at vi 
ikke kan gi ham egg. Det har 
jo vært litt skummelt, men jeg 
har hele tiden følt meg trygg 
på at sykehuset har hatt kon-
troll på situasjonen. Jeg synes 
mest synd på lille gutten min 
som måtte igjennom alt dette, 
avslutter hun.

Ønsker styrking i tilbudet
- Dette er et viktig verktøy for 
å avklare allergi, og uansett 
utfall ser vi at det er en ver-
difull undersøkelse for både 
barn og foreldre. Vi vet at det 
er svært mange barn som går 
på allergidiett i lang tid. Dette 
kan være utfordrende på 
mange måter, både sosialt og 
emosjonelt. Det å få mulig-
heten til å finne ut om en har 
blitt kvitt allergien eller om en 
må fortsette på diett er derfor 
svært verdifullt. Vi er heldige 

som har kyndig helsepersonell 
rundt om i landet som tilbyr 
denne tjenesten, men vi håper 
dette tilbudet styrkes ytter-
ligere slik at ventetidene blir 
kortere og at flere med behov 
får komme inn, sier Bistrup. n
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* gjelder small og medium masker

Gratis app  
oppmuntrer barnet  

til riktig bruk

Gir lyd ved  
korrekt inhalasjon*

Fåes på apotek

Last ned fra App Store  
eller Google Play
Appen aktiveres av fløytelyden fra  
small/medium maske brukt med  
ABLEspacer. RAFI tone veileder  
barnet til dyp og langsom inhalasjon.  
Bruk og frekvens kan loggføres i appen.

GRATIS 
App!Personer med alvorlig astma kan i dag 

behandles med biologiske medisiner 
som settes i form av en injeksjon. Disse 
biologiske medisinene gis enten hver 
andre, fjerde eller åttende uke, noe som 
medfører mange besøk hos lege, kun for 
å få administrert medisinen.

Nå kan pasienter over 12 år med 
alvorlig astma som står på biologisk be-
handling sette injeksjonen selv hjemme 
dersom helsepersonell har vurdert det 
som hensiktsmessig. Muligheten for selv-
administrering kan derfor gjøre hverda-
gen enklere for mange, spesielt de som 
bor langt unna sykehuset eller av andre 
årsaker har vanskelig for å komme seg 
dit. Det vil også øke fleksibiliteten  
i ferietider, da man kan ta med seg  
medisinen på reise. 

De som ikke ønsker eller klarer å sette 
injeksjonen selv hjemme, vil fortsatt 
kunne gå til legen for å få medisinen sin 
der. Å gi pasienter muligheten til å sette 

dosen hjemme er en tilnærming som har 
vært vellykket innenfor andre kroniske 
sykdommer, som diabetes og revmatoid 
artritt. 

Gode nyheter
- Dette er gode nyheter fordi vi vet at 
det er en del pasienter der ute som av 
ulike årsaker ikke får tilbud om denne be-
handlingen. Ofte kan det være vanskelig 
å komme seg til behandler på grunn av 
reisevei eller andre logistikkutfordringer. 
Det nye regelverket vil bidra til at langt 
flere pasienter med alvorlig astma vil få 
tilbud om biologisk medisin, og dermed 
få større sjanse til å leve friskere liv. Nor-
ges Astma og Allergiforbund vil fortsette 
med å jobbe for at de nyeste behandlin-
gene blir tilgjengelig for de som trenger 
det i våre grupper, sier helsefaglig råd-
giver i NAAF, Anna Bistrup. n

Selvadministrering av biologisk behandling 
for personer med alvorlig astma

Kilde: GSK  Foto: Colourbox

Nå kan pasienter over 12 år med alvorlig astma som 
står på biologisk behandling sette injeksjonen selv 
hjemme, dersom helsepersonell har vurdert det  
som hensiktsmessig. – Dette er gode nyheter,  
sier helsefaglig rådgiver i NAAF, Anna Bistrup.

AKTUELT
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Our woven vinyl flooring is recommended by  
The Norwegian Asthma and Allergy Association 
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AKTUELT

Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Meteoro-
logisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står 
bak tjenesten, og tillitsvalgte fra NAAF har vært involvert  
i testfasen og gitt tilbakemeldinger. 

LUFTKVALITET I NORGE SKAL BIDRA TIL AT: 

l publikum får vite hvordan luftkvaliteten er der de bor  
 og ferdes 

l det blir enklere for publikum å unngå å utsette seg for  
 lokal luftforurensning ved å følge helserådene. Dette er  
 spesielt relevant for sårbare grupper som hjerte- og  
 lungesyke, barn og gravide og eldre 

l kommunen får oversikt over luftkvaliteten i sin kommune 
  fra dag til dag, med informasjon om hvilken luftforurens- 
 ning som er utfordringen, og hvilke kilder som bidrar 

l det blir enklere for kommunen å oppfylle sin plikt til  
 å informere befolkningen om den lokale luftkvaliteten.

Sjekk luftkvaliteten der du bor på luftkvalitet.miljostatus.no

Sjekk luftkvaliteten der du bor

Tjenesten Luftkvalitet i Norge gir deg informasjon om lufta der du bor 
akkurat nå, resten av dagen og i morgen. Forurensningsnivåene er vist 
ved hjelp av fargekoder.

På Luftkvalitet i Norge finner du varsling av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat 
nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om lokal luftkvalitet.

Kvaliteten på luften vi puster påvirker kroppens tilstand. I byer 
og tettsteder gir stor trafikkmengde, gamle brenselovner og 
andre individuelle faktorer økte konsentrasjoner av helseska-
delige gasser og partikler i luften. Det er mange forskjellige ele-
menter som avgjør om luften er ren eller forurenset, men tre 
avgjørende faktorer i våre byer er nitrogen-oksider, svevestøv 
og karbondioksid.

Nitrogenoksider. En av de mest helseskadelige komponentene 
i eksosen er nitrogenoksider. Nitrogenoksider (NOx) dannes når 
motorer forbrenner ved høy temperatur. NOx er en samlebe-
tegnelse for gassene nitrogenoksid (NO) og nitrogendioksid 
(NO2). Det er NO2 som er forbundet med mest helseskade. 
Dieselbiler slipper ut mer NO2 enn bensinbiler.

Svevestøv. Svevestøv er en betegnelse på svært små partikler 
med diameter under 10 µm (mikrometer). Veitrafikk er den vik-
tigste kilden til svevestøv i norske byer og tettsteder. Svevestøv 
fra trafikk er en blanding av forbrenningspartikler, mineralpar-
tikler og partikler som dannes ved at bildekk sliter veibanen når 
bilen bremser eller fordi bilen har piggdekk. Både fine og grove 
partikler kan gi helseproblemer.

Karbondioksid. Eksponering for karbondioksid  (CO2)  i de 
nivåer vi finner i uteluft  er ikke helseskadelig. CO2 er derimot 
en viktig drivhusgass som bidrar til  global oppvarming, ved at 
en større del av varmerefleksjonen fra jorda holdes innenfor 
atmosfæren. n

LUFTFORURENSNING:

 
Our woven vinyl flooring is recommended by  
The Norwegian Asthma and Allergy Association 
More info on bolon.com
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FORSKNING

Dette fremgår av en ny inter-
nasjonal studie der forskere 
fra flere land har analyserte 
koblingen mellom luftkvalitet 
og helse. 

Det er Forum of the 
International Respiratory 
Sociations Environmental 
Committee (FIRS) som står 
bak studien som ble publisert 
i begynnelsen av desember 
2019, i forbindelse med FNs 
klimakonferanse i Madrid.

Færre akutte tilfeller  
av astma 
Studien belyser blant annet 
byen Atlanta, der trafikken 
ble stoppet i 2,5 uker  
i forbindelse med OL.  
I samme periode falt antallet 

barn som oppsøkte medisinsk 
behandling for astma med 40 
prosent, og antall sykehusinn-
leggelser på grunn av astma 
gikk ned med 19 prosent.

Tilsvarende positive 
helseeffekter kunne sees da 
trafikken i Beijing ble stoppet 
i to måneder før OL.

Redusert dødelighet
Et annet eksempel i studien 
kommer fra Irland. Da røyking 
innendørs ble forbudt, falt 
antall slagtilfeller med 32 
prosent, iskemisk hjerte-
sykdom med 26 prosent og 
kronisk obstruktiv lungesyk-
dom (KOLS) med 38 prosent. 
Den totale dødeligheten ble 
redusert med 13 prosent.

Studien forteller også at da 
et stålverk i USA ble stengt i 
13 måneder, ble antall syke-
husinnleggelser for lungebe-
tennelse, bronkitt, lungebe-
tennelse og astma halvert. 
Antallet for tidlig fødte barn 
ble også redusert.

Rask forbedring
Forskerne ble overrasket 
over hvor fort man kunne se 
en forbedring i menneskers 
helse etter hvert som luft-
forurensningen ble redusert. 
De var også imponert over 
hvor mye bedre helsen ble, og 
de ber nå verdens regjeringer 
umiddelbart å følge WHOs 
retningslinjer for luftforurens-
ning.

Ifølge forskerne er det store 
økonomiske gevinster  
å oppnå. Det vises blant an-
net til USAs nasjonale grense 
for luftforurensing, som ble 
introdusert for mer enn 25 år 
siden. Den anslås å ha spart 
USA for to billioner dollar, 
hovedsakelig gjennom lavere 
dødelighet, og har ført til at 
230.000 dødsfall per år ble 
unngått på grunn av renere 
luft.

Studiens tittel er «Health 
Benefits of Air Pollution  
Reduction» og den er publi-
sert i Annals of the American 
Thoracic Society. n

Redusert luftforurensing  
gir raske helsegevinster
Det er en direkte kobling mellom menneskers helse og luftforurensning. Når 
luften blir renere, forbedrer folks helse seg nesten umiddelbart. Allerede  
i løpet av en uke kan man se positive helseeffekter. 

Kilde: Allergia.se Foto: Pixabay
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Hudpleieserien «Pure Bliss» fra danske Søstrene Grene er helt 
uten parfyme og er velegnet for deg med allergi eller sart hud, 
eller hvis du bare foretrekker pleieprodukter uten parfyme. 
Produktene bærer også Svanemerket og The Vegan Trademark.

Søstrene Grene har også lansert en ny bade- og hudpleiese-
rie som er utviklet spesielt til familiens yngste medlemmer. 
«Pure Bliss For The Little Ones» byr på disse fire produktene: 
babyshampo, babybadesåpe, babyolje og sinksalve, som alle er 
skånsomme og uten parfyme.

Produktene får du kjøpt i alle Søstrene Grenes  
40 butikker i Norge.

Nye produkter anbefalt  
av Asthma Allergy Nordic
Produktmerkeordningen Asthma Allergy Nordic 
skal gjøre det lettere for forbrukere å finne 
helsevennlige produkter som vi vurderer som 
gunstige for de som lever med astma, allergi og 
andre overfølsomhetssykdommer. Her er noen 
nye produktserier som er innlemmet i ordningen. 

Små barn har følsom hud, og derfor er det viktig at produk-
tene de trenger er så snille og skånsomme som mulig. Vi er 
glade for at Libero nå har en rekke produkter til babyer som 
anbefales av Asthma Allergy Nordic.

l Libero Touch åpne bleier
l Libero Touch buksebleier
l Libero Newborn
l Libero Comfort
l Libero UP&GO
l Libero Oil
l Libero Wash
l Libero Baby Lotion
l Libero Baby Cream
l Libero Baby Shampoo
l Libero Bubble Bath
l Libero Zinc Cream

      l Æ-FAKTA ASTMA ALLERGY NORDIC

Et felles produktmerke for astma- og allergifor-
bundene i Norge, Sverige og Danmark. Tre sterke 
merkeordninger slått sammen til ett merke, som 
forener kunnskap, erfaring og troverdighet. Det 
nye merket er større og mer robust, slik at faglige 
spørsmål bedre kan utforskes og settes på dagsor-
den nasjonalt, i Norden og globalt.

Les mer på naaf.no/merkeordning

Libero

Søstrene Grene
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POLLENALLERGI

Etter en lang periode med temperaturer godt over det normale 
er vi allerede nå ved starten av pollenspredningen i sør og vest. 
Det varme været driver modningen av rakler fra or og hassel 
fremover, og allergikere som bor i disse områdene bør starte 
medisinering nå.

- På grunn av den milde vinteren ligger blomstringen foran 
skjema. Vi har mye mer ustabilt og mildere vær enn før, som 
følge av klimaendringene, og dette påvirker pollensesongen 
sier Hallvard Ramfjord, NAAF's pollenanalytiker.

Den tidlige starten i år er derimot ikke ensbetydende med 
hvor kraftig pollensesongen blir.

- En ting er hvor mye pollen som produseres, men hvor mye 
som spres er derimot en helt annen sak. Det er væravhengig. 
Mye regn vil rense lufta for pollen, mens varmt og fint vær kan 
by på utfordringer for dem som er allergiske, sier Ramfjord.

Få pollenvarselet  
rett i lomma
Når pollenvarselingen er  
i gang kan du bruke NAAFs 
egen Pollenvarsel-app. Appen gir deg enkel oversikt over 
pollenspredningen i ditt område for inneværende og neste 
dag. I tillegg kan du få nyhetsmeldinger og push-varsling der du 
kan velge å få beskjed ved kraftig og ekstrem spredning for de 
ulike pollentypene i ditt område.

Appen finner du i AppStore til iPhone og i Google Play for 
Android-telefoner.

For første gang i år vil også varslingene integreres i værmel-
dingstjenesten Yr, både på nett og i Yr-appen. (Denne setnin-
gen vil jeg ikke lenger ha etter bildet, men som en avslutning 
på avsnittet om appen. n

Pollensesongen er i gang
NAAFs daglige pollenvarseltjeneste startet den  
27. januar. Pollensesongen i Norge starter 
vanligvis i slutten av februar, men i år startet  
den omtrent en måned tidligere.

Målet med aksjonen er å informere om pollenallergi og å gi  
tips til hvordan man kan få et friskt liv med sykdommen.  
Det blir utarbeidet en pakke med materiell som kan brukes 
på stand. Det blir mulighet å bestille en liten eller stor pakke, 
avhengig av hvor mye materiell dere ønsker.  
Les mer på www.naaf.no/aksjonsuka.

Aksjonsuka 2020 med tema «Friskt liv 
med pollenallergi» gjennomføres 20. til 
26. april. Dette er en nasjonal aktivitet 
hvor vi ønsker at alle i Norges Astma-  
og Allergiforbund blir med.

Blir dere med? 
Med stands flere steder og pressemelding til både lokale, regio-
nale og nasjonale medier, vil vi få ut informasjon til hele landet. 
Stand kan være på videregående skoler, universitet, kjøpesen-
ter, idrettsarrangement og andre steder hvor det er mye folk. 
Dere velger selv et sted hvor det er mye folk og om stand skal 
være inne  
eller ute. Regionsekretæren bistår med koordinering.

Påmelding
l Meld dere på her: www.naaf.no/aksjonsuka
l Påmeldingsfrist: 29. mars

Vi håper å se så mange lokallag som mulig ute på stand! De som 
ikke har mulighet til å ha stand uke 17, kan gjøre det uka etter.



Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke. 
Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende, selv om du på enkelte dager har 
få eller ingen plager.

Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær 
forsiktig med hard trening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på 
mulige kryssreaksjoner fra frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.

Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid. 
Det hjelper å dekke til håret og å bruke solbriller ute.

Ekstra rengjøring kan redusere konsentrasjonen av pollenpartiklene som har samlet 
og festet seg på overflater og i tekstiler. Pollen fester seg lett til støv og virvles opp.

Unngå lufting med vindu/dører når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på 
ettermiddagen. På dager med fint og varmt vær vil det også være mye pollen på 
kvelden. Luft sent på kvelden eller natten til tidlig på morgenen, men med måte –
det slipper alltid pollen inn. Tørk klær inne.

Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, 
soltak og vinduer lukket, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen.

Pollen fester seg i pelsen på kjæledyr, dusj eller børstning hjelper (utendørs).

Informer gjerne omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om sykdommen slik at de forstår, 
kan ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid. 

Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten eller i 
utlandet der hvor spredningen kan være mindre.

Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett 
kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen. Dette kan 
kjøpes i nettbutikken til NAAF. 

1

2

3

5
4

6
7
8
9

10

- friskt liv med pollenallergi

Pollenvettreglene
 POLLENALLERGI
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Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke. Medisinene skal tas regel-
messig og forebyggende, selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager. 

Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hard trening 
ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra frukt og grønt. Alkoholinn-
tak kan forverre symptomene. 

Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid. Det hjelper å dekke 
til håret og å bruke solbriller ute. 

Ekstra rengjøring kan redusere konsentrasjonen av pollenpartiklene som har samlet og festet seg på 
overflater og i tekstiler. Pollen fester seg lett til støv og virvles opp. 

Unngå lufting med vinduer og dører når pollenutslippet er størst, fra morgenen til ut på ettermiddagen. 
På dager med fint og varmt vær vil det også være mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten 
til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid pollen inn. Tørk klær inne. 

Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, 
og sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen. 

Pollen fester seg i pelsen på kjæledyr. Dusj eller børstning hjelper, men gjør det utendørs. 

Informer gjerne omgangskrets, arbeidsgiver og andre om sykdommen slik at de forstår, og kan ta hensyn 
og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid. 

Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene høyt til fjells, langs kysten eller i utlandet, der spredningen 
kan være mindre. 

Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett kan plasseres over vin-
duer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen. Dette kan kjøpes i nettbutikken til NAAF.10
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Det er godt dokumentert at 
opphold i bygg med fukt- og 
muggsoppskader gir økt risiko 
for helseplager. Alvorlighets-
graden kan variere fra lette 
symptomer til at man føler 
seg helt utslått. Det er også 
studier som viser at det å 
oppholde seg i en fukt- og 
muggsoppskadet bygning 
over tid, gir økt risiko for å 
utvikle astma eller forverring 
av eksisterende astma. Det 
kan også føre til flere og verre 
luftveisinfeksjoner, samt hoste 
og piping i brystet. 

Tverrfaglig samarbeid
Værforholdene i Norge, spe-
sielt om høsten og vinteren, 
gjør at byggeprosesser ofte 
er utsatt for fuktskader på 
materialer. Standarden, «NS 

Ny standard for tørr  byggeprosess
NAAF har vært med på å utarbeide en ny norsk standard som skal sikre en tørrere 
byggeprosess. – Et godt verktøy for å sikre godt inneklima og god helse, sier  
Kai Gustavsen i NAAF. 

3514:2020 - Fuktsikker byg-
ging, planlegging og gjennom-
føring», er utarbeidet av en 
komité sammensatt av repre-
sentanter fra flere forskjellige 
fagmiljøer, og skal gjøre det 
enklere å stille krav til at ny-
bygg er oppført uten fukt- og 
muggsoppskader. Standarden 
stiller krav til fuktplanlegging 
og organisering, mottak og 
lagring av materialer, værbe-
skyttelse av uferdig bygning, 
byggtørking, klimatisering og 
fuktmåling.

Gode nyheter
Norges største huskjede, Sys-
temhus Norge, har vært med 
i komiteen for utarbeidelsen. 
Teknisk sjef Elisabeth Jelstad 
er svært fornøyd med at stan-
darden endelig er på plass.

- Vi ønsker denne nye nor-
ske standarden velkommen! 
Systemhus har et langt og 
godt samarbeid med Astma- 
og Allergiforbundet og har i 
over 50 år hatt fokus på friske 
hjem. Gode byggeprosesser 
bidrar til et godt inneklima. 
Det blir dessverre altfor ofte 
avdekket fukt i bygg, både 
gamle og nye, og denne stan-
darden skal være et verktøy 
for å unngå at dette oppstår. 
Det å få kontroll på fukten  
under bygging er avgjø-
rende for tørre bygg. Denne 
standarden vil være et godt 
hjelpemiddel for utbygger 
for å ha gode rutiner og 
kontroll, slik at vi unngår at 
tilførte byggevarer utsettes 
for unødig fukt. Når utbygger 
har kontroll, gir det kjøper en 

ekstra trygghet på at de byg-
gene de overtar er sunne og 
tørre, sier Jelstad.

Bør inngå i kontrakten
Mycoteam er en av Europas 

Elisabeth Jelstad, teknisk sjef i 
Systemhus Norge er svært fornøyd 
med at standarden er på plass.

Vann har rent inn på gulvet i bolig under 
oppføring på grunn av manglende tildek-
king av vinduer. Oppfukting av byggeplas-
sen gir fuktskader og vekst av muggsopp 
på materialer.

Muggsoppskader avdek-
ket på vegg av gipspla-
ter. Gipsplater får raskt 
muggsoppskader ved 
oppfukting.

Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF   Foto: Mycoteam
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TITTEL

ledende institusjoner innen 
bygningsbiologiske skader og 
inneklimarelaterte problem-
stillinger, og de har også 
vært med i utarbeidelsen av 
standarden. Seniorrådgiver 
Ingeborg Bjorvand Engh me-
ner det bør inn i kontrakten 
at entreprenøren skal følge 
standarden. 

- Entreprenører som følger 
denne standarden kan sikre 

Ny standard for tørr  byggeprosess

      l Æ-FAKTA SKAL DU KJØPE ELLER BYGGE NY BOLIG?

Sørg for at entreprenøren eller leverandøren følger 
standarden «NS 3514:2020 - Fuktsikker bygging, 
planlegging og gjennomføring».

Ta kontakt med NAAFs rådgivningstjeneste hvis du 
trenger hjelp:
raadgivning@naaf.no  
23 35 35 35

og dokumentere at materia-
ler virkelig er tørre og uten 
muggsopp. Dette sikrer et 
fremtidig godt inneklima i 
boligen, og det blir mulig å 
forebygge plager som skyldes 
både fukt, muggsopp og fukt-
krevende insekter og midd 
i boligen, noe som er svært 
kjærkomment for dem som 
sliter med astma og allergi. 
Vi er glade for at den nå er 
tilgjengelig for bruk fordi den 
gjør det enklere å stille krav 
til at nybygg er oppført uten 
fukt- og muggsoppskader. 
Mycoteam ser fram til at den 
nye standarden blir tatt i bruk, 
sier Ingeborg.

Et godt verktøy for kundene
NAAF har vært involvert i 
prosessen som brukerorgani-
sasjon. Kai Gustavsen, fagsjef 
for inneklima i NAAF, mener 
dette er et verktøy kundene 
kan bruke når de kjøper eller 
bygger ny bolig.

 – Vi er med for å ivareta at 
de som faktisk skal bo der det 

Ingeborg Bjorvand Engh, senior-
rådgiver i Mycoteam, ser frem til 
at standarden blir tatt i bruk.

Kai Gustavsen er fagsjef for inne-
klima og miljørettet helsevern  
i NAAF.

bygges får et godt inneklima 
uten fare for helseplager. Vi 
håper at våre medlemmer, 
eller noen de kjenner som skal 
bygge nytt hus eller kjøpe ny 
leilighet, vil etterspørre om 
standarden for tørr byggepro-
sess følges. Er dette ukjent 
for selger, er det all grunn til 
å være mistenksom, sier Kai 
Gustavsen, fagsjef for inne-
klima i NAAF. n

Muggsoppskader på gipsplater i nybygget 
vegg. Fukt i trematerialer i stender og svill 
trekker inn i gipsplaten, og det oppstår vekst 
av muggsopp på gipsplaten. Slike skader  
kan oppstå etter bare en ukes tid.

Manglende tildekking av yttervegg 
har gitt vekst av sopp på trekon-
struksjonen i yttervegg. Slike sopp-
skader må fjernes før veggkonstruk-
sjonen i nybygget lukkes.
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- Heia! Her må det måkes litt. 
Grei måte å holde seg i aktivi-
tet på. Kom inn, kom inn!

Rett utenfor Karasjok sen-
trum har Elen Valborg Vuolab 
kledd på seg fleece og får 
snøen vekk fra inngangsparti-
et. Hun setter kosten på plass, 

Kuldeproff i Karasjok
Hun vokste opp med kulde, bålrøyk og reinskinn. Det var ikke bra for astmaen. 
Som voksen tar Elen Valborg Vuolab sine forholdsregler i kalde Karasjok. 

Tekst: Ann-Mari Gregersen  Foto: Alf Ove Hansen

og viser vei inn til kjøkkenet. 
Kaffemaskinen får også kjørt 
seg i løpet av en dag. Røyken 
derimot, den har hun sagt 
farvel til.

- Du vet, jeg røykte 40 om 
dagen. Det er jo ikke så smart 
når en har astma. Jeg var jo 

mye syk, og så fikk sønnen 
min et astmaanfall. Så i 2000 
sluttet jeg på dagen. Bestem-
mer jeg meg for noe, så klarer 
jeg det. Men det er klart, jeg 
var pottesur for ingenting i en 
lang periode, sier hun og ler sin 
karakteristiske latter. 

Har du møtt Elen Valborg 
én gang, glemmer du henne 
ikke. Et lite fyrverkeri av godt 
humør og innsats. Nå for 
tiden er hun engasjert i NAAF 
Midt-Finnmark storlag, NAAF 
Region Nord og som varamed-
lem i Forbundsstyret.

I 1999 var det minus 51,2 i Karasjok. Denne vinteren har de sett 30-tallet. Da 
fyres det mye, men det er en luksus Elen Valborg sjelden unner seg, da hun 
reagerer på røyk. 
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Døden nær to ganger
Det var ikke en selvfølge at 
Elen skulle vokse opp, for det 
var harde kår på mange vis. 

- Jeg ble født i Karasjok i 
1961 i en reindriftsfamilie. Da 
er det reinskinn, bål og alt det 
der som gjelder. Det viste seg 
at når vi var i lavvoen under 
sommerbeitet på fjellet, ble 
jeg noen ganger både tung-
pusten og fraværende. Mine 
foreldre hadde ikke bil eller 
førerkort, så mora mi sto og 
haiket med meg i armene på 
Børselvfjellet for å komme til 
legen i Lakselv 50 kilometer 
unna. To ganger var hun sikker 
på at hun kom til å miste meg.

Etter hvert så de sammen-
hengen mellom reinskinn, 
bål og Elens sviktende pust. 

Familien gjorde noen tiltak. 
I lavvoen satte de inn en 
madrass og hadde et laken 
over. På samisk kalles et slike 
sovetelt Rakkas. Men røyken 
fant likevel veien inn. Etter 
åtte år fikk familien hytte,  
og da ble det bedre.  

Utredet som tenåring 
Først da jeg ble 14 år, ble jeg 
sendt til Tromsø sju timer 
unna og utredet for astmaen. 
Jeg husker fremdeles den 
grusomme trappetesten. Etter 
pusteprøver og allergitester 
fant de ut at jeg hadde astma. 
Jeg hadde også atopisk eksem 
fra jeg var liten, og ble holdt 
utenfor svømming. I dag kan 
jeg dessverre fremdeles ikke 
svømme.

Hun fikk ingen medisiner 
med hjem, og rådet var å 
begrense seg selv når hun ble 
tungpustet. I dagens råd er 
det anbefalt å ta det med ro 
først når det er veldig kaldt, 
og på NAAFs hjemmesider 
står det fra minus 10. Det reg-
nes ikke som kaldt i Karasjok. 
Bygda har tross alt kulderekor-
den i Norge med minus 51,4. 
Det var rett nok i 1886, men i 
1999 på nyttårsaften var det 
minus 51,2. 

Jeg kan huske at det særlig 
rundt jul kunne bli rundt 40 
minusgrader. Som ung tenkte 
jeg ikke mye over kulden, og 
var med på det meste. Sprang 
og turte på, ble heseblesende 
og tung i pusten. 

Innendørs i minus 20 
Etter hvert kom Elen i jobb. Hun 
fikk sitt første barn i 1982, og da 
hadde hun begynt på astma-
medisin. Hun har vært kantine-
medarbeider i Forsvaret, vært 
sekretær i Mattilsynet og jobbet 
i kommunen som helsesekretær. 
Hun har alltid bodd i Karasjok, og 
som voksen lærte hun seg nye 
måter å håndtere kulda på.

Når det er mellom minus 15  
og 20 holder jeg meg inne, sier  
Elen Valborg og ler godt igjen  
fra kjøkkenstolen.

Prøv deg frem
Utenfor er det bare noen få 
minusgrader. De skikkelige blå, 
kalde kommer ikke før i januar, 
men allerede i november smakte 
bygda på minus 32. 
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TITTEL

- Jeg går mye når jeg kan. 
Det er en fin trimtur inn til 
Kjells kafe i sentrum. Der er 
jeg med på Yatzy-turnering 
med sju terninger, og så unner 
jeg meg gjerne en eplekake 
med is - også på vinteren! Jeg 
elsker å være sosial og prate 
og gå tur, og så er det jo bra å 
være i aktivitet. Det er gjerne 
lett å isolere seg når det blir 
kaldt, men for meg er det 
viktig å komme meg ut blant 
folk. 

Elen Valborg holder selvsagt 
også huset fritt for reinskinn, 
og bålkos blir det heller ikke 

mye av. To viktige ingredien-
ser i livet i Karasjok, men det 
får så være. Hennes råd til 
andre som er redd kulda, er  
å prøve seg frem.

Har du ikke en kuldemaske, 
bruk noe annet rundt nesen 
og munnen. Ikke vær redd 
dersom pulsen går opp, en 
skal anstrenge seg litt. Du må 
bare prøve deg frem og finne 
dinne begrensninger. Tenk 
også over om du må fyre med 
ved. De få gangene jeg gjør 
det, så blir jeg tungpustet på 
grunn av den lille røyken  
som kommer ut når jeg  
åpner ovnen. 

Takk for dansen
I den koselige eneboligen har 
Elen Valborg sørget for at hun 
også trives når hun først må 
være inne. Grønnplantene har 
nærmest overtatt den ene 
delen av stua, og de overlever 
mørketiden som bare det. 
Lyset fra lampene står på hele 
tiden. Selv om 58-åringen 
også har diagnosen kols, nek-
ter hun å la humøret dale. Det 
er faktisk bare én ting som 

gjør den livsglade kvinnen 
nedstemt. 

- Jeg var nettopp på jule-
bord, og jeg elsker å danse. 
Jeg forsøkte meg på swing, 
men ble heseblesende nesten 
med én gang og måtte etter 
hvert bli kjørt hjem. Dagen 
etter var jeg sliten i kroppen. 
Det er den største sorgen 
for meg, å ikke kunne være 
på dansegulvet så mye som 
jeg skulle ønske. Det irriterer 
meg, faktisk.

Hun skulle også ønske at 
bilene i bygda ikke gikk så mye 

på tomgang. Det er rutine at 
de gjør det, da det i mange 
kuldegrader kan føre til at 
mange ikke får start på bilen 
igjen. For astmatikere er det-
fort gjort å bli dårlig av det.

- Jeg merker at det tetter 
seg. Det samme skjer når folk 
står og røyker. Jeg fatter ikke 
at folk i helsevesenet gjør det, 
forstår de ikke at de tar med 
seg lukta inn til både hjerte- 
og lungepasienter? 

Aktive astma-barn
Elen Valborg har to barn, 

Elen Valborg Vuolab ser lyst på det meste, selv om astmaen legger noen begrensninger på dansefoten. - Jeg er som regel blid og positiv. Det er det 
beste i det lange løp!

Små doser av aktivitet er godt for 
kropp og sjel. I Karasjok mangler en 
sjelden snø fra november til mai. 

Elen Valborg Vuolab holder seg innendørs når det bikker 15 minus-
grader. Når hun går tur, beskytter hun alltid munnen. 
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      l Æ-FAKTA ASTMA OG KULDE

Lufveier: Årsaken til at mange med astma blir 
verre når de puster inn kald luft, skyldes overføl-
somme luftveier og ikke kuldeallergi. Den kalde 
luften fører indirekte til uttørring av luftveiene og 
dermed forsnevring. 
I svært kaldt vær blir det vanskeligere å puste 
gjennom nesen. Hos personer med astma fører 
pusting gjennom munnen til enda mer innsnevring 
i luftveiene, fordi luften ikke rekker å bli varm før 
den når luftveiene. 

Trening: Trening i sterk kulde kan føre til forverring 
av astma dersom man ikke beskytter seg godt nok. 
Husk likevel at fysisk aktivitet bedrer kondisjonen 
og evnen til å mestre astma. Personer med astma 
kan delta i regelmessig fysisk aktivitet, også i kaldt 
vær, forutsatt god beskyttelse mot kulda foran 
nese og munn, og med en individuell tilpasset  
astmamedisinering. Generelt bør ikke de med 
astma drive kondisjonstrening ved temperaturer 
under -10 grader. 

Forurensning: Kalde dager med lite vind og stor 
trafikkmengde gir økte konsentrasjoner av gasser 
og partikler i luften. NO2 fra dieselmotorer bidrar 
til økt luftforurensning. Hos sårbare grupper kan 
det gi økt hoste, bronkitt og mindre motstand mot 
infeksjoner. Astmatikere reagerer med nedsatt 
lungefunksjon, selv etter kort tids eksponering.

Beskyttelse: Jonas varmemaske fra NAAF gir god 
beskyttelse mot kald og tørr luft og er egnet for 
de som opplever at de blir verre i kaldt vær. Den 
gir også god beskyttelse ved trening i kaldt vær. 
Masken kan kjøpes i nettbutikken på naaf.no. 
                                                       (Les mer på NAAF.no) 

begge godt voksne og begge 
med astma. Klok av erfaring 
fra egen barndom fikk hun 
dem utredet tidlig, og de 
hadde en fin barndom uten 
mange begrensninger.

Jeg var ikke en hønemor. De 
var ute og sprang som andre 
barn, og merket selv når de 
måtte ta det med ro. De skulle 
ta medisiner ved behov, og 
det fikk de. Han eldste var 
spesielt veldig aktiv, og jeg la 
aldri begrensninger på ham. 
De drev med fotball, slalåm, 
var med i korps og han yngste 
var svømmer. De brukte heller 
ikke maske, og det gikk fint. 
Men det er klart, de ble holdt 
inne når det var ekstremt kaldt 

- altså mer enn 20 minus. Det 
var ikke alltid like populært. 
De kunne heller ikke være inne 
hos folk som røykte. 

Som aktiv i NAAF-systemet 
både lokalt og nasjonalt, vil 
Elen Valborg nå forsøkte å få 
flere medlemmer i regionen. 
Målet er å starte med ukent-
lige trimturer for alle som vil 
være med. Så kan det avslut-
tes med treff på Kjells kafe. 

Du trenger ikke ta den 
lengste gåturen, men kom deg 
ut litt. Det kan være lett å bli 
usosial og lei seg over ting en 
ikke kan være med på. Da må 
du heller se hva du kan gjøre. 
Alle astmatikere kan ha et 
godt liv i kulden! n
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Finn deilige oppskrifter i Mari Hults 
veganske kokebok, «Sykt godt». 
Et vegansk kosthold er plantebasert og unngår all mat 
av animalsk opprinnelse. Det vil si at dietten ekskluderer 
kjøtt, fisk, skalldyr, egg, meieriprodukter og honning, og 
andre ingredienser som stammer fra dyr. Denne boka er 
full av smakfulle og inspirerende oppskrifter og er laget 
av Mari Hult, som også driver Norges største og mest 
leste vegetar-/veganblogg vegetarbloggen.no.

Boka koster 349 kroner og kan bestilles  
på friskforlag.no

Velsmakende hverdagsmat og fristende 
festmat. Supper, middagsretter, gjær-
bakst, kaker, desserter og godteri. 
De fleste oppskriftene er uten melk og gluten, mens alle er 
uten egg, soya og nøtter. Her er råd og tips på råvarer som 
kan brukes i stedet for melk og gluten.  
Det brukes råvarer som er sunne, varierte og lett tilgjengelige.

Boken er en revidert utgave av Voksentoppens allergi- 
kokebok, med flere nye oppskrifter og oppdatert informa-
sjon om matvaremerking i butikkene, samt grunninfor- 
masjon og kostråd om de viktigste matallergiene:

l Cøliaki/hveteallergi (gluten)
l Eggallergi
l Fisk og skalldyr
l Laktoseintoleranse
l Melkeallergi
l Nøtter

Boka koster 349 kroner og kan bestilles  
på www.cappelendamm.no

Allergisk mot  
egg og melk?

Allergikokebok  
for hele familien
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For flere generasjoner av 
barn utgjør ventetiden en hel 
barndom. Hva er konsekven-
sene og hva kan man gjøre for 
å forbedre ventetiden? Det er 
SINTEF i gang med å finne ut  
i prosjektet «Skoler på vent».

Arbeidet ledes av forsker 
Solvår Wågø, som lenge har 
jobbet med hvordan våre fy-
siske omgivelser påvirker oss. 
Hovedmålet med prosjektet 
er å bidra til å bedre innekli-
ma i skoler på vent gjennom å 
utvikle en verktøykasse med 
lavterskel tiltak.

Tre skoler er med i pro-
sjektet: Stabbursmoen og 

Hva gjør vi med skoler  «på vent»?

Tekst: Christina Benjaminsen, gemini.no  Foto: Colourbox

Tenk deg følgende situasjon: Det er vedtatt å bygge en ny skole. I mellomtiden går 
elevene på den gamle, som blir mer og mer nedslitt. Byggestart for den nye skolen 
utsettes og utsettes. I 10, 15, kanskje 20 år. Hvordan påvirker dette inneklima og 
helse? Og hvordan kan ventetiden bedres?

Sunnland i Trondheim, som 
begge skal rives og få nye 
bygg. I tillegg er Sørborgen 
Skole i Klæbu utenfor Trond-
heim med. Sørborgen skal 
ikke rives, men har problemer 
med dårlig innemiljø, opplyser 
Wågø.

Fikk applaus
– Generelt vet vi at omgivel-
sene har stor betydningen for 
hverdagen vår. Vi bruker nå 
erfaring fra disse tre skolene 
for å finne gode grep som be-
drer innemiljøet. Overførings-
verdien blir viktig for andre 
skoler som venter på nye bygg 
eller sliter med dårlig inne-
klima, sier SINTEF-forskeren.

Så langt har forskerne gjen-
nomført målinger, og inter-
vjuet både lærere og ansatte 
ved skolene, mens elever fra 
fjerde klasse og oppover har 
svart via det nettbaserte spør-
reskjemaet Mitt inneklima; 
et web-basert verktøy som 
driftes av Norges Astma og 
Allergiforbund (NAAF), og som 
brukes av flere studenter på 
NTNU for å kartlegge hvordan 
elevene opplever inneklima 
i klasserommet.

– På skolene vakte det både 
stor interesse og applaus! 
Det er ikke ofte vi forskere får 
spontan applaus i slike sam-
menhenger, sier Wågø, som 
mener at dette understreker 
at problemstillingen med 
skoler på vent er noe som 
engasjerer veldig.

Så hva fant forskerne ut?
For det første trekker Wågø 
fram at dårlig innemiljø påvir-
ker både helse og psykososialt 
miljø i stor grad. Flere klaget 
også over hodepine og trett-
het på jobb, og de så at kon-
sentrasjonen til elevene gikk 
ned mot slutten av en time og 
mot slutten av skoledagen.

- Vi fant for eksempel at en-
kelte lærerrom har både dårlig 
luft og dårlig akustikk. Noen 
ansatte fant dette så slitsomt 
at de ikke orket å bruke lærer-
rommet. Man skjønner at 
dette medfører slitasje, og på 
sikt påvirker arbeidsmiljøet, 
sier forskeren.

Gamle ventilasjonssystemer 
skaper trøbbel
At ventilasjonssystemene ikke 
kan styres manuelt i skoler 

som sliter med inneklimaet, er 
også en utfordring.

– På en av skolene har de 
et flott musikkrom. Men i 
rommet blir det dårlig luft om 
man er flere enn ti, og det kan 
rett og slett ikke brukes der-
som mange skulle være der 
for eksempel om kvelden på 
en skoleavslutning eller annet 
arrangement. Løsningen på 
problemet var imidlertid rela-
tivt enkel. Vi flyttet en bryter 
slik at ansatte eller brukerne 
selv kan starte ventilasjons-
anlegget ved behov, i stedet 
for at dette var sentralstyrt. 
Det løste problemet, forteller 
SINTEF-forskeren.

«Ekstremtemperaturer» 
skaper luftveisplager og 
forkjølelse
Forskerne fant også 
at skoler som er 
underdimensjo-
nert 

Ja, det påvirker oss, fordi det blir så  
mye støy. Noen ler og prater høyt, 
og mange velger å sitte annet sted. 
Psykososialt så er det ikke bra. 
                                         – Lærer og informant

Ventilasjonsanlegget er følsomt for  
støv. Det struper
ned, og det blir støy og dårlig luft.
                                           – Sitat fra informant
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Hva gjør vi med skoler  «på vent»?
i forhold til antallet elever får 
problemer med både rot og 
innetemperatur. Det er blant 
annet vanskelig å møblere 
langt nok ut fra veggen og ra-
diatorene, slik at varmen kan 
strømme fritt og fordele seg  
i klasserommet.

– Når det møbleres helt 
inntil radiatoren, er det klart 
at den som sitter nærmest 
opplever intens varme, mens 
de som sitter ellers i rommet 
fryser, forteller forskeren.

Lite dagslys
Forskerne fant også 
at flere skoler 
hadde for lite 
dagslys, og 

Jeg tenker spesielt på elevene. Som  
lærer kan jeg jo bevege meg og dermed 
holde meg i varmen. Elevene må jo sitte  
i ro. På kalde dager får de lov å sitte  
med ytterjakke på eller de får et ullteppe. 
                                                 – Sitat fra informant

hadde vinduer som ikke kunne 
åpnes.

– Når det gjelder slike vin-
duer anbefaler vi å bytte dem, 
sier Wågø. For å oppnå god 
nok luftkvalitet sjokkluftes det 
ofte i friminuttene, og da må 
vinduene kunne åpnes. Solav-
skjerming og ekstra ovner er 
tiltak som er relativt enkle å 
få på plass, men som har stor 
praktisk betydning.

NAAF eier prosjektet
At prosjektet har fått varm 
mottakelse fra skolenes 
brukere er ikke Kai Gustavsen 

i Astma og allergiforbundet, 
som er prosjekteier, overras-
ket over.

– Bare i 2019 fikk vi over 
500 henvendelser om 
inneklima i alt fra boliger til 
yrkesbygg og skoler. Men den 
gode nyheten er at inneklima 
kan påvirkes, og det er ikke 
nødvendigvis verken dyrt eller 
komplisert, sier han.

Målet med dette prosjektet 
er å finne fram til forsknings-
basert kunnskap som vi kan 
bruke i rådgivingen vår, og å 
vise at det er mulig å omsette 
kunnskapen i praksis på en 
relativt enkel måte, slik at 
inneklimaet bedres, opplyser 
han.

Gustavsen trekker også 
fram at brukerinvolvering er 
viktig, og det kommer gjen-
nom god formidling av hva 
som virker og ikke. I dette 
prosjektet er både elever 
og ansatte viktige ressurser. 
Dette krever også at de som 
bruker skolebygget må sam-
arbeide og snakke sammen 

om utfordringer i det fysiske 
miljøet.

– Vår erfaring er at dette 
bidrar til økt trivsel og at de 
som bruker klasserommet ser 
at det nytter å gjøre noe, sier 
Gustavsen

 – NAAF oppdaterer jevnlig 
sine nettsider der vi samler all 
relevant kunnskap om blant 
annet inneklima, fordi formid-
ling av kunnskap er viktig for å 
forebygge et dårlig inneklima 
som kan medføre helseskade. 
Resultatene fra dette pro-
sjektet vil bli et viktig bidrag, 
tilføyer han.  n
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SPØR  NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Katharina M. Lund
Ernæringsfaglig rådgiver

EksemVeistøv trekker inn

Oppbevaring av EpiPen
Hei. Hvordan bør jeg oppbevare en EpiPen ute på vinteren? 
Dette gjelder barn som er på turdager hele året. Apoteket 
hadde ingen forslag.

Hilsen Ellen-Kathrine 
Svar:
Hei! Medisinetui fra NAAF fungerer temperaturregulerende for 
innholdet, det vil si i forhold til varme og kulde. Dette får du 
kjøpt i nettbutikken vår. Hvis pennen også ligger nede i en sekk 
vil det mest sannsynlig være tilstrekkelig. Hvis barnet skal være 
på tur i minusgrader over lang tid kan du eventuelt kjøpe inn en 
barnetermos og oppbevare den inni den. (uten vann selvfølge-
lig). Dette vil sørge for en mer stabil temperatur

Hilsen NAAF

Vi er en familie på 3, pluss en  
liten som er på vei! Barnet vårt 
har barneastma. Vi bor i en 
leilighet som vi leier. Den ligger 
rett ved en vei med mye trafikk. 
På kalde dager kommer det mye 
svevestøv i vinduskarmen. Rundt 
lufteventilene blir det fort svart 
av svevestøv. Har dere noen råd 
til oss slik at situasjonen  
bli bedre?

Hilsen småbarnsfamilie

Svar:
Dessverre blir det ofte mer sveve-
støv i utemiljøet når vinteren er 
snøfattig. Veistøv og andre parti-
kler som produseres i utemiljøet 
vil påvirke inneklima i boligen 
dersom det det kommer inn.

Noen praktiske råd:
l Montér tetningslister i   
 falsen rundt vinduene slik  
 at det ikke trekker inn støv,  
 spesielt alle vinduer som   
 vender mot trafikkert vei.
l Påse at lufteventiler og   
 spalteventiler mot trafik-
 kert vei holdes lukket når  
 det er mye trafikk eller blåser  
 mye ute.
l Etabler rutiner for vindus- 
 lufting og lufteventiler på  
 den tiden av døgnet det er  
 minst trafikk.
l Ha fokus på regelmessig   
 støvsuging med støvsuger  
 som har HEPA-filter. Støvsug  
 gulv, inventar, vegger, gar- 
 diner og annet som kan samle  
 støvpartikler fra utelufta.
l Blir ikke situasjonen bedre,  
 bør dere henvende dere til  
 kommunens avdeling for   
 miljørettet helsevern. De skal  
 kunne måle luftkvaliteten i  
 utemiljøet og kan sikkert bistå  
 på andre måter.

Hilsen Kai

Hei! Datteren min på 1,5 år har atopisk eksem, og det er  
ekstra ille vinterstid. Huden er tørr og rød, og hun klør mye  
i perioder. Jeg har hørt at noen matvarer er uheldige med 
tanke på eksem. Er det slik at eksembarn bør unngå enkelte 
matvarer? 

Hilsen frustrert mor 
 

Svar:
Eksem er først og fremst en hudsykdom som behandles med 
gode fuktighetskremer, og for noen også steroidkremer (korti-
son i ulike styrker). Det er relativt vanlig at fuktig og kald luft 
bidrar til å forverre eksemet hos barnet, og da er det ekstra 
viktig å intensivere smørebehandlingen.  

Når det gelder spørsmålet ditt om enkelte matvarer kan være 
eksemforverrende, er svaret «ja». Såkalte histaminfrigjørende 
matvarer kan i ulik grad bidra til at eksemet blusser opp. Man 
ser gjerne effekten av dette gjennom økt kløe og rødhet på 
barnets hud, kanskje spesielt i ansiktet. Erfaringsmessig er det 
store individuelle forskjeller med tanke på hvilke matvarer, og 
hvor mye av matvaren som skal til, før man får reaksjoner hos 
barnet.  Matvarer som i barnets kost kan virke eksemforver-
rende er ofte sitrusfrukter, kiwi, jordbær, kaviar, tomatbaserte 
matvarer, sterke kryddere, mørk sjokolade og farget gelégod-
teri. Det betyr ikke nødvendigvis at dette må fjernes strengt fra 
barnets kost, men at man i perioder der eksemet er ille begren-
ser inntaket av disse matvarene. Samtidig bør man ha gode 
alternativer til barnet. Meloner (alle typer), blåbær, bringebær 
og banan fungerer ofte svært godt. Mindre mengder eple og 
pære kan også brukes. Hvis man ser at huden rundt munnen 
blir irritert ved inntak av mat fordi barnet griser litt når han/
hun spiser, så kan det være lurt å smøre med en fet krem før 
måltidet, for eksempel hvit vaselin.  Lykke til. 

Hilsen Katharina  
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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

Hund på jobben

Bjørkefiken

Oppussing
Hei, vi skal pusse opp stua og soverommet i boligen vår 
og ønsker å bruke maling og fugemasse som er bra for 
inneklima. Har NAAF noen tips?

Hilsen Mari
Svar:
Hei! Du kan finne anbefalte produkter til oppussing på 
naaf.no/anbefalt. Under «Bo og bygg» er det omtalt flere 
forskjellige produkter. NB! Skal dere bruke fugemasse 
bør dere prøve CT1, som er et godt valg med tanke på 
inneklima.

Ønsker dere å pusse opp i den kalde årstiden må dere 
være klar over at det er vanskelig å få luftet godt nok. 
Har dere mulighet til å vente med oppussingen til våren, 
vil det gjøre oppussingen enklere og triveligere.

Hilsen Kai

Jeg har astma og gresspollenal-
lergi. Jeg går på behandling for 
begge. Men jeg reagerer veldig på 
astmaen rundt noen typer hunder. 
Er dette mulig uten kjent allergi? 
Jeg har testet, men er ikke aller-
gisk. På jobben er det en kollega 
som har med seg hunden sin. Jeg 
blir tungpustet og hoster enormt 
mye, men sjefen min tar det ikke 
alvorlig, da jeg ikke har allergi mot 
hund. Er det sånn at noe kan slå ut 
på astmaen selv om det ikke  
er en allergi?

Hilsen Petter

Svar:
Hei! Så leit at du sliter med astma. Allergisk astma kan i enkelte til-
feller være vanskelig å diagnostisere. Hvis du er plaget med astma-
symptomer på arbeidsplassen, og dette er grunnet hunden, vil jeg 
anbefale deg at du får lungelegen din til å skrive en helseerklæring på 
dette. Denne kan du fremvise på arbeidsplassen. Arbeidsgiver plikter 
å tilrettelegge for deg og ikke utsette deg for helseplager. Du kan 
sikkert alliere deg med verneombudet eller HMS-ansvarlig hvis dette 
skulle bli vanskelig. Lykke til!

Hilsen NAAF

Vi skal innrede et rom på et sykehus og lurer derfor på om Bjørkefiken 
er allergifremkallende, eller om den kan brukes i et oppholdsrom?

Hilsen Per
Svar:
Bjørkefiken (Ficus benjamina) kan gi allergi i øyne og luftveier, da plan-
tesaften inneholder potente allergener. Bjørkefiken er kjent for å skape 
reaksjoner og er en utfordring å ha i offentlige rom. Det finnes derimot 
gode alternativer, som eføy, palmelilje, kaktus, husfred eller kunstige 
planter, for å nevne noen. Du kan finne mye god informasjon om  
allergivennlige inne- og uteplanter på www.naaf.no/planter.  
Håper dette kan være til hjelp på veien videre. 

Hilsen Inger
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Lørdag 16.november arrangerte Nord-Trøn-
delag storlag allergivennlig kino i Kimen 
kulturhus på Stjørdal. Filmen som ble vist 

var "Snekker Andersen og bygda som glemte at det var jul".  
Det var en fin julefilm som skapte latter og julestemning hos 
både store og små. 

I forkant av visningen ble det delt ut gratis popcorn til barna, 
og vi benyttet anledningen til å informere om NAAF og lokalla-
get til de som ikke allerede var medlemmer. Representanter fra 
styret hadde også stand med et utvalg allergivennlige produkter.

I alt var vi 74 personer som deltok på dette arrangementet, 
som ble finansiert med midler fra stiftelsen DAM.

Nord-Trøndelag 
storlag inviterer 
alle NAAF-med-

lemmer til alpindag i Meråker alpinsen-
ter lørdag 7. mars. Deltakerne får utdelt 
dagskort og tilbringer dagen i bakken 
etter eget ønske og egne ferdigheter. 
Klokken 14 blir det samling i gapahuk, 
der vi stiller med varme griller. Her 
blir det mulighet til å grille medbrakt 
grillmat. Under lunsjen vil det bli gitt 
informasjon om NAAF, og deltakerne 
får mulighet til å bli bedre kjent. Det er 

også anledning til å være med på ski-
skole, men her er det begrenset antall. 

• Oppmøte klokken 11.00
• Pris: 150 kroner per familie  

 (Må være medlem i NAAF)
• 50 kroner per deltaker på skiskole
• Påmelding innen 24. februar til  

 gina.strom@naaf.no
• Oppgi antall barn og voksne samt  

 alder på barna ved påmelding.

Velkommen!

For de voksne blir det under-
visning om aktuelle temaer, 
som allergi, astma og eksem. 
Mens de voksne er på foreles-
ning, blir det aktiviteter for 
barna både inne og ute. Vi har 
med frivillige som organiserer 
aktivitetene for barna. 

I tillegg til dette er det felles 
aktiviteter, konkurranser og 
underholdning for hele fami-
lien. Vi har med egen kokk som 
sørger for gode alternativer til 
de med matoverfølsomhet, og 
det er mulighet for å bli kjent 
med andre som er i samme 

situasjon. NAAFs ungdoms-
organisasjon, NAAFU, vil  
også være representert  
på familieseminaret. 

Vil dere være med?
Påmelding per e-post til  
region.midt@naaf.no  
innen 28. februar. 

Hva koster det? 
Familie: 2.500,- for hele helgen 
(inkluderer mat, undervisning 
og aktiviteter for barna)
Enslig forsørger: 1.500,-
Besteforeldre: 1.000,-

Allergivennlig kino

Alpindag i Meråker

Fo
to

: C
ol
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rb

ox

Bli med på Region Midt  
på familieseminar
NAAF Region Midt invitere familier  
og andre som er berørt av astma,  
allergi, eksem og overfølsomhetssykdommer til 
familieseminar på Dombås hotell 27. til 29. mars.

R E G I O N
MIDT

R E G I O N
MIDT

R E G I O N
MIDT
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NAAF Fredrikstad lokallag arrangerte 
julemøte for alle medlemmeri Fredrik-
stad frikirke den 5. desember. Gutta  

i Furtebandet sto for kveldens underholdning og inviterte til 
allsang. De 25 deltakerne sang og koste seg med musikken,  
og noen fortalte vitser. På menyen var det julemiddag med  
sjokoladekake til dessert.

- Det var en helt suveren kveld med deilig musikk og mat,  
sier Liv Berit Ødegård, leder i NAAF Fredrikstad.

NAAF-NYTT

I slutten av oktober hadde Nordfjord 
lokallag stand på Sandane. Sandane  
ligger i Gloppen kommune i det nye 

Vestlandsfylket. På tross av at de frivillige har lange reise-
avstander, samlet flere av dem seg for å spre kunnskap om 
matallergi. Mange timer ble langt ned i forkant med baking 
av mange forskjellige allergivennlige bakster og desserter. 
Smaksprøver ble velvillig delt ut, og mange fikk seg nok en 
overraskelse av hvor god smaken var i denne allergivennlige 
maten. En kunne ta bilde av oppskriftene, og hadde en ikke 
mobil, fikk en det utdelt på papir. I tillegg ble det vist frem  
allergivennlige og glutenfrie produkter, samt ferdigmat som 
en finner i butikkene. Det var mange som gikk hjem klokere 
enn da de kom. Her fikk en benytte likepersonskunnskapene 
sine, og folk kunne stille spørsmål.  
Og selvfølgelig var det anledning til å bli medlem!

R E G I O N

R E G I O N
ØSTFOLD

VEST

Høsten 2019 gjennomførte region Øst-
fold to kurskvelder for ungdom i alderen 
14 til 18 år på Inspiria Science Center i 
Sarpsborg. Målet var å engasjere ungdommene i frivillig arbeid 
og at de skulle se verdien av det. Hver kveld besto først av al-
lergitrygg matlaging. Første kvelden var det hjemmelaget pizza 
og andre kvelden hjemmelagde pepperkaker. Etter matlagingen 
var det foredrag med en ekspert på matallergi, og deltakerne 
kunne stille spørsmål. Til slutt var det duket for en lengre 
aktivitetsbolk, der INSPIRIA-senteret ble brukt til å lære om 
viktigheten av personlige ferdigheter med spennende oppgaver 
og mye moro. Prosjektet var støttet av LNU aktivitetsstøtte, 
ettersom det inkluderer både kjernearbeidet i organisasjonen 
og fokus på deltakelse i frivillighet.  – Vi fikk utrolig mange gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne, og mange kunne tenke seg å 
bli frivillige i NAAF, sier Mona Marthinussen som er regionsse-
kretær og prosjektansvarlig i NAAF Østfold.

Julemøte med livemusikk

Trygt, godt og givende

Matallergi og formidling av kunnskap

Elverum og omegn lokallag markerte 
Parfymefri uke 2019 med stand på 
COOP Extra i Elverum. Parfymefri uke 
er et nasjonalt initiativ 
i regi av NAAF for å 
bevisstgjøre folk om at 
bruk av parfyme og  
kjemikalier kan øke 
risiko for å utvikle  
allergier.

- Interessen for 
parfymefrie produkter 
er stigende, og slik var 
det også på standen vår, 
melder styret i lokal-
laget. 

Parfymefri uke

R E G I O N
ØSTFOLD

R E G I O N
HEDMARK
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Bor du i Oppland og ønsker å snakke med 
en likeperson? Region Oppland arrangerer 
møteplass på brukerkontoret på Lilleham-
mer sykehus den første mandagen hver måned. Stikk innom  
for en hyggelig prat. Brukerkontoret ligger rett ved Narvesen. 
Har du spørsmål, vennligst ring regionssekretær  
Tove Kristin Løkken på 958 45143. 

32 allergitroll møttes på Hunderfos-
sen og avsluttet høstferien med en 
dag fylt med fart og spenning. Parken 

byr på flotte aktiviteter for store og små. Klatreparken ga 
mange et adrenalinkick, der de flere meter over bakken tok seg 
gjennom vanskelige løyper. Her ble grenser flyttet, og mest-
ringsfølelsen var på topp da vi forlot parken og samlet oss på 
Fossekroa til erfaringsutveksling og en god pizzabit.  

Takk til: 
• Fossekroa for tilrettelegging av våre behov.  
• Alle som deltok og bidro til en fin aktiv dag. 
• Stiftelsen Dam for støtten.  

- Deltagerne koste seg og takket for tilbudet. De håper å  
kunne bli med på aktivitetsdager også i framtiden, sier regions-
sekretær Tove Kristin Løkken.

Glåmdal lokallag fylte 40 år i sep-
tember og valgte å markere dagen 
med en stand i hallen på Kongsvinger 

sykehus. Flere fra styret i lokallaget var tilstede, og lungesyke-
pleier og regionssekretær var også med. Det var mange som 
besøkte standen gjennom dagen, og alle som ville fikk med seg 
et NAAF-handlenett med diverse innhold. Standen hadde også 
besøk av en journalist som skrev en artikkel i den lokale avisen 
Glåmdalen.  

- Det var moro å se den store pågang ved standen. Det var 
en meget vellykket dag med mange positive tilbakemeldinger. 
Tusen takk til styret i lokallaget for en godt planlagt markering, 
sier regionssekretær Gunn Rauken.

R E G I O N
HEDMARK

R E G I O N
OPPLAND

40-årsjubileum

Aktivitetsdag på Hunderfossen
R E G I O N

OPPLAND

Møteplass på Lillehammer sykehus

Teatertur i Telemark
I desember inviterte NAAF Telemark 
Storlag for syvende gang alle med-
lemmer til førjulsteater. I år var det 
Reisen til Julestjernen med Porsgrunn amatørteater i Ælvespei-
let som sto på programmet. 11 barn og 7 voksne koste seg med 
et flott teaterstykke, og skuespillerne imponerte stort.

- Tilbakemeldingene fra deltakerne var overveldende po-
sitive, sier Cathrine Bogen Heitmann, leder i NAAF Telemark 
storlag.

R E G I O N
ØSTAFJELLS
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... for et bedre inneklima

All-tjeneste AS
9016 TROMSØ
Tlf. 77 61 50 50

3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 78 88

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

Tannlege
Tor Frost Nielsen

5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Mirawa
Restaurant

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Jostein Lobben
Kran og Transport

3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Brix & Dekor AS
 3414 LIER

Tlf. 32 84 28 80

Sundbrei
Transport AS

3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

Andreas Bottolfs
Verksted AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Irby Elektro AS
3300 HOKKSUND

Tlf. 915 49 789

Toms
Elektrotavler

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

Åskollen
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00

Terje Markussen
Transport

 3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Høybråten
Glasservice AS

1081 OSLO
Tlf. 22 30 30 70

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 31 41 40 42

2612 SJUSJØEN
Tlf. 62 33 43 80

Apotek 1 Askim
1830 ASKIM

Tlf. 69 84 41 40

Fjellheim
Brønnboring AS

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Walther
Kristiansen AS
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 27 02 40

Eikås
Tannlegesenter AS
6771 NORDFJORDEID

Tlf. 57 86 06 71

Karl Bratlie
Karlshammer
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Bakkehaug
Brødrene AS

9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

3588 DAGALI
Tlf. 32 08 98 65

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Rørleggerfirmaet
Lien & Co

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Pizzabakeren
Egersund

4373 EGERSUND
Tlf. 995 11 564

Rue
Transport AS
3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Olaf Helge Ask AS
 3300 HOKKSUND

Tlf. 32 75 50 80

Ramlo
Sandtak AS
7080 HEIMDAL
Tlf. 962 25 300

Matkroken
Nordnesøy

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Egersund
Betongindustri AS

 4374 EGERSUND
Tlf. 51 49 03 00

Vollan
Tak og Vegg
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Fiskum Plate &
Sveiseverksted AS

 3322 FISKUM
Tlf. 32 75 06 77

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

BeslagTEKNIKK as
 3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

Tannlegene
Nesbru Senter

1394 NESBRU
Tlf. 67 20 47 00

Nye Voje
Camping DA

3795 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 66 77

3850 KVITESEID
Tlf. 970 08 347

Tannlege
Gisle Lauvstad

1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

Kristiansen & Larsen
Maling & interiør AS

4818 FÆRVIK
Tlf. 980 35 023

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Johansen
Maskin og Tjenester

3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Tmh Blikkenslager AS
 4888 HOMBORSUND

Tlf. 908 88 705

Egersund
4370 EGERSUND
Tlf. 51 49 38 06

Apex
Fysioterapi

9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

0373 OSLO
Tlf. 469 75 500

7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Alti Kragerø
3766 SANNIDAL
Tlf. 916 78 352

Fjellhus AS
3612 KONGSBERG

Tlf. 909 40 747

Ken Hygiene
Systems AS

0668 OSLO
Tlf. 22 79 33 00

Brødr.
Gomnæs ANS

3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

Hønefoss
Glass-service A/S

 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

Jordet Elektro AS
0681 OSLO

Tlf. 22 26 14 00

Askland Service
og Salg AS

3036 DRAMMEN
Tlf. 32 81 03 02

B H Ramberg AS
 3013 DRAMMEN
Tlf. 32 26 74 00

Din El-Installatør AS
 3530 RØYSE
Tlf. 957 69 545

Drammen
Renholdspartner AS

3028 DRAMMEN
Tlf. 32 83 12 10

EiendomsMegler
1 Modum

3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 76 65

Tlf. 907 82 676

Salong
Alf Andersen
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 24 31

3660 RJUKAN
Tlf. 911 03 063

Graveservice
Kragerø AS
3766 SANNIDAL
Tlf. 909 68 987

Varme &
Elektrokomfort AS

1560 LARKOLLEN
Tlf. 908 09 587

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 72 57 30 00

aurskog-holand.kommune.no

Seksjon for helse og omsorg
notodden.kommune.no

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

- Daikin - Panasonic - MitsubishiTverrveien 32 B, 6020 ÅLESUND
Tlf. 70 17 48 80 - www.nvm.no

Tlf. 02 131

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

Borkhus 5, 9518 ALTA - Tlf. 995 19 810

  Blomkvist ITK as fører en rekke varer til fremme av
sunt innemiljø, ventilasjon og varmegjenvinning.

Velkommen til vår nettbutikk http://bit.do/blomkvistitk

Medlemmer i NAAF får 5% rabatt på alle varer.
Benytt kupongkode NAAF

Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN

Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

Tuvrønningsvegen
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

www.valervekst.no

Revisorkollegiet AS
avd. Kongsberg

 Nymoens Torg 11, 3611 KONGSBERG
Tlf. 32 72 28 80
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All-tjeneste AS
9016 TROMSØ
Tlf. 77 61 50 50

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

Optimera AS
Monter Stormarked Forus
4033 STAVANGER - Tlf. 476 03 300

Vinstra Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317, 2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Son Blikk &
Ventilasjonsmontasje AS
1526 MOSS   -   Tlf. 918 66 303

2870 DOKKA - Tlf. 61 11 28 00 - www.riisby.org

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

Storgata 171, 3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 97 00

Eidos Eiendomsutvikling AS
Langes gate 1, 3044 DRAMMEN
Tlf. 970 27 367 - www.eidos.no

Vangsjordet 28, 1811 ASKIM
Tlf. 905 50 356 - www.sorby.as

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Langgaten 48, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 09 95 00

www.noah.no

8455 STOKKMARKNES
Tlf. 76 15 29 99

resepsjon@kystlandsbyen.no

Stiftelsen Amathea
avd Telemark

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

3621 LAMPELAND
Tlf. 406 31 000

www.numedalfiber.no

Ditt Apotek
Rødberg

3630 RØDBERG
Tlf. 31 00 46 10

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Hallingdal
Renovasjon IKS

3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Vesetrud Sag
3533 TYRISTRAND

Tlf. 32 13 94 12

Hemsedal
Begravelsesbyrå DA

3560 HEMSEDAL
Tlf. 974 14 100

Ventilasjon &
Uv-teknikk AS

1591 SPERREBOTN
Tlf. 930 69 697

Brødr Løver AS
3370 VIKERSUND

Tlf. 32 78 33 70

Lofoten
Låsservice
8372 GRAVDAL
Tlf. 906 99 320

Per Knudsen
Arkitektkontor AS
 7010 TRONDHEIM

Tlf. 73 52 91 30

HV service AS
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Rd Rekneskap AS
 3891 HØYDALSMO

Tlf. 909 41 814

Rørlegger
Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

3300 HOKKSUND
Tlf. 977 22 770

Jakt- og
Fiskesenteret AS

3539 FLÅ
Tlf. 469 73 200

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad
Tlf. 69 36 85 85

Hole
Graveservice

3530 RØYSE
Tlf. 922 35 721

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

www.troms-fryseterminal.no

Grønn Vekst Norge AS
Reddalsveien 211, 4886 GRIMSTAD

Tlf. 05 673
www.gronnvekst.no

POLLENMASKER

Pollenmaske med partikkelfilter

Partikkelfilter (2 pk.)

Kjemikalie-/partikkelfilter (2 pk.)

Medlemspris 400 Ordinær pris 550

Medlemspris 200 Ordinær pris 250

Medlemspris 250 Ordinær pris 300

Masken finnes i hvit og blå i følgende størrelser: S-M-L-XL

Masken beskytter deg mot pollen og andre partikler i luften, for eksempel når du 
sykler til jobb, klipper gresset, går tur eller bare nyter livet utendørs. Pollenmasken 
kan brukes med to ulike typer filter: Partikkelfilter og kjemikalie-/partikkelfilter
 
PARTIKKELFILTER
Filtrerer bort pollen og annet partikkelstøv ned til 0,3 micron.  
Det følger med ett partikkelfilter med masken.  
 
KJEMIKALIE- /PARTIKKELFILTER
Filtrerer i tillegg bort forurensning i gassform. Må bestilles separat.

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no

SLITER DU MED POLLENALLERGI? DA KAN VÅRE 
POLLENMASKER VÆRE REDNINGEN FOR DEG! 
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Slik svarer du:

Svarfrist: 1. april 2020

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!
Pleieprodukter

fra Søstrene 
Grene

Løsningen på kryssordet i nr. 4 2019 finner du på side 58
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Postadresse: Postboks 6764,   
St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 
0166 Oslo 
Telefon: 233 53 535 
Faks: 233 53 530 
E-post: naaf@naaf.no 
Nettside: naaf.no 

REGION AGDER
facebook.com/naafagder

Telefon: 948 72 107 / 213 98 147 
Adresse: Rykeneveien 113,  
4824 Bjorbekk 
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 
kl. 9.00-15.00 
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes  
E-post: region.agder@naaf.no  
Nettside: naaf.no/agder

REGION HEDMARK
facebook.com/naafhedmark

Telefon: 951 11 776 
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag  
kl. 9.00-15.00 
Regionssekretær: Gunn Rauken  
Postadresse: PB 1375 Vestad,  
2405 Elverum 
Besøksadresse: Grindalsveien 3, 
Borgheim 2, 2405 Elverum 
E-post: region.hedmark@naaf.no 
Nettside: naaf.no/hedmark

REGION MIDT
facebook.com/naafmidt
MØRE OG ROMSDAL
Telefon: 473 62 418 
Adresse: Amfi Moa Øst, Langelands-
veien 51, 6010 Ålesund.  
Kontortid: Tirsdag/torsdag  
kl. 9.00-15.00, fredag kl. 11.00-15.00 
Regionssekretær: Monica Dalseth  
E-post: monica.dalseth@naaf.no  
Nettside: naaf.no/midt 

TRØNDELAG
Telefon: 922 87 146 
Postadresse: Postboks 89,  
7541 Klæbu  
Besøksadresse: Amunddalsveien 303, 
7541 Klæbu 
Kontortid: Mandag-fredag   
kl. 9.00-15.00 
Regionssekretær: Gina Strøm  
E-post: gina.strom@naaf.no  
Nettside: naaf.no/midt

REGION NORD
facebook.com/naafnord
TROMS OG FINNMARK
Telefon: 919 16 410  
Kontortid: Mandag-fredag   
kl. 9.00-15.00 
Adresse: Markveien 14, PB 1165,  
9504 Alta 
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen 
E-post: region.nord@naaf.no
Nettside: naaf.no/nord

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

VALLE MARINA
facebook.com/vallemarinadnh

Telefon: 955 52 690  
Kontortid: Mandag-fredag   
kl. 9.00-15.00 
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø  
Regionssekretær: Anna Cecilie  
Jentoft  
E-post: anna.cecilie.jentoft@naaf.no 
Nettside: naaf.no/nordland

REGION OPPLAND
facebook.com/naafoppland

Telefon: 958 45 143 
Kontortid: De fleste ukedager,  
kl. 9.00-15.00  
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken 
Adresse: Sørskogbygdveien 930,  
2412 Sørskogbygda  
E-post: region.oppland@naaf.no
Nettside: naaf.no/oppland

REGION OSLO 
OG AKERSHUS
facebook.com/naafosloogakershus

Telefon: 233 26 996 
Kontortid: Mandag-fredag 
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass,  
0130 Oslo.  
Regionssekretærer: Aase M Kolstø 
Sætrang og Emilie Næss Lunde 
E-post: emilie@naaf.no 
Nettside: naaf.no/osloogakershus

REGION VEST
facebook.com/naafvest

Telefon: 519 06 303
Regionssekretær: Hildur Østbø 
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: naaf.no/vest

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

TELEMARK
Telefon: 481 51 294 
Regionssekretær: Mona H. Larsen 
Adresse: Blekebakkveien 1,   
3725 Skien 

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

Telefon: 922 78 220 
Adresse: Ilaveien 97, 1605 Fredrikstad 
Regionssekretær: Mona L. 
Marthinussen  
E-post: monam@naaf.no eller 
region.ostfold@naaf.no  
Nettside: naaf.no/ostfold

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

NORGES ASTMA- OG 
ALLERGIFORBUND

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

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

Kontortid: Mandag/ons/tors   
i partallsuker, mandag og onsdag  
i oddetallsuker. 
E-post: mona.larsen@naaf.no 
Nettside: naaf.no/ostafjells

BUSKERUD
Telefon: 915 44 059 / 328 36 910
Kontortid: Onsdager
Regionssekretær: Cecilie Köksal 
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen 
E-post: region.ostafjells@naaf.no
Cecilie.koksal@naaf.no
Nettside: naaf.no/ostafjells 

VESTFOLD 
Telefon: 481 91 462 
Kontortid: Mandag-fredag  
kl. 8.00-15.00  
Adresse: Industriveien 2a,   
3174 Revetal 
Regionssekretær: Ellen Sørby  
E-post: ellen.sorby@naaf.no
Nettside: naaf.no/ostafjells 

KONTAKT DITT
REGIONKONTOR

NAAFS REGIONER
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Vinner av kryssord AA3 2019:
Sigrid Nesje, Oslo

Gratulerer, premien kommer i posten!

LØSNING PÅ  
KRYSSORD
NR 4 2019
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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



SENS 1012 GULLHÅR

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 5030 ST. PAULS BLUE

Se hele fargepaletten for lune barnerom 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. 
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5030 ST. PAULS BLUE
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