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Er du klar for
pollensesongen?
Spørsmål og svar
om koronavaksinen
Hege (45) har atopisk eksem:

- Jeg elsker jobben min!

ASTMA
OG COVID-19
NP-NO-ASU-ADVT-200002 JANUAR 2021

Pasienter med velregulert astma har
ingen økt risiko for alvorlig Covid-19 sykdom.1
Lær mer om din astmakontroll ved å ta testen.
Gå til astmatest.no

Referanse 1: Folkehelseinstituttet, Grupper med lett økt risiko. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
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Hege (45) har atopisk eksem:

- Jeg elsker jobben min!

ANNONSE

TA VARE PÅ
HUDEN DIN
I SOLEN
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SOLBESKYTTELSE
VED TENDENS TIL
SOLEKSEM

• Styrker hudens beskyttelse ved hjelp av
antioksidanter og ekstra høy UVA-beskyttelse.
• Lindrer irritasjon i huden som skyldes solen.
• Inneholder verken parfyme, fargestoffer eller
alkohol.
• Kan brukes på både kropp og ansikt.
• For voksne og barn. Små barn skal primært
beskyttes med klær og skygge. Barn under 1
år skal ikke oppholde seg i direkte sollys.
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For oss nordboere er solen en fantastisk
kilde til varme, helse og velvære. Samtidig
kan solstrålene forårsake problemer i form
av soleksem, som ofte fremstår som røde,
små prikker eller blærer som klør.
De som får soleksem er spesielt følsomme
for UVA-stråler og de frie radikalene som
dannes når huden utsettes for sol. Et smart
valg er derfor en solkrem med ekstra høy
UVA-beskyttelse og beskyttende
antioksidanter.

ACO SUN LOTION
INTOLERANCE SPF 50

3 SMARTE SOLTIPS
1. Soleksem oppstår ofte om våren og
forsommeren når huden fremdeles ikke er
vant med sol. Øk derfor eksponeringen gradvis.
2. Hudområder å være ekstra oppmerksom
på er ansikt, bryst, skuldrer og armer.
3. Unngå solen midt på dagen, og dekk deg til
med klær.
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Mange som har tørr og atopisk hud
opplever en bedring om sommeren, men
mye sol og bad kan tørke ut huden. Da er en
solkrem med ekstra fuktighetsgivende og
barrierestyrkende egenskaper et smart valg.
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* Kan brukes på yngre barn på mindre områder
der huden ikke er beskyttet av klær, som på
hender, føtter og i ansiktet.

SOLBESKYTTELSE
FOR TØRR OG
ATOPISK HUD

rr og

• Intensivt og langvarig fuktighetsgivende.
• Styrker hudbarrieren og holder huden
myk og smidig.
• Inneholder verken parfyme, fargestoffer
eller alkohol.
• Kan brukes på både kropp og ansikt
• For voksne og barn fra 3 år*. Små barn skal
primært beskyttes med klær og skygge.
Barn under 1 år skal ikke oppholde seg i
direkte sollys.

ø
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ACO SUN LOTION
ATO-PROTECT SPF 50+

LEDER

Vi pusser opp!
Dette blir siste utgave av AstmaAllergi før det får en velfortjent
grafisk ansiktsløftning. Det har lenge vært ønsket å modernisere bladet, og nå har vi endelig muligheten til å gjøre det.
I den forbindelse vil vi sende ut en leserundersøkelse til alle
NAAFs medlemmer på e-post. Dette vil vi gjøre for å kartlegge
hva dere liker å lese om, og hva dere ønsker mer eller mindre
av i utgavene som kommer. Jeg håper så mange som mulig
tar seg tid til å svare på undersøkelsen. For å motta undersøkelsen, må du ha en e-postadresse registrert i systemene
våre. Har du ikke det, kan du logge inn på naaf.no/minside og
registrere den der.

Pollenvarsel

NAAF har nylig lansert en ny og forbedret versjon av appen
Pollenvarsel. I tillegg til nytt design og nye funksjoner, er den
nå gratis å laste ned og bruke. En gledelig nyhet for pollenallergikere. Les mer om appen og om hvordan du takler pollensesongen på side 30.

allergiske reaksjoner og andre bivirkninger etter at vaksinasjonen startet opp. Vi har snakket med Folkehelseinstituttet for
å få svar på dette. Les saken på side 12.

Valle Marina

Flere av dere har tatt kontakt med meg angående Valle Marina.
Hvordan står det egentlig til der nede? Vil de klare seg gjennom denne vanskelige tiden? Jeg har snakket med styreleder
i Valle Marina, Bjørn Bjerke, for å få svar på det alle lurer på.
Les intervjuet på side 7.
Jeg håper dere liker årets første utgave av AstmaAllergi. Neste
gang vi «sees» er det med nytt design, nytt papir og
med masse spennende innhold.
God lesning!

Vaksine

Vi får mange henvendelser fra medlemmer som er bekymret
for å ta koronavaksinen. Nyheter og medier har rapportert om

Fredrik Solli Wandem
Redaktør

Et tidsskrift for medlemmer
i Astma- og Allergiforbundet.
Opplag: 11.000
Utgiver
Norges Astma- og Allergiforbundet
Postboks 6764 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadr.: St. Olavs gate 25
Telefon:
Faks:
Epost:
Nett:

23 35 35 35
23 35 35 30
naaf@naaf.no
www.naaf.no
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Følg oss på sosiale medier
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Redaksjonen forbeholder seg retten
til å redigere og forkorte innlegg.
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«Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund».
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Hege (45) har hatt atopisk eksem hele livet. – Jeg er en optimist og
svært sosial av natur, så jeg tar heller litt ekstra kløe enn å risikere
å gå glipp av noe, sier hun.

– Jeg elsker
jobben min
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem

Atopisk eksem er en kronisk
tilbakevendende, inflammatorisk hudsykdom, karakterisert
av kløe og hudsår. Sykdommen har ofte debut tidlig i
livet, og de fleste får diagnosen før seks års alder. Hege
Berntine Solberg fra Nittedal
begynte å få eksem allerede
som baby.
– Jeg var spesielt plaget i
ansiktet, albubøyene og rundt
håndleddene. Det var verst
om vinteren, ofte med verkende sår på armene. Jeg nektet å la mamma smøre meg
fordi det gjorde så vondt, så
hun måtte gjøre det mens jeg
sov. Men selv da slo jeg etter
henne på grunn av ubehag
og svie fra kremene, forteller
hun.

Optimist

Det kan oppleves som svært
ubehagelig, frustrerende og
sjenerende å vokse opp med
atopisk eksem, og sosiale
utfordringer preger ofte hverdagen til de som er hardest
rammet.
– Da jeg var liten, følte jeg
meg ikke noe annerledes. Jeg

var ganske plaget av eksemen,
men jeg lot meg ikke hindre av
den, og det var ingenting jeg
følte jeg ikke kunne gjøre. Jeg
er en optimist og svært sosial
av natur, så jeg tok nok heller
litt ekstra kløe enn å risikere
å gå glipp av noe. Sånn er jeg
vel fortsatt, sier Hege.

Lysbehandling

De første årene fikk moren
beskjed om å smøre Hege
med kortisonkrem. Dette
gjorde hun i flere år, inntil de
fikk time hos en spesialist på
Rikshospitalet i Oslo.
– Der fikk mamma kjeft av
legen. Han lurte på om hun
hadde tenkt til å ødelegge
huden min, for man skulle
ikke smøre så sterke kremer
i ansiktet på små barn. Det
var sikkert vondt for mamma.
Hun kunne jo ikke vite det,
sier Hege.
Da hun var ti år gammel,
fikk Hege tilbud om lysbehandling hos en spesialist
på Linderud. Der måtte hun
komme til behandling tre dager i uka i et par måneder.
– Etter det ble jeg kjempe-

Medisinsk lysbehandling med ultrafiolett (UV) lys kan
være effektivt ved langvarig eksem. Behandlingen er tidog ressurskrevende, og er sjelden aktuell til barn under
skolepliktig alder. Lysbehandling virker betennelsesdempende, gir fortykkelse av overhuden og økt pigmentering.

bra. Jeg hadde bare litt eksem
av og til på vinteren som jeg
holdt i sjakk med kortisonkrem, forteller hun.

Oppblussing

Flere år senere begynte Hege
på sykepleierutdanningen.
Da hun etter hvert skulle ut
i sykehuspraksis, blusset
eksemen opp igjen.
– Den gangen hadde vi ikke
sprit og vinyl- eller nitrilhansker. Det var kun håndvask og
latekshansker som gjaldt. Jeg
fikk et skikkelig tilbakeslag og
var veldig plaget. Jeg gikk til
en hudlege som ville sykemelde meg til hendene var
bedre, men da måtte jeg ta
hele praksisen om igjen. Det
var uaktuelt for meg. Jeg var
nødt til å holde ut, sier hun.
Da praksisen var over og

Hege skulle tilbake på skolen,
ble hun mye bedre igjen.
– Det var jo et litt dårlig
tegn med tanke på yrkesvalget jeg hadde gjort, men
tanken på å slutte på studiet
slo meg aldri, forteller Hege.

Elsker jobben

I dag jobber hun som
sykepleier ved gastro- og
nyremedisinsk sengepost på
Rikshospitalet i Oslo. Der har
hun vært 20 år.
– Da jeg begynte i jobben,
fikk jeg tilbake eksemen igjen.
Men jeg var heldig og fikk
muligheten til å ta lysbehandling på hudpoliklinikken på
Rikshospitalet. Behandlingen
virket bra denne gangen også,
og senere fikk vi håndsprit
med glyserol og vinylhansker.
Etter hvert ble jeg ganske fin,
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Selv om bruken av hansker og
munnbind gjør at eksemen blir
verre, har Hege aldri vurdert å
bytte jobb. – Jeg elsker jobben
min, sier hun. Foto: Privat

at jeg kan fortsette med jobben min, sier hun.

Stress gjør det verre

kun med små oppblussinger
nå og da som jeg behandlet
med kortison, sier hun.
Hege forteller at hun aldri
har vurdert å bytte jobb.
– Jeg elsker jobben min!
Jeg har aldri funnet noe som
virker mer spennende enn det
jeg gjør i dag. Jobben er utfordrende, og til tider svært slitsom, men den er også veldig
givende. Jeg føler også at jeg
etter 20 år har en kompetanse
som blir satt pris på.

av koronapandemien. Det har
hun merket på sykdommen.
– Det siste året, og spesielt etter sommeren, har det
blusset skikkelig opp igjen. Jeg
setter det helt klart i sammenheng med all håndvasken
og økt bruk av håndsprit og
hansker. Jeg har også fått en
del plager i ansiktet fordi jeg
må bruke mye munnbind på
jobben, sier Hege.
Hun kontaktet bedriftslegen
og ble henvist til hudpoliklinikken. Der har hun igjen
begynt med lysbehandling og
Munnbind og håndsprit
har tro på at vil hjelpe denne
Som alle oss andre har Hege
gangen også.
også måttet vaske og sprite
– Det er litt krevende å
hendene ekstra mye som følge få tatt behandlingen denne
8
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gangen. Poliklinikken er bare
oppe fra 8.00 til 15.00, så
jeg må enten gå tidlig eller
komme for sent til jobb tre
dager i uken i ganske lang tid.
Jeg får litt dårlig samvittighet
overfor kollegaene mine, men
jeg prøver å tenke at det vil
gagne avdelingen på sikt ved

Hege forteller at sykdommen
hennes kan påvirkes av psykisk
belasting og stress.
– Det er helt klart en sammenheng. Jeg husker godt at
det kunne bli verre før eksamener, og jeg har kjent det
noen ganger i julestria også.
Som for mange andre har
pandemien medført en del
ekstra stress i Heges hverdag.
– Jeg har ikke vært veldig
redd for å bli smittet eller
smitte andre, men jeg har eneansvar for to tenåringer som
har vært mye på hjemmeskole
det siste året. Full jobb og
hjemmeskole er ikke alltid like
lett å kombinere, sier hun.
Hege mistet mannen sin i
november for fem år siden
og faren hennes gikk bort i
november året etter. Savnet
er stort, og november er en
ekstra tøff måned for tobarnsmoren.
– Jeg føler at eksemen
ofte blusser opp hvert år på
samme tid, og jeg kjente det
veldig nå i november. Men
det er jammen ikke lett å vite
om det er savn, vinterværet,
mer klær eller økende grad av
håndvask og hanskebruk grunnet korona. Sikkert en god
blanding, avslutter Hege.

Atopisk eksem (atopisk dermatitt) er en kronisk tilbakevendende, inflammatorisk hudsykdom, karakterisert av kløe og
hudsår. Sykdommen gir en redusert hudbarriere, tørrere hud
og er assosiert med økt nivå av antistoffene IgE i blodet.
Sykdommen har ofte debut tidlig i livet. De fleste får diagnosen før seks års alder, men den kan også oppstå senere
i livet.

Tiden går, Valle Marina består
I løpet av vinteren har NAAF fått mange henvendelser fra medlemmer som er
bekymret for Valle Marina. Noen lurer på om senteret vil klare seg gjennom disse
vanskelige tidene. – Valle Marina består, sier styreleder Bjørn M. Bjerke.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Vi har tatt en prat med styreleder i Valle Marina, Bjørn M.
Bjerke, for å få vite litt mer om
hvordan det går med NAAFs
behandlingssted på Gran
Canaria.

Marina hatt en policy om å ha
en god økonomisk buffer, noe
NAAF som eier har vært enig
i. Det har medført at vi hadde
god egenkapital og likviditet
da pandemien slo inn. Denne
langsiktige måten å tenke
1. Hva skjer på Valle Marina
på har vist seg å være veldig
akkurat nå? Er det stengt?
fornuftig og har sikret Valle
– Valle Marina har åpnet
Marina i denne vanskelige
igjen, men det er dessverre
tiden. Valle Marina består!
svært få gjester. På grunn
Det har gjennom hele
av reiserestriksjonene som
pandemien vært et klart mål
gjelder i dag, har vi ingen
for Valle Marina at anlegget
norske gjester. Vi har profilert skal holdes godt vedlike og
oss i det spanske markedet,
ikke forfalle. Derfor har ikke
så noen spanske gjester har
vedlikeholdspersonell blitt
vi, men ikke så mange. Vi
permittert under pandemien.
ser virkelig frem til at reiseDe arbeider kontinuerlig med
restriksjonene endres, slik at
å holde hele Valle Marina
Valle Marina igjen kan ta imot vedlike. Vårt mål er at når
NAAFs medlemmer.
NAAF sine medlemmer igjen
kommer på besøk, så skal de
2. Er det fare for at tilbudet til komme til et Valle Marina
medlemmene kan forsvinne, med samme kvalitet og serogså etter pandemien?
vice som de er vant til.
– Gjennom mange år har Valle

3. Hva med Statens behandlingsreiser? Vil det tilbudet
bestå etter pandemien?
– I skrivende stund har Statens
behandlingsreiser dessverre
besluttet å kansellere alle grupper til og med juni 2021. Mye
er fortsatt usikkert vedrørende
smittesituasjonen, vaksinedekningen og eventuelle restriksjoner i Norge og Europa, og de
melder at det derfor er vanskelig å vite når de kan starte opp
igjen. I midten av mai vil de
kunngjøre om høstgruppene
vil gå som planlagt. Søknadsfrist for behandlingsreiser til
høsten er satt til 15. mai. Jeg vil
derfor råde alle til å søke som

Styreleder i Valle Marina, Bjørn
Bjerke, gleder seg til å ta imot
NAAFs medlemmer når reiserestriksjonene opphører. Foro: Privat.

vanlig, så får vi krysse fingre
og tær og håpe at høstgruppene får reise.

Valle Marina ligger på sydspissen av Gran Canaria og eies
og drives av Norges Astma- og Allergiforbund. Klimaet er
spesielt gunstig for mennesker med lungesykdommer og
hud- og allergiproblemer.
Les mer om Valle Marina på vallemarina.no
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NAAFs digitale arrangement

Foto: Unsplash

NAAFs digitale aktiviteter har blomstret under koronapandemien.
Over hele landet har medlemmer deltatt på webinarer, trening, yoga,
kurs og sosiale treff. Nå finner du enkelt oversikt over alle digitale
aktiviteter og arrangement på våre nettsider. Følg lenken på forsiden
av naaf.no eller gå direkte til naaf.no/digitale-arrangement for å se
hva som skjer.

2 år kortere forventet levetid
på grunn av luftforurensning

Følger du NAAF
på Instagram?

Den globale forventede levealder
forkortes i gjennomsnitt med to år
på grunn av luftforurensning, viser
en rapport fra Air Quality Index. I
noen spesielt forurensede områder,
som Bangladesh, India, Nepal og

Pakistan, kan levetiden forkortes
med så mye som fem til ti år. På
nettsiden til Air Quality Index kan
du se et verdenskart med målinger
av luftkvalitet i sanntid. Nettsiden
finner du på: www.aqicn.org/map

Norges Astma- og Allergiforbund deler
stadig aktuelle saker og gode tips på
Instagram. Du finner oss under brukernavnet @astmaallergi.

Foto: Pixabay

Vi håper vi ser deg der!
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Å drikke kumelk under amming
kan beskytte mot matallergi
Hvis ammende mødre drikker kumelk, ser det ut til å være
i stand til å beskytte barn mot å utvikle matallergi ved ett års
alder. Det viser en nylig publisert forskningsartikkel, der
655 barn og deres foreldre ble fulgt fra graviditet til fire
års alder. – Flere studier er nødvendig for å virkelig
slå fast at melk har en beskyttende effekt. Men
forhåpentligvis kan resultatene bidra til ny
kunnskap om hvordan vi kan forebygge
allergi hos barn, sier Mia Stråvik, en
av forskerne bak studien.

Foto: Colourox

Kilde: Astma- och Allergiförbundet
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Hvilken rolle spiller egentlig
maten spedbarna får i seg tidlig i
livet når det gjelder å forebygge
allergi? Sannsynligvis en ganske
stor rolle, ifølge de ti siste årene
med forskning på feltet. Hvis barn
trener immunforsvaret sitt tidlig, ser det ut til at de har større
sjanse for å utvikle toleranse
for ting de kan bli allergiske mot
senere. Det finnes også studier
som viser at visse stoffer kan ha
en beskyttende effekt allerede
når babyen er i mors liv eller når
de ammes.

det er en trend i samfunnet å av
forskjellige grunner unngå melk
i kostholdet.
Det sier Mia Stråvik, som er
ph.d.-kandidat i matvitenskap ved
Institutt for biologi og bioteknologi ved Chalmers teknologiske
universitet. Hun er en av forskerne bak studien, som nylig ble
publisert i det vitenskape-lige
tidsskriftet Nutrients.

Viktig å følge opp

I en svensk studie som nylig ble
publisert, har forskerne sett en
sammenheng mellom mors inntak av kumelk og redusert risiko
for å utvikle matallergi ved ett års
alder.
– Vi så at hvis mor drikker kumelk under amming, og kanskje
til og med under graviditeten, ser
dette ut til å redusere risikoen for
matallergi hos barnet. Akkurat
hvorfor det er slik, enten det
handler om at barnet får mulighet til å trene opp toleransen
sin tidlig, eller om det er mangelen på flerumettede fettsyrer i
kumelk som indirekte beskytter,
vet vi ikke. Men det er et resultat
som er viktig å følge opp, fordi

eventuelt kan beskytte eller være
en risikofaktor for allergi.
I tillegg til svarene fra spørreundersøkelsen, analyserte
forskerne også mødrenes blod og
morsmelk.
– Der har vi sett på andelen forskjellige fettsyrer som er spesifikke for meieriprodukter, og derfor
fått gode målinger som viser at
mødrene faktisk spiste det de
rapporterte. Disse biomarkørene,
altså de spesifikke fettsyrene,
bidrar til et mye sikrere resultat.
Det er også andre, tidligere studier som tar for seg kumelk under
graviditet som viser det samme,
sier hun.

Ønsker mer forskning
Mia Stråvik, ph.d.-kandidat i matvitenskap ved Institutt for biologi og bioteknologi ved Chalmers teknologiske
universitet. Foto: Martina Butorac

Omfattende studie

I studien ble 655 familier i
Norrbotten, som er en del av
den såkalte NICE-kohorten, fulgt
under graviditeten og barnas
første fire leveår. Foreldrene har
måttet svare på spørsmål om
mors kosthold under graviditet og
amming for å undersøke hva som

– Siden dette er en såkalt kohortstudie, er det fortsatt behov for
flere studier for å fastslå at kumelk virkelig har en beskyttende
effekt. Dette er fordi det i slike
studier er vanskelig å ha kontroll
på andre faktorer som kan påvirke resultatet, sier Stråvik.
Barna skal videre følges ved
fire års alder. Da kan forskerne
undersøke om den tidlige beskyttelsen mot matallergi også fører
til en beskyttelse mot andre typer
allergier som er vanligere senere i
barndommen, som for eksempel
allergi mot pelsdyr eller pollen.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2021
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Spørsmål og svar
om koronavaksine
Koronavaksinasjonen i Norge har begynt, og naturlig nok dukker det opp mange
spørsmål knyttet til de nye vaksinene. Her gir vi deg svar på noen relevante
problemstillinger for våre grupper.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Det kommer stadig vekk ny informasjon fra kliniske studier
og fra land som har startet
vaksinasjon. Derfor oppfordrer vi alle til å forholde seg til
Folkehelseinstituttet (FHI) sine
nettsider for nyeste informasjon om koronaviruset, hvem
som skal ha koronavaksine og
hvordan vaksineringen skal
foregå.

Hvilke koronavaksiner
brukes i Norge?

I Norge brukes det per dags
14

dato vaksiner levert fra produsentene Pfizer/BioNtech
og Moderna. I tillegg er nylig
også en tredje vaksine fra AstraZeneca godkjent av norske
myndigheter.
Fordi etterspørselen etter
koronavaksiner er så stor
verden rundt, vil det ta tid
før det finnes nok doser
til alle som ønsker å vaksinere seg i Norge. Derfor har
helsemyndighetene laget en
prioriteringsliste basert på
nøye overveining av risiko for
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komplisert forløp av Covid-19.
Du kan se prioriteringslisten
for koronavaksinasjon på
FHI sine nettsider, og du kan
snakke med legen din dersom
du har spørsmål knyttet til din
plass i køen.

Kan jeg reagere allergisk
på koronavaksine?

Siden vaksineringen startet
for fullt, har det vært flere
saker i mediene om allergiske
reaksjoner på koronavaksinene.

– Alvorlige allergiske
reaksjoner kan oppstå etter
vaksinasjon, men de er svært
sjeldne. Det er rapportert å
forekomme blant cirka 1 til
2 per 1.000.000 vaksinerte
etter vaksinasjon med andre
vaksiner, og ifølge en ny oppsummering fra USA ser det ut
til at under 5 per 1.000.000 får
alvorlige allergiske reaksjoner
etter å ha fått mRNA-vaksinene fra Pfizer/BioNtech og
Moderna. Det er fortsatt uklart
hvilken del av innholdet i

KORONAVAKSINE

Sara Viksmoen Watle, overlege og
spesialist i barnesykdommer, Avdeling
for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: FHI

vaksinen de reagerer på, men dette undersøkes nå iherdig av myndighetene i
flere land. Det mistenkes at reaksjonen
kan skyldes polyetylenglykol, også kalt
PEG eller makrogol. PEG er forbindelser
som til vanlig brukes som stabilisator og
tykningsmiddel i mat, sminke og medisiner, sier overlege og spesialist i barnesykdommer Sara Viksmoen Watle.
Hun jobber i Avdeling for smittevern
og vaksine ved Folkehelseinstituttet.
Hun legger til at alle som vaksinerer
har beredskap for å behandle alvorlige allergiske reaksjoner hvis de skulle
oppstå.
– Før vaksinasjon vil den som skal
vaksineres bli spurt om de har hatt
alvorlige allergiske reaksjoner tidligere.
Dersom det ikke foreligger risiko for
alvorlig allergi, vil den vaksinerte bli
bedt om å vente 20-30 minutter på et
venterom for å sikre at ikke det har
oppstått en allergisk reaksjon. Dersom
en alvorlig allergisk reaksjon skulle oppstå, skjer det i stort sett innen de første
15 minutter etter vaksinasjon, og da vil
det umiddelbart bli gitt behandling med
blant annet adrenalin, forteller Watle.

Er jeg som har astma eller allergi
spesielt utsatt for en alvorlig
reaksjon?

Personer som er i de definerte
risikogruppene for alvorlig forløp av
Covid-19, kan vaksineres med koronavaksine uavhengig av om de har astma

eller allergi. Det er ingenting som tyder
på at de med luftveisallergier, som
allergi mot pollen, midd, dyr, mugg
og lignende, har forhøyet risiko for
alvorlig allergisk reaksjon. Det er heller
ingen forhøyet risiko for dem med
ikke-anafylaktiske matallergier. Koronavaksinene er ikke dyrket på egg.
Sara Viksmoen Watle i FHI forteller at risikoen for alvorlig allergisk
reaksjon kan være høyere for noen
personer, og at det da vil gjøres ulike
tiltak for å sikre at vaksinasjon skjer
forsvarlig:
n Personer som tidligere har hatt
alvorlig allergisk reaksjon, uansett
hva de har reagert på, har høyere
risiko enn andre for en tilsvarende
reaksjon på nye stoffer. I disse
tilfellene, og for de som har fått
utskrevet adrenalinpenn, vil
observasjonstiden etter vaksinasjon forlenges fra 20-30 minutter
til 60 minutter.
n Personer med alvorlig og ukontrollert astma, eller den sjeldne
tilstanden mastcellesykdom, vil
måtte vurderes individuelt av lege.
I disse sjeldne tilfellene foregår
vaksinasjon som regel på sykehus
med lege til stede for å sikre at alt
går bra.
n Personer som tidligere har hatt,
eller hatt mistanke om, alvorlige
reaksjoner på mRNA-vaksiner eller
noen av innholdsstoffene i vaksinen, må henvises til allergiutredning. Der gjøres det en individuell
vurdering av om behovet for
beskyttelse oppveier for risikoen
for alvorlig allergisk reaksjon på 		
vaksinen.

Må jeg ta vaksinen?

Koronavaksine er gratis i Norge. Det er
frivillig å vaksinere seg, og ingen kan
tvinge deg til å ta koronavaksine. Det
er likevel verdt å tenke gjennom at risikoen for å bli alvorlig syk av Covid-19
er betydelig høyere enn risikoen for at
du får en alvorlig reaksjon ved vaksinering. Snakk med legen din dersom du
er usikker på noe, slik at dere sammen
kan finne ut hva som er best for deg.

Gratis app
oppmuntrer barnet
til riktig bruk

Gir lyd ved
korrekt inhalasjon*
*gjelder small og medium masker

Fåes på apotek

IS
GRATp!
Ap

Last ned fra App Store
eller Google Play
$SSHQDNWLYHUHVDYͥºytelyden fra
small/medium maske brukt med
ABLEspacer. RAFI tone veileder
barnet til dyp og langsom inhalasjon.
%UXNRJIUHNYHQVNDQORJJIºUHVLDSSHQ

Nydalsveien 28, Box 4814
N-0484 Oslo, Norway
birk-npc.com

Best med bål
Påsken er like rundt hjørnet, og høytiden er definitivt best ute. Med god
mat og noen vedkubber i sekken,
kan du enkelt lage deg et
festmåltid under åpen himmel.
Tekst og foto: Morten Øverbye
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NAAF-KOKKEN

«PULL APART»-BRØD
Baguette, gjerne glutenfri
25 gr. smør
1 stk. hvitløksfedd
Persille
50 gr. chorizo
50 gr. ost, gjerne vegansk
l Kutt baguetten nesten helt igjennom i et rutemønster.
l Bland sammen finhakket hvitløk, chorizo og persille med

revet ost og smørterninger.

l Kna det godt sammen og fordel blandingen inn i rute-

mønsteret på baguetten.

l Pakk baguetten inn i sølvfolie og legg pakken på bålet.

Den kan gjerne grilles på indirekte varme, slik at brødet
ikke blir brent. Målet er at smøret og osten skal smelte,
og at smakene skal fordeles i hele baguetten. Det tar fem
til ti minutter, avhengig av varmen.

GRILLET FRUKT
Banan
Mango
Jordbær
Pære
Appelsin
Limeskall
l Del all frukten i passende biter og tre dem på spyd.
l Grill til frukten blir lun og får en gylden farge.
l Riv litt limeskall over og klem ut noen dråper limesaft.

Det gir fruktbitene en deilig syrlighet som får frem
smakene enda bedre.

LAKS I FOLIE (4 PERSONER)
500 gr. laks
2 ss. smør, gjerne melkefritt
½ stk. rødløk
1 neve grønnkål
1 stk. gulrot

75 gr. selleri
½ stk. rød chili
1 stk. polkabet eller gulbet
Sitron
Salt og pepper

l Grovkutt grønnkål og finkutt gulrot, selleri og beter i tynne,

små staver.

l Lag poser av sølvfolie. Sørg for at de er doble, slik at de blir

litt mer solide.

l Legg i alle grønnsakene, fisken, smør og finhakket chili.

Ha på salt og pepper og riv litt sitronskall over.

l Pakk det godt sammen og legg på indirekte varme. Du kan

gjerne snu et par av vedkubbene og legge fiskepakkene
oppå dem. Da unngår du direkte flammer på sølvfolieposene.
l Snu og vend på posene underveis. Fisken er ferdig etter
omtrent ti minutter. Da har du en deilig fiskepakke med
smørkokte grønnsaker.

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

Er du nysgjerrig på styrearbeid eller ønsker erfaring fra organisasjonsarbeid?
Vil du bidra til et større og bedre fokus på unge, samt være med å planlegge
aktiviteter, foredrag og mer? Ønsker du et bedre tilbud for unge med astma,
allergi og eksem? Da bør du stille til valg på landskonferansen 14. juni.

Styret i NAAFU inviterer til årets
digitale landskonferanse
Tekst: NAAFU

Landskonferansen er NAAFUs
høyeste organ. I tillegg til
gjennomgang av årsberetning, budsjett, endringer på
statutter og godkjenning av
handlingsplan, velges det også
nytt styre. Ny leder, nestleder,
styremedlemmer og varamedlemmer skal velges. De
som vil delta, kan sende inn
kandidater til styret, forslag til
endringer og forslag til arbeid,
planer og aktiviteter for året
som kommer innen fire uker
før konferansen.

Spennende foredragsholdere

I tillegg til gjennomgangen
av det nødvendige og valg av
styre, vil landskonferansen ha
to spennende foredrag.

Iman Meskini

Iman er en av de mest fremtredende unge, muslimske
stemmene i Norge. Hun er aller mest kjent for sin rolle som
Sana i suksesserien SKAM på
NRK. Økt mangfold og inkludering er en viktig fanesak for
NAAFU. Derfor har vi invitert
Iman Meskini til å holde et
18

foredrag som setter i gang
tankeprosesser og økt refleksjon rundt nettopp dette. Vi
håper dette kan bidra i vårt
videre arbeid mot et større
mangfold og mot å bli en mer
inkluderende ungdomsorganisasjon.

Wasim Zahid

Wasim Zahid er spesialist i
indremedisin og hjertesykdommer og har i mange år
drevet med folkeopplysning
på sosiale medier. Han har en
populær YouTube-kanal og er
fast deltager i NRK-program-
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met «Hva feiler det deg».
Foredraget til Wasim skal
handle om overgangen fra
ungdom til voksen i møte med
helsevesenet, og om hvordan
vi gjør denne overgangen så
smidig som mulig.

Meld deg på!

Landskonferansen er digital og
finner sted 14. juni fra klokken
18.00 til 20.00. Send en e-post
til naafu@naaf.no hvis du vil
delta på landskonferansen
eller har andre spørsmål.

Hvorfor være med i NAAFU?
n Du får mulighet til å være med å påvirke prosesser og
avgjørelser.
n Du får arbeide for og med ungdommer med samme
utfordringer som deg selv.
n Du får arrangere aktiviteter og utvikle nye prosjekter og ideer
n Du blir kjent med nye mennesker.

Opptatt av inneklima?
-bruk vår helsevennlige maling

www.eggedosis.no

Ingen
skadelig
avdamping
Anbefalt av
NAAF!

Er du opptatt av godt
inneklima, og har fokus
på helse? Nå trenger du
ikke lenger å bekymre
deg for helseskadelig
avdamping og lukt
når du maler. Bliss er
spesielt utviklet med
de beste råvarene for å
kunne gi deg et trygt og
helsevennlig produkt.

NYHET
Nå også i
glansgrad
30

www.gjoco.no
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Foto: Privat

Johan (7) er allergisk mot både melkeprotein, nøtter, hvit fisk, egg, soya og
sesamfrø. – Jeg har vanskeligheter med å forlate Johan i bursdager der
jeg ikke har et nært forhold til de voksne, sier mamma Ingvild.
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Å leve med
mange matallergier
Tekst: Marit Aaby Vebenstad

Det kan være vanskelig nok
å være allergisk mot én eller
to matvarer. Men hvordan
er det da når du har mange
matallergier mot basisvarer
som melk, egg og fisk? Det kan
være svært utfordrende, både
med tanke på næring og når
det gjelder å finne erstatningsprodukter. Og ikke minst
kan den sosiale biten være
vanskelig, både for store og
små. Familien Nyheim/Bakkehaug vet hva dette går ut på.
Lillebror Johan (7) er nemlig
allergisk mot både melkeprotein, nøtter, hvit fisk, egg, soya
og sesamfrø. Familien har levd
med dette siden Johan var
baby, så de har gradvis blitt
vant til hvordan det er å ha et
barn med mange matallergier.
– Johan er vant til å få annen mat enn de andre barna i
barnehagen og nå på skolen,
og han foretrekker som regel å
ha med seg egen mat og kake
til bursdagsfester, forteller
mamma Ingvild Nyheim.
Familien har tatt med egen
mat til Johan han på sydenturer for å være sikre på at han
skal få mat han tåler.
– Det hender jo at uhell
skjer, men både han og vi er
blitt vant til det, og vi håndterer det greit. Han har med seg
adrenalinpenn overalt, men vi
har heldigvis aldri fått bruk for
den. Den vanligste reaksjonen
hans er oppkast og slapphet

eller opphovnede, kløende
øyne, som er ubehagelig, men
ikke farlig.

antihistaminer og astmamedisin og ble på sykehuset over
natten.

Anafylaksi av nøtter

Får oppfølging av
barnelege

Med så mange allergier kan
hverdagen til tider være utfordrende, og misforståelser kan
lett oppstå.
– De mest alvorlige allergiene, nøtter og fisk, er jo de
det er enklest å tilrettelegge
for og enklest å unngå. Disse
er folk vant til, og de tas på
alvor. Egg og melk er mye
vanskeligere å tilrettelegge
for, og det forveksles gjerne
med intoleranser. Mange tror
at laktosefri eller laktoseredusert melk kan brukes, så vi
må ofte dobbeltsjekke alt som
tilbys. Det er ikke så ofte soya
er et problem, men det finnes
noen ganger i for eksempel
pølser. Det er klart det hadde
vært enklere om vi bare
hadde en eller to matvarer å
bekymre oss for, sier moren.
Allergien mot melkeprotein ble oppdaget da Johan
var åtte måneder og fikk en
havrefras dyppet i melk. Han
fikk umiddelbart utslett. Etter
hvert som han begynte på
fast føde, ble allergiene mot
egg, hvit fisk, nøtter, soya og
sesamfrø oppdaget fram mot
toårsalder.
– Den alvorligste reaksjonen
fikk Johan av nøtter da han var
18 måneder. Han satt i bar-

Da Johan var 18 måneder fikk han
en anafylaktisk reaksjon av nøtter
som endte med tur i ambulanse og
overnatting på barneavdelingen.
Foto: Privat

nestolen på kjøkkenet mens
jeg lagde mat. Han var sulten
og sutrete, så jeg tok en pose
med tørket frukt og nøtter, og
ga ham kun fruktbitene. Han
ble først urolig, og jeg satte
han på gulvet uten å reflektere mer over det, før jeg hørte
at han stadig hev etter pusten,
forteller Ingvild.
– Siden Johan er «øre-nesehals-barn» og har astma i
tillegg, var vi vant til litt «rare»
pustelyder, så det tok et par
minutter før vi skjønte hva
som foregikk, sier mamma
Ingvild.
Foreldrene ble enige om å
ringe 113 for sikkerhets skyld.
De tok det på alvor og sendte
både ambulanse og legebil,
som var på plass etter få
minutter. Han fikk adrenalin,

Johan hadde også noen tilfeller der han reagerte med
pustebesvær etter inntak av
fisk og melkeprotein. Ellers
var det hyppige episoder
med oppkast, eksemutbrudd,
ekstrem tretthet, øyekløe og
svært hovne øyne.
– Det var også kryssreaksjoner i «hytt og pine», så det
var ikke alltid enkelt å vite
hva han reagerte på. I dag er
tilstanden mer stabil, og det
skyldes nok at hverken han
eller vi tar unødige sjanser.
Han har ikke blitt kvitt noen
allergier, men reaksjonene er
ikke fullt så kraftige lenger,
sier mamma Ingvild.
Johan ble tidlig henvist til
barnelege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og
der fikk familien hyppig og
god oppfølging med kontroll
hver fjerde måned. I dag er de
hos allergilegen kun en gang
i året.
– IgE-nivå i blodet følges
med på, og han har gjennomgått matprovokasjon på laks
og melk når blodprøveverdiene har vært lave nok. Begge
disse ble «bestått», men det
har vært vanskelig å innføre
det i kosten. Johan stoler ikke
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MATALLERGI

på at han tåler ny mat, så laks
har han nektet plent å spise.
Melk har de forsøkt å
innføre forsiktig. Det gikk
greit en stund, men kun i små
mengder og når maten var
varmebehandlet.
– Den siste tiden har det
forverret seg, og han får kløe
i halsen og vondt i magen
dersom han får noe som inneholder melk, forteller moren.

Kan oppleves urettferdig
for søsken

Når man har allergi mot
viktige basisvarer som egg,
melk og fisk kan det være
utfordrende å få i seg nok
næring, noe som er essensielt for barn som er i vekst.
Johans foreldre løser det ved
å servere mye av den maten
sønnen faktisk tåler.
– Han spiser mye av dette,
og har lite behov for variasjon
utover det. Vi har fått veiledning av ernæringsfysiolog for
å sikre at han får i seg riktig
fordeling av de ulike næringsgruppene, sier mamma
Ingvild.
Hun legger til at både ernæringsfysiologen og barnelegen
har sagt at det er viktig at
Johan får styre tilvenning av
nye matvarer selv, men at han
kanskje aldri får et helt «normalt» forhold til mat, da mye
av den naturlige tilvenningen
førte til dårlige opplevelser i
småbarnsperioden.
I Johans familie er det bare

han som har matallergi. Både
storesøster Eline (11), mamma
Ingvild og pappa Werner kan
spise alt de ønsker. Dette kan
jo bli utfordrende i en familie
der barna ønsker å spise det
samme som sine søsken, men
sjuåringen takler dette overraskende bra.
– Johan får oftest egen mat,
og noen ganger må vi tilpasse
middagen vår slik at den
ligner på hans. Det hender
at storesøster synes det er
urettferdig at han ikke må
spise den middagen hun må,
og det har nok resultert i at
hun også får spesialtilpasning
oftere enn hun ellers ville fått,
forteller Ingvild.

Snevret inn kostholdet

Men som så mange andre
barn med matallergier er
Johan skeptisk til ny mat.
– Det vanskeligste synes vi
har vært, og fortsatt er, å få
han til å spise nye ting vi vet
han tåler, men som han ikke
vil ha. Han snevret selv inn
kostholdet i tre-fireårsalderen, og det har egentlig vært
liten utvikling siden da.
Tilretteleggingen i barnehage og skole har vært upåklagelig. Familien har opplevd
samarbeidet godt, til tross for
Johans mange matallergier.
– Det har gått aldeles
strålende. Barnehagen han
gikk i fikk innvilget en ekstra
ressurs som jobbet 10 til 30
prosent for å følge opp sikker-

Johan spiser melkefrie pølser og fullkornspasta, mens Eline og mamma
Ingvild har lasagne til middag. Foto: Privat.
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– Jeg har selv arrangert barnebursdag der menyen måtte tilpasses,
ikke bare for Johan sine allergier, men også for en med cøliaki, en
vegetarianer og en ikke kunne spise svinekjøtt. Det gjør vi med glede,
sier mamma Ingvild. Foto: Privat

het, renhold og tilrettelegging
av mat for Johan, forteller
tobarnsmoren.
Overgangen til skole og SFO
gikk også bra, og foreldrene
opplever at de ansatte der
hele tiden har tatt Johans allergier på alvor.
– Vi har sagt at de må ha lav
terskel for å ringe og spørre,
og de har alltid øverste prioritet når telefonen ringer.
Foreldre har et håp om at
Johan skal vokse av seg noen
av allergiene etter hvert.
Barnelegen sier at de kan forvente at han sannsynligvis kan
spise egg og melk etter hvert,
men at de øvrige allergiene
ikke like ofte går over.
– Vi er jo bekymret for at
han ikke skal tørre å si ifra når
han blir større og skal ut på
egenhånd, eller at han ikke vil
drasse med seg adrenalinpennene overalt. Det blir viktig
å sikre at lærere, venner og
venners foreldre er klar over
allergiene, og hva de kan gjøre
hvis uhellet er ute.

Utrygt å sende Johan bort
For barn med mange matallergier kan det sosiale bli

problematisk, men enn så
lenge lever Johan greit med
sine begrensninger når det
gjelder mat.
– Det aller meste av tiden
går det helt knirkefritt, og han
er fornøyd med sin egen mat.
Men en sjelden gang sier han
at det de andre spiser ser godt
ut og at han skulle ønske han
også kunne spise det de har.
For foreldrene kan det føles
utrygt å sende sitt allergiske
barn ut i verden og være prisgitt at andre voksne forstår
og tar allergiene på alvor.
Ingvild og Werner har opplevd
«baksiden» med at mange
oppfatter matallergi kun som
en «motegreie», en innstilling som i verste fall kan være
farlig. Mange forveksler også
allergier med intoleranser.
Det gjør at foreldrene føler
seg utrygge når de skal sende
sønnen på besøk til andre
familier hvis det ikke er noen
de kjenner godt.
– Jeg har for eksempel
vanskeligheter med å forlate
Johan i bursdager der jeg
ikke har et nært forhold til de
voksne. Det kan også være
vanskelig å stole på ansatte på

MATALLERGI

restauranter og serveringssteder. Men jeg ser jo også at det
ikke nødvendigvis er så enkelt
for alle å skille mellom allergier og kostholdstilpasninger
som kreves på grunnlag av for
eksempel religiøse, etiske og
miljømessige forhold.
Med dette som bakteppe
har familien altså valgt å
sende med egen mat og kake
når Johan blir invitert i selskap. Foreldrene opplever at
noen synes det kan være litt
vanskelig å ha et barn med
mange allergier på middagsbesøk.
– Vi ser at andre foreldre
kan bli litt engstelige når vi
leverer Johan på besøk eller i
bursdag med en hel medisinveske som inneholder Epipen,
allergimedisin og astmamedisin. Vi har noen ganger vært
bekymret for at dette kan
resultere i at han ikke vil bli
invitert på besøk. Fram til
fem-seks års alder var vi alltid
til stede under hele besøket,
men etter hvert ville jo han
også være stor gutt og klare
seg uten oss.

Utfordrende å få dekket
behovet for næring

– De ernæringsmessige
konsekvensene avhenger av
hva slags type mat barnet er
allergisk mot. Når basismatvarer, som melk, gluten og
sjømat må elimineres, kan det
være utfordrende å få dekket
behovet for samtlige næringsstoffer, sier Vibeke Østberg
Landaas, klinisk ernæringsfysiolog ved Barneavdeling for
allergi og lungesykdommer
ved Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet.
Hun forteller at spesielt
melkeprodukter bidrar med
en stor andel av protein, kalsium, jod, B-vitaminer og sink
i kostholdet, og eliminasjon av
kumelksprotein er derfor den
allergien som medfører størst
risiko for feilernæring og dårlig tilvekst hos barn.

med ubehagelige reaksjoner
på mat, men like mye alt
fokuset som har vært rundt
mat som noe potensielt farlig,
forklarer hun.

og egg er de vanligste matallergiene hos de minste barna,
vanligvis etterfulgt av peanøtter og andre nøtter.
– Allergi mot melk og egg
er det vanlig å «vokse av seg»,
Ikke uvanlig å ha flere
mens allergi mot peanøtt og
matallergier
nøtter som regel varer livet
– Vi har ingen norske tall på
ut. Det er også allergiene mot
hvor vanlig det er at barn har
peanøtter og nøtter som gir de
mange matallergier, og jeg
alvorligste reaksjonene, også
kan ikke huske å ha sett noen
kjent som anafylaksi.
tall fra andre land heller. Men
Håland kjenner til problemvi ser ukentlig pasienter hos
stillingen rundt at ikke alle
oss som har allergi mot flere
skjønner hva allergi handler
av basismatvarene, som egg,
om, og at man dermed ikke
Vibeke Østberg Landaas, klinisk
melk, hvete og soya. Vanligst
blir tatt seriøst.
ernæringsfysiolog ved Barneavdeer melk og egg, sier Geir
– Her opplever vi begge
ling for allergi og lungesykHåland, overlege ved Barneav- ytterpunkter. Fra de som oppdommer ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
deling for allergi og lungesyklever at allergien ikke blir tatt
Foto: Cathrine Strandskogen.
dommer ved Oslo universitets- alvorlig, til at de som iverksetsykehus, Rikshospitalet.
ter unødvendig strenge tiltak
– Melkeerstatninger fra
Hvor alvorlig en allergi er be- i for eksempel barnehage og
apotek er godt beriket, og vil
stemmes ut ifra sykehistorien
skole. Noen barn får ikke oversikre ernæringen for små barn og hva som skjer når personen natte hos venner eller familie
i rask vekst. Senere kan også
blir eksponert for allergenet.
på grunn av redsel for alvorlig
kalsiumberikede vegetabil– Blodprøver eller andre
reaksjon, sier han.
ske erstatninger brukes. De
undersøkelser kan kun i liten
Utredning og oppfølging er
ernæringsmessig beste altergrad si noen om det. Det må
essensielt i denne sammennativene da er havredrikk og
da eventuelt gjøres en provohengen.
soyadrikk. Risdrikk anbefales
kasjon på den aktuelle matva– Å ikke bli tatt på alvor
ikke for barn under 6 år på
ren. I tillegg ser en til en viss
skaper utrygghet og kan øke
grunn av innhold av uorganisk grad på hvor mye av matvaren angsten knyttet til allergien.
arsen, opplyser Landaas.
som skal til for å utløse alvorDet er derfor viktig at det
Hennes erfaring er at fleste lige symptomer. Ved alvorlige
gjøres en ordentlig utredning,
barn og ungdommer ønsker
symptomer ved eksponering
gjerne med matprovokasjon,
å «blende inn» og gjerne vil
for små mengder av matvaren, for å avklare hvilke allergier
kunne spise det samme som
vurderes allergien som mer
barnet har og om mulig finne
andre barn, uten restriksjoner. alvorlig, understreker han.
ut hvor alvorlig allergien er,
– Spesielt utfordrende
Overlegen forteller at melk
avslutter Håland.
sosialt blir det når dreier seg
om alvorlig matallergi, og når
det er engstelse for om barnet
kan reagere på mat i luftbåren form, som for eksempel
nøttestøv. I slike tilfeller er det
viktig å avklare hva som faktisk gir allergiske reaksjoner,
og hva barnet ikke trenger å
være redd for.
Ernæringsfysiologens erfaring er at barn med tidligere
matallergier ofte har et mer
selektivt kosthold, selv lenge
etter de har vokst av seg allergiene.
Geir Håland, overlege ved Barneavdeling for allergi og lungesykdom– Dette har nok flere årsamer ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Foto: Fredrik Solli
ker, både faktiske opplevelser Wandem, NAAF.
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ASTMA

«Bronky» skal hjelpe barn med astma
NAAF har utviklet opplæringsheftet «Superhelten Bronky viser vei». Heftet er skrevet til og
for barn med astma og er en del av Astmapakken. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Astmapakken «Superhelten
Bronky viser vei» er laget til og

Emilie Næss Lunde i NAAF er
prosjektleder for Astmapakken.
Foto: Privat.
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for barn i barneskolealder som
har astma. Pakken inneholder
et opplæringshefte, en toalettmappe og en nøkkelring,
og Bronky er hovedfiguren.
Helsefaglig rådgiver i NAAF,
Emilie Næss Lunde, er en av
pådriverne bak prosjektet.
– Vi så at det ikke fantes
noe opplæringshefte til barn
med astma, så vi tok saken i
egne hender. Meningen med
heftet er å øke barns forståelse av egen sykdom, samt å
forenkle kommunikasjonen
mellom barn, helsepersonell
og foreldre, forteller Emilie.
Astmapakken blir i første
omgang trykket opp i 200
eksemplarer og delt ut til
sykehus og legekontor i Oslo
og Viken.
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Utviklet av fagpersoner

Brosjyren om Bronky er
utarbeidet i samarbeid med
lege og sykepleiere. Barnesykepleier Turi Nestegård ved
barne- og ungdomsmedisinsk
poliklinikk på Drammen sykehus er en av de som har kommet med innspill og ekspertise
underveis i prosjektet. Hun er
svært fornøyd med resultatet.
– Det er viktig at barn opplever muligheten til økt kunnskap rundt egen diagnose, og
dermed kan ta mer eierskap i
hverdagen med astma. Heftet
henvender seg til barn ved at
språket er enkelt formulert,
og de gode bildene er med på
å forklare, sier Nestegård.
Hun legger til at det videre
er viktig at helsepersonell kan

snakke om innholdet i heftet
og bruke det aktivt under
kontroller.

Barnesykepleier Turi Nestegård
ved barne- og ungdomsmedisinsk
poliklinikk på Drammen sykehus.
Foto: Privat

Du puster inn millioner av
allergener hver dag
Skyll nesen ren og sunn hver dag
med Physiomer

PHY210120NO1

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

P U S T F R I T T O G N AT U R L I G
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Physiomer Normal Jet og Spray er et medisinsk utstyr. Les bruksanvisningen nøye før bruk. Perrigo Norge, www.physiomer.no

B E R O L I G E R O G ST Y R K E R S E N S I T I V H U D

Hudpleieserien Sensitive Balance med prebiotika er spesielt utviklet for sensitiv hud.
Den milde formuleringen demper irritasjon, tilfører fuktighet og styrker huden i dybden.
Uten alkohol, fargestoffer og parfyme. Les mer på www.cosmica.no
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Buttons for deg med astma kols eller pollenallergi
Det kan føles stigmatiserende å ha en sykdom
som gir luftveisplager under koronapandemien.
Derfor finner du nå buttons for både astma,
kols og pollenallergi i vår nettbutikk.
Etter et vellykket prøveprosjekt og gode
innspill fra medlemmer, har vi trykket
opp tre forskjellige buttons som kan
kjøpes i nettbutikken vår. Du kan velge
mellom «Jeg har pollenallergi», «Jeg har
astma» og «Jeg har kols».

husk fortsatt å være oppmerksom på
andre nyoppståtte luftveissymptomer
og/eller dårlig allmenntilstand, og
forhold deg til Folkehelseinstituttets råd
dersom du er i tvil om du bør teste deg
for koronavirus.

Hvorfor?

Hva koster de?

Vi håper disse kan bidra til å gjøre
hverdagen under koronapandemien litt
enklere, ved å synliggjøre for andre at
du har en tilstand som kan gi symptomer fra luftveiene.
Med en button kan det være lettere
å formidle til de rundt deg at du har en
tilstand som kan gi luftveisplager. Men,

Én button koster 50 kroner og sendes
hjem til deg i posten. Når du kjøper en
button, støtter du også NAAFs viktige
arbeid for mennesker med astma,
allergi, kols og andre overfølsomhetssykdommer.
Kjøp dem på nettbutikk.naaf.no

Tusen takk
for alle gaver!
Din støtte bidrar til å snu utviklingen
av astma og allergi. Med din hjelp
fortsetter vi å jobbe lokalt og nasjonalt
med å spre helseinformasjon, skape møteplasser og aktivitetstilbud og å påvirke myndigheter og bransjer til å ta disse sykdommene på alvor.
Du støtter også forskning på feltet, slik at vi kan forstå mer
om hvordan disse sykdommene oppstår og hvordan de
kan behandles og forebygges. Sammen arbeider vi for at
forbrukere skal få tryggere produkter uten unødvendige
kjemikalier, sunnere inneklima og friskere uteluft.

Ønsker du å bli fast giver?

Du kan være en avgjørende bidragsyter til dette viktige
arbeidet. Du kan bestemme selv hvilket beløp du vil gi.

Hver krone teller. Send oss en e-post til giver@naaf.no
eller fyll ut skjema på www.naaf.no/fastgiver
Du kan også gi en enkeltgave til Astma- og Allergiforbundets konto: 6005.06.64158. Merk innbetaling med «Gave».
Alle gaver mellom 500 og 50.000 kroner per år gir grunnlag for skattefradrag. Hvis du ønsker fradrag, må vi
få registret personnummeret ditt.
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Kjære alle lesere
Vi er inne i en lysere tid enn da jeg sist skrev til dere. Vi går mot vår,
og vi får koronavaksine. Begge deler hilses hjertelig velkommen!
Koronaviruset ser ut
til å trives dårligere
i varmere årstider.
Kombinert med
vaksine til befolkningen, kan dette bli
rene jubelfesten når
samfunnet gradvis
gjenåpnes. Som vi
gleder oss til å møtes! Å treffe hverandre «på ordentlig»,
Anne Elisabeth Eriksrud
slik verden var før
Generalsekretær
mars i fjor.
Tusen takk for at dere har holdt ut! Og hjertelig takk for den imponerende omstillingen dere
alle har bidratt med for at Norges Astma- og
Allergiforbund har kunnet fortsette sitt arbeid
for å gjøre Norge friskere, også under pandemien. Vi har fått til mye, takket være dere, selv
om Norge og verden har vært sykmeldt og
fortsatt er det.

finnes utendørs aktivitetstilbud flere steder,
selvsagt med alle smittevernregler i fokus. Frisk
luft og mosjon tilpasset ditt aktivitetsnivå, kan
kanskje være den rette vitamininnsprøytningen.

Innspurten

Beskytterskapet

Vaksineringen går nå sin gang. Den tar naturlig nok tid, så vi må smøre oss med enda mer
tålmodighet. Vi skal hjelpe hverandre å holde
ut. Som jeg bruker å si – vi er nå på den lange
oppløpssiden etter en maraton vi egentlig ikke
er trent for.
Synes du det røyner på og at det er vanskelig
å fortsette i banen for smittevern? Du er ikke
alene. Ta gjerne kontakt med ditt eget regionskontor eller NAAFs sentralbord. Kanskje vi kan
gi deg nettopp det tilbudet du trenger for å
klare innspurten? Vi har aktiviteter både lokalt,
regionalt og nasjonalt som nettopp er myntet
på å gjøre pandemisituasjonen lysere. Digitale
tilbud blomstrer, også i NAAF.
Selv om vi ennå ikke kan møtes innendørs,
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Valle Marina

Jeg vet mange lengter til Valle Marina. Sol, salt
sjø, strandliv, utflukter til Gran Canarias flotte
fjellområder, trening, deilig mat, gode dager i
de fine leilighetene på Valle Marina og samvær
med andre NAAF-medlemmer. Og det aller viktigste – den helt spesielle tryggheten, omsorgen
og hjerteligheten vi alle opplever der.
Administrasjonen og de ansatte på Valle
Marina gleder seg like mye til vi kommer tilbake
som vi gleder oss til å kunne reise dit igjen. Jeg
vet Valle Marinas store stab gjør alt de kan for å
tilrettelegge for trygge opphold. Dagen kommer
der vi igjen kan få luft under vingene. Når det vil
kunne skje, er det ingen gitt å vite. Men glede
oss, det kan vi gjøre allerede nå – helt uten
risiko for koronasmitte.
En annen stor glede er brevet NAAF mottok
fra Det Kongelige Hoff i adventstiden. H.K.H.
Kronprins Haakon ønsker å fortsette sitt beskytterskap for vår organisasjon i fem nye år.
Det er vi alle både stolte over og takknemlige
for. Kronprinsens beskytterskap er en viktig
anerkjennelse av vårt arbeid og en inspirasjon
til innsats. Jeg er så heldig å ha fått anledning til
å møte ham ved flere anledninger. Samtalene
med H.K.H. Kronprinsen er alltid givende. Siste
audiens var digital på grunn av pandemien,
men like fullt en nær og varm samtale med en
hjertelig hilsen fra H.K.H. Kronprins Haakon til
dere alle.
Jeg ønsker dere gode uker og krysser fingrene
for et friskere Norge ved neste korsvei!

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.

Nytt i merkeordningen
Dermica Sol er en serie pleiende og fuktighetsgivende solprodukter for hele familien. Produktene inneholder fuktighetsgivende ingredienser som aloe vera, og de er parfymefrie.
Solkremene har beskyttelse mot både UVA- og UVB-stråler
og er svanemerket.
Dermica Sol Kropp er
fuktighetsgivende
solkremer tilpasset
sensitiv hud. De er
vannresistente,
veganske og uten
parfyme.

Dermica Barn Sol er en
fuktighetsgivende og
nærende solpleieserie
som er parfymefri og
vegansk. Produktene
er spesielt utviklet for
sensitiv barnehud.

Dermica Sol Ansikt
er solpleie utviklet for
sensitiv ansiktshud.
Prøv solstiften for enkel
påføring av høy beskyttelse mot både UVAog UVB-stråler.
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Kronprinsen forlenger sitt
beskytterskap for NAAF
I desember fikk Norges Astma- og
Allergiforbund et hyggelig brev fra Det
kongelige hoff om at H.K.H. Kronprinsen
fortsetter sitt beskytterskap i fem nye år.
Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff

Ordningen med beskytterskap
fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige
områder i samfunnslivet. Per i
dag er det kun 15 organisasjoner som inngår i Kronprinsens
faste beskytterskap. Den nye
perioden gjelder tidsrommet
1. januar 2021 til 31. desember 2025.
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– Å få være en del av
Kronprinsens beskytterskap
betyr svært mye for oss som
organisasjon. Vi opplever at
Kronprinsen viser stor interesse for NAAFs arbeid og våre
fanesaker, sier generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud.
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Vi gjentar suksessen fra i fjor og
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 2022.

Fotokonkurranse

Verv én,
så blir vi dobbelt så mange

Det blir premie til alle som kommer på trykk, og
førsteplassen kommer i tillegg på kalenderens
forside og vinner et gavekort på 1.000 kroner.
Frist for innsending: 7. april
For mer informasjon om hvordan du deltar:
naaf.no/fotokonkurranse

Du er viktig for oss, og vi trenger flere
som deg! Da står vi sterkere i saker som
er viktig for oss. Spør en du kjenner
som har astma, allergi, kols eller annen
overfølsomhetssykdom om de kunne
tenke seg å være medlem i NAAF.
Alle som verver minst ett nytt medlem er med i trekningen
av et gavekort på 2.000 kroner, og vi trekker hele tre vinnere!
Trekning foretas i slutten av oktober, og du kontaktes direkte
dersom du har vunnet. Du kan velge mellom gavekort
i NAAFs nettbutikk, eller du kan få tilsendt et Universal
Presentkort. Disse kan ikke kombineres.

KRITERIER FOR KONKURRANSEN:
n
n
n
n

Verveskjemaet på naaf.no/verving må benyttes for at du
skal være med i premietrekningen.
Medlemmet som verver må ha betalt egen kontingent for
2021 for å være med i trekningen.
Du blir automatisk med i trekningen når den vervede har
betalt kontingent for 2021.
Verving av nye familiemedlemmer til allerede eksisterende
familiemedlemskap teller ikke.
Ved spørsmål, send e-post til medlem@naaf.no
eller ring 23 35 35 35.
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POLLENALLERGI

For mange med pollenallergi er vår og sommer en slitsom tid. Men med gode

KLAR FOR POLLEN
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

5 tegn på pollenallergi
1. Nesen renner og klør. Den blir tett, og du nyser.
2. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp.
3. Du puster mer med munnen, noe som gjør at luften
		ikke blir varmet opp, fuktet og renset for blant annet
		pollenkorn. Dette kan utløse eller forverre astma.
5. Du blir trøtt og ukonsentrert, og det kan være vanske		lig å følge med på skole eller jobb.
6. Du opplever kryssreaksjoner.
		
		Mistenker du at du har pollenallergi, bør du dra til
		legen og ta en prikktest eller blodprøve for å finne ut
		hva du reagerer på.

Riktig medisinering

Dropp hardtreningen
i pollensesongen
Hvis du allerede er snufsete og slapp på grunn av allergiske reaksjoner på pollen, er det ingen god idé å
gjennomføre en hard treningsøkt. Ta hensyn til egen
allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser.
Ikke press deg selv til det ubehagelige på dårlige dager.
På dager med mye pollenspredning kan du kanskje heller
trene innendørs? Pollenspredningen er alltid størst
i den varmeste og lyseste tiden av døgnet. For deg med
pollenallergi vil dessuten regnværsdager være gode
treningsdager. Husk å bruke forebyggende medisiner
selv om du ikke har symptomer, og ha alltid med deg
hurtigvirkende medisiner når du trener. Det er også
lurt å bruke solbriller.

Opplever du at du ikke får effekt av allergimedisinene?
Ta kontakt med legen din slik at du kan få forskrevet
mer virksomme medikamenter. Det kan hende det finnes alternativer som fungerer bedre for deg. Er du veldig sterkt plaget av pollenallergi, kan du også vurdere
allergivaksinasjon, også kalt hyposensibilisering. Dette
er en behandling som går over tre til fem år, men som
for mange kan gjøre at de blir kvitt plagene i pollensesongen. Uansett hvilken allergibehandling du prøver,
bør du være skeptisk til metoder som ikke er vitenskapelig utprøvd.

Start medisineringen tidlig
Det er svært viktig å starte pollenmedisinering i god tid
før spredning, helst en uke før. Tradisjonelt sett forventes spredning av bjørkepollen rundt 20. april i Sør-Norge,
og du bør da starte medisineringen rundt 13. april.
Når spredningen starter kan variere noe fra år til år,
landsdel til landsdel og by til bygd, så vi anbefaler å følge
med på pollenvarslingen.no eller laste ned appen
Pollenvarsel for oppdatert informasjon. Legg også
merke til vår pollenkalender for gjennomsnittlig
tidsmessig spredning av de ulike pollenartene.
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Pollenallergi eller korona?
Hvordan skiller vi allergi fra koronasmitte? De fleste som
har hatt pollenallergi en stund, vil kjenne igjen symptomene. Vi anbefaler at du tenker igjennom symptomene
du pleier å ha før de oppstår. På den måten er du bedre
forberedt på det som kommer, og du blir kanskje mindre
bekymret for at symptomene skyldes eventuell koronasmitte.
Ved koronasmitte er symptomene i større grad feber, sår
hals, hoste og tung pust eller pusteproblemer. Du får nor-

POLLENALLERGI

forberedelser står du bedre rustet!

SESONGEN?
10 tips til en bedre
pollensesong

Vanlig med kryssreaksjoner
Mange med pollenallergi reagerer også allergisk hvis de
spiser rå frukt og grønnsaker. Dette gjelder særlig de som
har allergi mot bjørkepollen og kommer av at de allergifremkallende stoffene i pollen ligner på proteiner i maten.
De vanligste kryssreaksjonene er mot nøtter, kiwi, rå
gulrøtter, epler og pærer. Burotallergikere kan reagere på
selleri og flere typer urtekrydder. Det kan hende at du tåler
matvaren dersom den er kokt, skrelt, hermetisert eller
syltet. Noen tåler også for eksempel røde epler, men ikke
grønne. Det anbefales å holde seg unna den maten eller de
matsortene du får reaksjoner av.

malt ikke feber ved pollenallergi, men noen kan kjenne på
febersymptomer som frysninger eller hetetokter. Et godt
tips er at hvis det hjelper å ta antihistaminer, øyedråper og
nesespray, så er det allergi.
Det er likevel viktig å være oppmerksom på at personer
med symptomer på allergi samtidig kan bli syke av korona,
og de bør derfor holde seg hjemme dersom det forekommer tilleggssymptomer typisk for koronasmitte. Dette
gjelder særlig dersom feber, hoste og tungpustethet oppstår. Det samme gjelder for personer med andre kroniske
luftveissykdommer, som kronisk bronkitt eller astma.

1. Ta medisinen du har fått av legen, og start
		 i tide før symptomene blir for sterke.
2. Ta hensyn til din egen allmenntilstand, og
		 vær forsiktig med hard trening når pollen		 spredningen er på sitt sterkeste.
3. Vær obs på kryssreaksjoner.
4. Alkohol kan forverre symptomene.
5. Vask ansikt og hender når du har vært ute.
6. Skift putevar, vask klær og gjør oftere rent
		 inne for å unngå at det er for mye pollen
		 i boligen.
7. Unngå utlufting av huset eller tørking av
		 klær utendørs fra morgenen til ettermidda		 gen på dager med fint og varmt vær.
8. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og
		 etter pollensesongen, og sjekk om du må
		 skifte pollenfilter i bilen.
9. Gi hunden en dusj for å fjerne pollen fra
		pelsen.
10. Informer omgangskrets og arbeidsgiver
		 om sykdommen, slik at de kan ta hensyn
		 og tilrettelegge.
11. Studenter kan søke om forlenget eksa		 menstid. Legeerklæring kreves.
12. Ta ferie fra pollenspredningen – høyt til
		 fjells eller langs kysten.
13. Pollenmaske som dekker nese og munn 		
		 minsker innånding av pollen. Pollennett og
		 pollenfilter kan kjøpes i NAAFs nettbutikk.
		 Det hjelper også å dekke til håret og å bruke
		 solbriller når du er ute.
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TITTEL

Ny og gratis app
for Pollenvarslingen
Pollensesongen er allerede i gang i deler av landet. Gleden er derfor stor når
vi lanserer en ny oppdatert versjon av appen for Pollenvarslingen.
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Den nye appen er mer brukervennlig, har et moderne design
og finner nå automatisk nærmeste målestasjon basert på posisjonen din. Nytt i appen er også integrert værvarsling fra Yr.

Gratis for alle

I tillegg til alle endringer i funksjon og design, er appen nå helt
gratis å bruke.
– Det kan bli en utfordrende pollensesong. Symptomer på
pollenallergi kan som kjent være svært like som for korona.
34
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Derfor ønsker vi at så mange som mulig laster ned og bruker
Pollenvarslingen, slik at de enklere kan tilpasse aktivitet etter
spredningsmengde og få best mulig kontroll på pollenallergien
sin, sier kommunikasjonssjef i NAAF, Hogne Skogesal.

Last ned Pollenvarsel

Pollenvarsel-appen er tilgjengelig for både Android og Appleenheter, og kan lastes ned fra App Store og Google Play.

CUTRIN
SENSITIVE

Forbundslederens

Hjørne

HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

Nå går det mot lysere tider. I dobbelt forstand. Nytt år og nye
muligheter. I disse dager gjennomføres årsmøtene rundt omkring
i det ganske land; i lokallag, storlag og regioner.
Tillitsvalgte og frivillige er en svært viktig ressurs for NAAF. Jeg
har lyst til å sende en takk til hver og en av dere som legger ned en
innsats for organisasjonen vår. Og velkommen til nye tillitsvalgte
og frivillige.
En stor takk vil jeg også sende til de tillitsvalgte som deltok i våre
digitale arbeidsmøter i forbindelse med Utvikling av NAAF, vårt
interne prosjekt for egen utvikling av organisasjonen framover.
De rapportene jeg har fått og lest fra møtene, gleder meg. Engasjementet er stort, og innspillene gode. I tillegg hører jeg at deltakerne
satte pris på å møte hverandrepå tvers av geografi, selv om det var
digitalt. Erfaringsutveksling, diskusjoner og idégenerering gikk hånd
i hånd.
Til de av våre lokallag, storlag eller regioner som ikke fikk sendt en
representant denne gangen, så kommer det nye muligheter. Neste
involvering er planlagt i mai og juni med nye temaer knyttet til vår
utvikling.
I arbeidet med utviklingen av NAAF forsøker vi å tenke utover
inneværende landsmøteperiode. Det tror jeg er en nødvendighet
for at organisasjonen skal utvikle seg i takt med omverdenen. Det er
min vurdering at flere av de utviklingstrekkene vi ser i samfunnet, i
svært stor grad vil påvirke hvordan NAAF utvikler seg de nærmeste
fem, ti og 15 årene.
Så hvordan skal vi få til å utvikle oss i takt med samfunnet? Jeg
tror videre involvering er helt essensielt. Selv om ikke alle nødvendigvis er enig i de valgene vi som organisasjon ender opp med å
ta, så må vi ta oss tid til å lytte til hverandre, slik at vi får fram alle
momenter. Da har vi forhåpentligvis et bredt og best mulig underlag
å ta våre valg på. Det er det jeg håper vi skal få til i den pågående
involveringen av organisasjonen.
Jeg gleder meg til det videre arbeidet!

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

Atle S. Ruud
Forbundsleder
Mer info på
www.cutrin.no eller tlf. 61 26 85 00

TITTEL

Matallergi og introduksjon av fast føde
PRAKTISKE TIPS TIL INTRODUKSJON AV FAST FØDE
n Små smaksprøver kan
trygt gis til barn fra de er fire
til seks måneder gamle. Dette
kan gjøres ved å ta litt av den
aktuelle matvaren på lillefingeren og la barnet suge det
i seg. Dette er så små mengder at det verken går utover
barnets ammefrekvens eller
appetitt.

n Introduser nye matvarer
tidlig på dagen når barnet skal
være våkent en stund, slik at
du kan følge med på eventuelle reaksjoner.

Hos barn med økt risiko for
matallergi: Introduser én og én
allergen matvare. Bruk to til

n Det er normalt at barnets
avføring og avføringsmønster
endrer seg i forbindelse med

n
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tre dager per matvare. Dette
for å finne ut hvordan barnet
reagerer på den enkelte matvaren.
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introduksjon av fast føde.
Det hjelper ofte at mor tilbyr
morsmelk parallelt med overgangen til fast føde. Morsmelken inneholder enzymer
og hjelpestoffer som bidrar
til at barnet fordøyer den nye
maten lettere.
n Avføringsfrekvensen kan
endre seg, da avføringen ofte
blir hardere og endrer farge
i forbindelse med at barnet
spiser annen mat enn mors-

melk. Når babyen har startet
med fast føde som måltid, og
ikke bare som smaksprøver,
bør den ha daglig avføring.
Dersom man ser at babyen
blir treg i magen, kan det for
eksempel hjelpe å gi litt sviskesaft eller sviskemos i tillegg.
Maltekstrakt kan også brukes.
Dersom dette ikke hjelper,
bør du kontakte fastlege for
å unngå kronisk forstoppelse
og forhindre plager
hos barnet.

MATALLERGI

Det er mange spørsmål som melder seg når barnet gradvis skal gå over fra morsmelk
eller morsmelkerstatning til inntak av fast føde. Kanskje har barnet atopisk eksem?
Hva om barnet i løpet av de første seks månedene allerede har utviklet matallergi?
Kanskje har mor eller far hatt allergier selv? Hvordan skal du gå frem når dette er
tilfellet, og hvordan kan du vite om barnet er allergisk mot mat?
Helsedirektoratet anbefaler
fullamming frem til barnet er
seks måneder, dersom mor
og barn trives med det. Det er
imidlertid trygt å introdusere
fast føde i form av smaksprøver og tilpasset mat fra fire
måneders alder.
Barn som er arvelig disponert for allergi, barn med
alvorlig atopisk eksem, og i
noen tilfeller barn med moderat atopisk eksem, har økt
risiko for matallergi. Til denne
gruppen ble det tidligere gitt
råd om å utsette introduksjon av potensielt allergene
matvarer, som egg, nøtter og
skalldyr. Dette er ikke lenger
en anbefaling. Flere studier
peker nå på det motsatte.
Å introdusere barnet for allergene matvarer fra det er
fire til seks måneder gammelt,
mens mor fortsatt ammer, kan
være gunstig for å forebygge

n Det er vanlig at litt mageknip og luftplager melder seg i
forbindelse med oppstart av fast
føde. Du bør derfor trappe opp
mengdene i et langsomt tempo.

Barn blir ofte røde rundt
munnen, på haken og i kinnene
i forbindelse med spising. Dette
er også normalt. Et slikt oppbluss
skyldes flere forhold, blant annet
at enkelte matvarer inneholder
stoffer som gir rødhet hos barna.
Dette kan for eksempel være

n

matallergi hos denne gruppen. De allergiene som er best
studert med hensyn til dette,
er mot egg og peanøtt. Det
er imidlertid viktig å påpeke
at det foreløpig ikke foreligger noen anbefaling om tidlig
introduksjon av matvarer før
barnet er fylte seks måneder.
Introduksjon av nye matvarer
Generelt anbefales det at
maten som tilbys barnet er
variert med tanke på smak,
sammensetning og konsistens. Babyen kan smake på
de fleste matvarer. Samtidig
er det viktig å være oppmerksom på at babyens eget jernlager er relativt tomt fra seks
måneders alder. Morsmelk
inneholder svært lite jern, og
babyen har derfor behov for
andre jernkilder. På dette tidspunktet er det viktig at fast
føde introduseres. Grøt laget

på jernrikt korn, eksempelvis
havre og hirse, er en god måte
å øke barnets inntak av jern
ved oppstart av fast føde.
Introduksjon av nye
matvarer til et barn som er
disponert for matvareallergi,
eller som allerede har utviklet
en allergi, kan virke skremmende. Mange velger derfor å
introdusere alle nye matvarer,
enten det er frukt, grønt eller
allergene matvarer, èn og
èn, i en periode over to til tre
dager. Dette for å være sikker
på at barnet ikke får en reaksjon. Det er ikke nødvendig. Å
bruke så lang tid på tilvenning
av alle matvarer, kan medføre
at det tar altfor lang tid å oppnå godt mangfold i barnets
kosthold. Med mindre det er
anbefalt av barnets lege eller
annet helsepersonell, er det
kun nødvendig med forsiktig
introduksjon av de vanligste

allergene matvarene - melk,
egg, fisk, hvete og nøtter.
Introduksjon av meieriprodukter
Fra et allergiforebyggende
ståsted, er det en fordel om
barnet også introduseres for
melkeprotein fra starten av,
eksempelvis gjennom vanlig
barnegrøt, som ingrediens
i annen barnemat og etter
hvert som pålegg og i middagsretter. For at ikke melkeinntaket skal gå på bekostning
av jernberiket mat, anbefales
det å vente med melk som
drikke inntil barnet er ett år.
Morsmelkerstatning er beriket
med jern, og vil derfor være et
bedre valg enn vanlig kumelk
første leveår dersom det er
behov for annen melk enn
morsmelk.

kaviar, makrell i tomat (tomatsaus), frukter som inneholder
mye syre (kiwi, ananas, sitruser,
grønt eple) eller kanel. Matsøl på
huden kan i noen grad begrenses
ved å smøre en fet krem rundt
munnen på barnet før måltidet.
Denne vil fungere som en barriere og beskytte huden mot kontakt med maten. Dersom barnet
skal spise fruktbiter selv, kan det
være lurt å dele dem opp i biter
slik at det ikke blir så mye mat
rundt munnen.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2021
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KORONA

Gode råd i en usikker tid
Koronapandemien har påvirket oss alle
i større eller mindre grad. Vi har måttet
endre våre daglige rutiner og finne
nye måter å gjøre ting på, og samtidig
forholde oss til en kaotisk strøm av
beskjeder fra myndigheter og medier.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

For mange som lever med
kronisk sykdom, som astma og
kols, har det vært en spesielt
urovekkende periode.
– Den jevne strømmen av
nyheter og informasjon knyttet til pandemien indikerer at
dette er en gruppe som er mer
sårbare og har høyere risiko for
alvorlige medisinske komplikasjoner. Under slike omstendigheter er det veldig forståelig at
denne gruppen har mer angst
og uro rundt pandemien.
Det sier psykolog og daglig
leder i Lifekeys, Gudmundur Ebenezer. Han snakker
daglig med mennesker som
søker profesjonell støtte i en
vanskelig tid. Han forteller at
reaksjonene rundt pandemien
har vært svært varierte.
– På noen måter har de mest
samvittighetsfulle og ansvarlige av oss blitt mest berørt.
Dette er ganske enkelt fordi
det med så mange ukjente
variabler og så mye usikker
informasjon, nesten er umulig
å vite om man er forsiktig nok
eller om man gjør det som er
riktig. Dette kan være spesielt
vanskelig når det ikke bare
handler om vår egen helse,
men potensielt også om andres liv, sier Ebenezer.

Vanedannende

En av de store effektene av
koronapandemien og alle
tiltakene, er isolasjon, både
38

Gudmundur Ebenezer er psykolog
og daglig leder i Lifekeys.
Foto: Lifekeys

i form av karantene og begrenset sosial kontakt.
– Bekymringer rundt
korona har også fått mange
til å isolere seg frivillig, og for
noen har det vært vanskelig
å justere seg etter hvert som
restriksjonene gradvis løftes.
Vi skaper oss nye rutiner i
løpet av tiden i isolasjon, og
disse kan være vanskelige å
bryte ut av når vi har blitt vant
til dem. Et av problemene
med isolasjon og ensomhet
er faktisk hvor vanedannende
det kan være. Usikkerheten
knyttet til at restriksjoner blir
opphevet bare for å bli innført
igjen noen uker senere, kan
føre til at de faste rammene
ved isolasjon føles tryggere,
forteller Ebenezer.
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6 gode tips i koronatiden
Når alt kommer til alt er det mye vi kan bekymre oss for i
disse tider, men ifølge Gudmundur er det viktig at vi ikke lar
bekymringene kontrollere oss.
n Vær oppmerksom på dine egne tanker og følelser. Prøv å
notere ned og få oversikt over aktivitetene som hjelper
deg med å takle angst og stress på en positiv, sunn og
trygg måte. Mange opplever for eksempel at noe så 		
enkelt som en liten gåtur kan hjelpe dem med å slappe 		
av og tømme tankene.
n Det er lett å omfavne isolasjonen fullt og helt, men gjør
ditt beste for å holde kontakten med venner og familie.
Sørg for å få rikelig med frisk luft!
n Til tross for alle tiltakene som innføres, er det viktig å
forsøke å opprettholde rutinene dine så langt det lar seg
gjøre. Mennesker er vanedyr, og dette får oss til å føle at
vi har kontroll over oss selv og våre omgivelser. Når du
for eksempel jobber hjemmefra, er det viktig å ta
regelmessige pauser og prøve å opprettholde sunne 		
matvaner.
n Nyheter og medier er laget for å være iøynefallende og
spiller ofte på frykt og usikkerhet. Det er lett å bli engstelig når du leser alle oppdateringene om smittetall og 		
mutantvirus. Prøv å finne den rette balansen som
holder deg informert uten at du blir engstelig. Hold
deg gjerne først og fremst til offentlige og lokale nyhetskilder. Dersom du lett blir urolig, unngå å lese koronanyheter rett før du legger deg.
n Sosiale medier kan også være et tveegget sverd. Det kan
være et fint verktøy for å holde kontakten med venner 		
og familie, men noen ganger kan det vi ser på sosiale
medier få oss til å føle oss utilstrekkelige. Husk at du ikke
er mislykket selv om du kommer ut av «lockdown» uten
å ha lært to nye språk eller er ekspert på surdeigsbrød.
n Gi deg selv tid til å tilpasse deg, og ikke vær for hard mot
deg selv hvis du synes det er vanskelig. Dette er helt
nye forhold for oss alle, og vi gjør det beste vi kan for å 		
justere oss. Vær åpen om hvordan du har det, og be om
hjelp hvis du trenger det.

Rabatt på psykologtjeneste
NAAF ønsker å sette psykisk helse på agendaen. Gjennom vårt
samarbeid med Lifekeys, får du som medlem ti prosent rabatt
på samtaler med psykolog.
Slik gjør du:
n Bestill time uten henvisning fra fastlege på lifekeys.no/naaf
n Når du kommer til betalingssiden, kan du benytte
rabattkoden: NAAFLK for å få ti prosent rabatt.

ANNONSE

drømmehytta

Brødre skapte

Brødrene Pål og Sturla Sundhagen ønsket seg hytte med rene linjer
og slette flater. Da de bygde drømmehytta utenfor Sandefjord falt
valget på Huntonit Proff Vegg i kombinasjon med rause vindusflater.
– Hva er det å ikke like med dette her? spør
Sturla Sundhagen mens han åpner den store
skyvedøren i stua. Den idylliske utsikten over
Håkavika trenger seg inn i form av måkeskrik og frisk sjøluft. Pål Sundhagen nikker
bekreftende. – Dette er en drøm som går i
oppfyllelse for oss, sier han. Brødrene har
felles barndomsminner fra området sør for
Sandefjord, hvor foreldrene kjøpte en hytte
på sekstitallet.
Bygd for fellesskap
Pål og Sturla bestemte seg tidlig i hytteprosjektet for å styre unna den typiske rustikke
hyttestilen. De ønsket rette linjer og slette
flater, samt store vinduer uten gardiner.
Planløsningen er enkel: En romslig gang
ønsker velkommen, og leder inn i en åpen
kjøkken- og stue/spisestueløsning. Som en
forlengelse av fellesrommet, er det anlagt
en stor platting utenfor hytta. Her er alt lagt
til rette for sene sommerkvelder og sosialt
samvær med Sandefjordsfjorden som kulisse.
I tillegg består hytta av to soverom og et
delikat bad.
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Solide, bærekraftige vegger
Interiøret er funksjonelt, og rammes inn av
vegger malt i en naturlig palett. Valget falt
på Huntonit Proff Vegg, som monteres uten
synlige skjøter takket være et enkelt klikksystem. For brødrene var det viktig å velge
materialer som spiller på lag med naturen.
Huntonit Proff Vegg består av 100% norsk
sørlandsskog, og er de eneste veggplatene
på markedet i dag som anbefales av Norges
Astma og Allergiforbund.
– Vi er kjempefornøyde med resultatet!
Veggplatene ga oss nøyaktig det slette
utseendet vi ønsket oss. Man kan ikke se en
eneste skjøt her, sier Pål.
– Veggene er også mye mer solide enn
vanlige gipsplater. Her kan vi henge opp alt
fra tunge lerret og overskap uten å bruke
plugger, supplerer Sturla.

– Vi er kjempefornøyde med resultatet!
Veggplatene ga oss nøyaktig det slette
utseendet vi ønsket oss. Man kan ikke
se en eneste skjøt her sier Pål.
Raske resultater
En annen fordel med Huntonit Proff Vegg er
at platene er klare til å males umiddelbart
etter montering. – Hos Byggma har vi sett en
økende etterspørsel etter slette klikkvegger som hverken trenger å sparkles eller
grunnes, sier Knut Ove Kjær, distriktssjef i
Byggma i Buskerud og Vestfold. Han forklarer
at veggene er enkle å sette opp- selv for folk
som ikke anser seg som spesielt «handy». Alt
du trenger er standard verktøy, og en stripe
lim i klikkskjøten.

MILJØVENNLIG
SLETT VEGG
SKRUFAST
Les mer på huntonit.no
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Bor du i et område der det er greit å fyre med vedovn? Da er det viktig at ovnen
fungerer slik den skal og ikke forurenser inneklimaet eller nærmiljøet ditt. Her
kommer noen enkle tips til hvordan du får ovnen til å brenne slik den skal.

8 tips til installasjon
og bruk av vedovn
Tekst: Kai Gustavsen, NAAF

Jo bedre ovnen eller peisen fungerer,
desto bedre blir inneklimaet. Husk at
installasjon av ovn skal gjøres av godkjent
fagperson. Les og følg brukerveiledningen
før ovnen tas i bruk.
1. RENGJØR VEDOVNEN OG PEISEN
Støvsug og rengjør utvendig og innvendig
med utstyr som er beregnet til å fjerne
aske og sot. Ikke bruk vanlig støvsuger,
da askestøvet er veldig fint og kan slippe
ut i rommet. Er det rester av glør igjen,
vil dette være direkte brannfarlig om
det antenner støvsugerposens innhold.
2. TILFØR LUFT
Luftespalter over vindu og klaffeventiler
i yttervegg skal være åpne. Rengjør alle
ventiler med støvsugeren slik at støv og
døde insekter fjernes.
3. PASS PÅ AT RØYK IKKE SIVER
UT I ROMMET
Dersom du har en vedovn produsert før
1998, bør du skifte til en som er ny og
rentbrennende. I mellomtiden bør du
sjekke at ovnen er tett, slik at røyk ikke
siver ut mellom elementene.
4. ÅPNE SPJELDENE
Hvis du sliter med å få det til å brenne,
bør du sjekke at alle spjeld er åpne, at
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brennkammer og røykrørene er støvsugd eller feiet innvendig og om pipa er
feiet og i god stand. En røyksuger eller
avtrekksvifte kan monteres på pipa over
taket for å sikre god trekk.
5. HAR DU NYTT HUS?
I så fall bør du sjekke om vedovnen er
tilkoblet ekstern lufttilførsel som leder
luften utenfra og direkte inn i ovnen.
Dette sikrer god trekk.
6. BRUK KVALITETSVED
Fyr kun med tørr ved som ikke har
fuktskader eller muggsopp.
7. OPPBEVAR VEDEN TØRT UTE
Ikke ha mer ved inne enn det du trenger
for én kveld, slik at ikke luften påvirkes
av vedkubbene. Ønsker du noe dekorved
inne, så velg noe tørre vedkubber som du
støvsuger regelmessig. Gode steder for
lagring av ved er balkong, utebod eller
garasje.
8. REDUSER UBEHAGELIG
STRÅLEVARME
Tenk igjennom hvordan du møblerer i
forhold til hvor ovnen er plassert for å
unngå ubehagelig strålevarme. Vurder
gjerne et skjermbrett hvis ovnen er
nær sittegruppen.

TITTEL

En positiv side av bjørkepollenallergi?
Allergi mot bjørkepollen og medfølgende kryssallergier kan
være mer enn ille nok i seg selv, men visste du at det faktisk
også ser ut til å beskytte deg mot en annen primærallergi?
Tekst: Guro Waage, NAAF

Pollenallergi mot bjørk er
utbredt i Norge. Det gjelder
også kryssallergi mot rå frukt
og grønt som følge av bjørkepollenallergien. Ved kryssallergi opplever de fleste kun
reaksjoner mot frukt og grønt
i pollensesongen, og varmebehandlede råvarer tåles ofte
godt. Symptomene ved kryssallergi er ofte lokalisert til
munn og svelg, og anafylaksi
forekommer svært sjeldent.

LTP-syndrom

Lenger sør i Europa, og spe-

sielt i middelhavsområdet,
opplever mange å reagere
allergisk mot frukt og grønt
uten at det skyldes kryssallergi
med pollen, men en såkalt
primærallergi. Denne allergien
kalles LTP-syndrom og skyldes
sensibilisering mot et protein
som heter lipid transfere protein (LTP). Proteinet finnes i
mange typer frukt og grønnsaker, samt enkelte typer nøtter,
peanøtter og kornsorter.
Personer med LTP-syndrom vil
derfor kunne ragere allergisk
på en rekke ulike råvarer.

Proteinet tåler også varme
godt, og brytes heller ikke ned
av magesyren vår, noe som
gjør at den har potensiale til å
utløse en primær matallergi. I
motsetning til ved kryssallergi,
vil den allergiske også reagere
på varmebehandlet frukt og
grønt, og symptomene kan
variere fra milde til veldig
alvorlige.

Sjeldent i Norge

Dette syndromet ser imidlertid ut til å være langt sjeldnere
i områder med høy spred-

ning av bjørkepollen, som for
eksempel i Norge, og sensibilisering mot bjørkepollen ser
ut til å beskytte mot denne
allergien. Hvorfor? Det vet vi
ikke ennå, men det er i det
minste godt at bjørkepollenallergi ser ut til å ha en positiv
side også!

Rabatt på muggsopp- og støvanalyse i ditt hjem
Nå får du som medlem i NAAF 15 prosent rabatt på muggsopp- og støvanalyse med
Mycotape DNA fra Mycoteam AS. Tilbudet gjelder kun ved bestilling gjennom NAAF.
Lurer du på om inneklimaet i boligen
din kan være årsaken til hoste, rennende nese og øyne som klør? Da kan
det være lurt å få sjekket husstøvet
ditt. Analyse av støvet forteller deg
om støvet i boligen din inneholder
irriterende partikler og helseskadelig
muggsopp.

Priser for medlemmer 2021

Gjør det selv

Bestill Mycotape DNA ved å sende
e-post til medlem@naaf.no eller ring
23 35 35 35. Når du har bestilt
Mycotape DNA via NAAF, sendes prøvetakingsutstyr til deg sammen med et
bestillingsskjema med medlemsnummer og rabattkode. Dette sender du da
videre til Mycoteam AS. Adressen står
i bruksanvisningen som følger med.

Mycotape DNA er en test basert på
en støvprøve som tas med tape på en
overflate. Det er en enkel test som
du lett utfører selv. Prøven tas på en
horisontal flate, som bokhylle eller toppen av et skap. Den gir deg svar på hva
støvet inneholder, og spesielt om det
er unormal forekomst av muggsopp.
Prøven analyseres og tolkes hos Mycoteam AS.

MEDL
EM
F O R D SE L!

1 prøveanalyse med rapport:
			3294 kroner (ordinær pris: 3875 kr)
2 prøveanalyser med rapport:
			5482 kroner (ordinær pris: 6450 kr)
3 prøveanalyser med rapport:
			6588 kroner (ordinær pris: 7750 kr)

Slik gjør du

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 1 2021
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Husstøvmidd?

Spormerking av matvarer

Jeg har begynt å våkne med
tett nese, kløende øyne og
kløe i huden. Kan det være at
jeg reagerer på husstøvmidd?
Har tatt allergimedisin i fire
dager nå, og jeg merker at
symptomene er mindre. Hva
kan jeg gjøre for å bli bedre?

Hei! Jeg ser at mange produkter merkes med «kan inneholde
spor», «inneholder spor» og liknende. Hva betyr egentlig
dette? Kan jeg som allergiker spise matvarer merket med
spor?
Hilsen Agnes

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Hilsen Mathilde
Svar:
For å finne ut hva som er årsaken til symptomene dine, kan
det utredes hos lege. Her kan
det foretas allergitester, og
sammen med din beskrivelse
av symptomer og når de oppstår, kan det stilles diagnose.
Husstøvmidden finnes blant
annet i tepper, teppegulv, madrasser, sengebunn og sengetøy. De lever av døde hudceller
som mennesker feller hver
dag, og der midden finner
passende mat, passe temperatur (25 ºC) og litt høy luftfuktighet (50 – 80 %), vil den
trives. Nivået av husstøvmidd
er derfor vanligvis høyere i
fuktige hus. Det viktigste tiltaket er å redusere nivået, og
derfor er det lurt å støvsuge
madrassen og generelt holde
det så støvfritt som mulig. I
tillegg anbefaler vi å vaske
dyner og puter på 60 grader.
Da dør midden.
Hilsen Inger

Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Hilsen Alva

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Guro Waage

ASTMA ALLERGI 1 2021

Støv rundt tilluftsventiler
Vi bor i ny bolig med balansert ventilasjon og ser at det blir
mye støv rundt tilluftsventilene. Har dere tips til hva vi kan
gjøre for å redusere det synlige støvet rundt ventilene?

Helsefaglig rådgiver
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Svar:
Spormerking er en frivillig advarselsmerking som matprodusentene kan velge å bruke hvis det er risiko for at et produkt
kan ha blitt forurenset med små mengder allergener under produksjon eller lagring, for eksempel når et nøttefritt
produkt blir produsert i samme lokale som et produkt som
inneholder nøtter. Spor er altså ikke en tilsatt ingrediens. Det
er derfor snakk om veldig små mengder, hvis allergenet i det
hele tatt er til stede i produktet. De fleste som har en allergi
kan derfor bruke produkter merket med spor. Unntaket er de
som er veldig sensitive og får alvorlige reaksjoner ved inntak
av svært små mengder. Er du i tvil om du kan spise spormerkede produkter, anbefaler jeg deg å ta det opp med legen
din, og at dere sammen gjør en vurdering ut i fra din
sykehistorie og ditt symptombilde.
Hilsen Guro

Svar:
Støv som samler seg på eller ved siden av en tilluftsventil
er som regel bare et tegn på at ventilen virker og at det er
menneskelig aktivitet i rommet. Lufta som kastes bort fra
ventilen vil trekke med seg luft fra rommet, og støv i innelufta
kan feste seg til ventil, vegg eller tak. Dette kommer normalt
ikke utenfra og kan enkelt tørkes bort med en mikrofiberklut.
Er dette et vedvarende problem, bør dere vurdere om det er
forurensningskilder innendørs som bidrar til dette smusset.
Når dere støvsuger, bør dere også gå over horisontale
hyller og andre høyereliggende flater. Det kan bidra til
at støvmengden reduseres over tid.
Hilsen Kai

SPØRSMÅL OG SVAR

Kald trekk i bolig

Astma

Boligen vår har kun mekanisk avtrekksventilasjon, og lufta som
kommer inn nå om vinteren oppleves ubehagelig kald. Vi har
tettet noen ventiler slik at det blir bedre å være i boligen.

Jeg har en datter med astma som sliter veldig med sykdommen sin. Hun opplever lite mestring, føler seg annerledes
enn de andre på skolen og har ofte astmaplager som gjør
at hun holder seg hjemme. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe
henne?
Hilsen Oline

Hilsen Magnus og Marte
Svar:
Dessverre vil det ofte oppleves trekk i boliger med mekanisk avtrekksventilasjon og ventiler i yttervegg og over vinduene. En naturlig reaksjon for å motvirke dette er at folk gjerne velger å stenge eller tette igjen ventilene som gir trekkfølelsen. Stengte ventiler vil gi
større trykkforskjell. Økt trykkforskjell kan bidra til at lufta får mer
fart gjennom boligens gjenværende utettheter. Problemet flyttes,
men blir egentlig bare verre siden lufta trekkes inn mer ukontrollert
gjennom bygningens vegger og tak. Dette reduserer også mengde
“gammel og brukt” luft som skal slippes ut av boligen.
Noen tips for å motvirke kaldt trekk:
• Møblér oppholdsrom og sittegrupper slik at ingen utsettes
for trekk.
• Bruk ventilene aktivt på kalde dager - åpne og lukke.
• Reduser hastigheten på avtrekksviften på kalde dager,
men ikke slå viften helt av.
• Sett inn nye retningsstyrte ventiler med plassering og type 		
som gir lite trekk.
Hilsen Kai

Svar:
Så leit at din datter sliter så mye. Her er hun heldig som har
en mamma som tar tak i situasjonen. Du skriver ikke hvor
gammel hun er, men min første tanke er at dere kanskje skal
snakke med fastlegen om å søke et opphold på Geilomo Barnesykehus? Der vil hun kunne få hjelp til å forstå sin astma
bedre, treffe jevngamle som også har astma og få muligheten til å trene seg opp. Veldig mange opplever en mye bedre
hverdag etter et opphold der. Les mer om tilbudet til Geilomo
og hvordan man søker seg dit på nettsidene våre.
Hilsen Anna

Koronavaksine og eggeallergi

Pollen
Jeg vet at jeg ofte kjenner symptomer på pollen før det varsles at det
er spredning. Hvorfor er det slik? Og stemmer pollenmålingen?
Hilsen Mathias
Svar:
Det kan forekomme noen små lokale variasjoner fellene ikke klarer
å fange opp. Vi ser også at enkelte allergikere med høyt utviklet
sensibilitet også kan oppleve symptomer i forkant av pollenspredningen. Vi har ingen dokumentert forklaring på dette, men det kan
skyldes at trær og busker gjennomgår knoppskyting. Mikropartikler
fra knoppene frigjøres til lufta og kan inneholde irritantier som
utløser disse reaksjonene
Hilsen Inger

KONTAKT

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Jeg har eggeallergi. Vil det være et problem hvis jeg ønsker
å ta koronavaksine?
Hilsen Olav
Svar:
Ingen av koronavaksinene er dyrket på hønseegg, så personer med eggeallergi er ikke mer disponert for å reagere enn
andre.
Hilsen Anna

Åpent:
Mandag, tirsdag og torsdag betjenes
09.00–11.00
telefonen av sykepleier.
12.00–14.00
Fredag av eksperter
på inneklima/uteluft.
WWW.NAAF.NO
n ASTMA ALLERGI
1 2021 43

N O R D

NAAF-NYTT

Medlemsfordeler i Troms og Finnmark

R E G I O N

For å oppnå rabattene må medlemskort med kvittering
fremvises. Medlemskort kan lastes ned fra www.naaf.no/
minside. Info om medlemsfordeler og aktiviteter sendes til
medlemmene på e-post, så sjekk på minside om din
e-post er registrert. Mer info på www.naaf.no/nord
Alta
Sarves Alta AS: 25% rabatt på
sesongkort.
n Alta Helsebad: 50% rabatt på timer.
n Alta Golfklubb: 25% rabatt på
medlemskap.
n

Hammerfest
Medlemmer får 50% rabatt på
klippekort som kan benyttes i Sanitetsbadet, Isbjørnhallen og Breidablikkhallen. Kortene kjøpes i Sanitetsbadet.

n

R E G I O N

Ø S T F O L D

Kirkenes
n Barentsbadet: Kort for medlemmer.
Gjelder kun barnebillett. Medlemmene betaler egenandel på kr 50,-.
n Sandnesbakken: Rabatt på dagskort.
Medlemmer betaler kr. 50,- i egenandel og lokallaget betaler resten.
Dette gjelder voksne og barn.

Tromsø
n Tromsøbadet: 50% rabatt på ordinære
timepriser.
Lakselv
n Trimturer i vinteråpen løype til Lang-porsvannshøyden. Det foretas trekning
for løypene hvert år.
Harstad
n Faste aktiviteter som klatring, bowling,
samt bading i Grottebadet. Info kommer på Facebooksiden til NAAF
Sør-Troms Storlag.

Eldre som folkeforskere i fjæra
NAAF region Østfold og Ytre Hvaler nasjonalpark inviterer til lærerike og spennende
feltdager i fjæra på Storesand på Hvaler.
Velkommen ut i fjæra som folkeforsker! Naturveileder Randy
Gunnar Bohmann-Lange lærer deg å være til stede i naturen, slik
at du kan trene sansene til å oppdage noe nytt. Disse oppdagelsene skal også registreres, slik at vi gjennom prosjektet
«Dugnad for havet» og «Frisk Oslofjord» kan hjelpe forskerne
i deres arbeid. Eksempler på temaer vi vil være innom er:
fremmede arter, søppel, biologisk mangfold og ressurser i fjæra.
Lungesykepleier Hanne F. Larssen blir med oss alle dagene.

Målgruppe

Eldre med lungebesvær (astma/kols) over 65 år, uansett fysisk
form.
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Bardufoss
n Polarbadet: 50% rabatt på ordinære
priser.
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Meld deg på!

Ta kontakt med Mona Marthinussen på monam@naaf.no
eller ring 922 78 220 for påmelding eller spørsmål.

Tordis Bruserud til minne

I forbindelse med Frivillighetens dag
5. desember i fjor ble det sendt ut
blomster til frivillige ildsjeler i Østfold.

Tordis Bruserud sovnet stille
inn den 18. januar 96 år gammel. Tordis var med å starte
Tønsberg Astmatikerforening,
som det het da, den 12. februar
1960. Forbundet ble stiftet bare
få uker før, og i oppstarten fikk
hun god hjelp fra forbundets
stifter, Alfred Simonsen. Tordis
var ivrig i dette arbeidet i hele
sitt liv. På alle medlemsmøter
tok hun seg alltid godt av de
frammøtte. Alle ble sett og hørt av Tordis. Arbeidet med å
spre informasjon og kunnskap har hele veien vært veldig
viktig, ikke minst i starten da kunnskapen om vår sykdomsgruppe var liten.
Som mange husker, hadde Tordis Perfect Baby på
torvet i Tønsberg. Herfra drev hun hver dag med det vi
i dag kaller likepersonsarbeid. Her fikk småbarnsmødre
og vordende mødre gode råd og veiledning.
Forskning har alltid stått Tordis sitt hjerte nært – et
veldig viktig arbeid for å komme videre i utviklingen. Foreningen har i mange år hatt utlodning av flotte håndarbeider utført av ivrige medlemmer, og overskuddet har i alle
år gått uavkortet til forskning. Dette sørget Tordis for.
Tordis solgte masse lodd, både blant venner og på salgsstedene våre. Det var få som slapp unna. Hun pratet med
alle, og her hadde hun en flott mulighet til å nå mange og
å spre informasjon og dele kunnskap. Og den brukte hun –
alltid smilende. Tordis hadde en egen evne til alltid å lytte
til hva som ble sagt og å komme med gode råd. Hun var
glad i mennesker og ønsket å hjelpe.
Tordis var med i styret i mange år, men selv etter at hun
tro tilbake fulgte hun godt med på hva som skjedde, både
sentralt, regionalt og lokalt. Hun leste bladet vårt grundig
og var alltid interessert i alt som hadde med dette arbeidet å gjøre. Hun var alltid oppdatert.
Tordis ble æresmedlem i foreningen ved femtiårsjubileet.
Tordis tok vare på protokoller og utklipp i alle år, så når
vi hadde jubileum skrev og holdt hun årsberetning for
de år som var gått. Det siste var på foreningens 60-årsjubileum i fjor. Vi hadde da en markering med god mat og
hygge. Et veldig hyggelig minne fra den kvelden er to blide
damer og gode venninner med samme interesse, Tordis
Buserud og Bjørg Simonsen, der de satt og smilte i trygg
forvisning om at det de hadde jobbet for i alle år ville bli
ført videre.
Tusen takk, Tordis. For at du var med å starte det hele,
og ikke minst for ditt store engasjement gjennom alle år.

– Vi i NAAF region Østfold og lokallagene setter
stor pris på våre frivillige.
Dere har stått på for NAAF
og inspirerer andre til å
engasjere seg frivillig. Dere
har deltatt på frivillige

aktiviteter med et smil om
munnen. Sånne som dere
trenger NAAF. Gratulerer til
dere alle – denne blomsten
har dere virkelig fortjent,
sier regionssekretær Mona
Marthinussen.

Anette Molvig

Line Moen

Vanja Tronslien

Lorang Kristensen

May-Len Nordli

Morten Skauen

Torill Magnussen
Lyngwa

Turis Trøym
Lundby

Liv Berit
Ødegård

NAAF Tønsberg Lokallag
Britt Wennerød
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Frivillighetens dag
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V E S T

Innvandrerprisen til NAAF-leder
Gyongyi Soyer, leder i NAAF Rogaland storlag, mottok Innvandrerprisen 2020
for sin innsats for at Stavanger skal være en god mangfoldsby. Prisen ble
overrakt av varaordfører Dagny S. Hausken.
I tillegg til å lede Rogaland
storlag, har Gyongyi i en årrekke
bidratt som brukerrepresentant
i både Helse Stavanger og NAV.

En ære

Stavanger kommune har delt ut
Innvandrerprisen siden 2014.
Prisen er en anerkjennelse til
enkeltpersoner eller lag og
foreninger i Stavanger som har
bidratt til å fremme innvandrernes vilkår, integrering og sosiale
aktiviteter.
– Det var en stor overraskelse, men også en ære å få prisen.
Den viser at den gode jobben
innvandrere gjør legges merke
til, og at innvandrere kan bidra
med sin kunnskap og erfaring
til et bedre og mer integrert
samfunn. Det er så mange
innvandrere som bidrar i samfunnet. Det å få en slik pris er
veldig avhengig av om noen blir
oppmerksomme på innsatsen
og nominerer deg, sier Soyer.

Uvurderlig

– Vi i NAAF Region Vest er utrolig takknemlige for den innsatsen Gyongyi og andre ledere av
lokallagene legger ned. Gyongyi
har en flott personlighet, og hun
får tillit hos alle. Hun er faglig
dyktig og ryddig i alt hun gjør.
Arbeidet hun gjør for lokallaget,
som brukerrepresentant og i
verv hos FFO er uvurderlig, sier
regionssekretær Hildur Østbø.
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Tlf. 32 88 88 90

Ramsøy AS

Per Reboli AS

F H pukk AS

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

2920 LEIRA I VALDRES

3855 TREUNGEN
Tlf. 481 31 025

3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Tlf. 61 36 25 55

Active
Services AS

Radonteknikk
Robert Johannesen

Rosten
Bilverksted AS

1555 SON
Tlf. 930 04 146

2730 LUNNER
Tlf. 917 62 682

7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Tlf. 74 08 98 87

BRB Bygg AS
3960 STATHELLE
Tlf. 906 18 673

2634 FÅVANG
Tlf. 61 28 01 00

Betongentreprenør
Arne-Olav Tveit

Ken Hygiene
Systems AS

3760 NESLANDSVATN

2150 ÅRNES
Tlf. 63 90 07 00

Husby Bilverksted A/S

www.gronnvekst.no

Tlf. 958 15 445

0668 OSLO
Tlf. 22 79 33 00

5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

Boots Apotek
Kvaløysletta

Bohus
Porsgrunn

Th A Abrahamsen AS

Kjemprud AS

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

3921 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 14 20

Terje Markussen
Transport

3256 LARVIK
Tlf. 33 18 11 45

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

Toms
Elektrotavler

Kontorbygg AS

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

3717 SKIEN
Tlf. 35 58 73 00

Rua bygg & Takst
3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669
ruabyggogtakst.no

3055 KROKSTADELVA

Tlf. 938 17 731

Klokkarstua

Transport

Rolf Bratthammer
5541 KOLNES
Tlf. 970 80 022

Storgata
Frisør AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 77 99

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 60 90 30

Seg
Entreprenør AS

Sandsbråten
Panorama AS

3539 FLÅ
Tlf. 901 22 435

3350 PRESTFOSS
Tlf. 995 57 192

Bø
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 05 01

Brødr Løver AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 33 70

Tlf. 61 15 94 50

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Tlf. 909 41 814

Tannlegene
Nesbru Senter

CRUX Bergfløtt
behandlingssenter

1394 NESBRU
Tlf. 67 20 47 00

3404 LIER
Tlf. 32 22 68 00

Vr Maskin AS

ANONYM
STØTTE

6055 GODØYA
Tlf. 905 52 438

Tlf. 22 78 28 00

Graveservice
Kragerø AS

Taktekkermester
Bjørn Schramm AS

3766 SANNIDAL
Tlf. 909 68 987

3533 TYRISTRAND
Tlf. 31 41 12 99

... for et bedre inneklima

6105 VOLDA
Tlf. 70 05 30 80

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

Ørvik
Plantemarked AS
3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 36 00

T Fjeld
Biltransport AS
6800 FØRDE
Tlf. 57 83 08 00

3425 REISTAD
Tlf. 913 67 126

Matkroken
Nordnesøy

Gisle Lauvstad

Apex Fysioterapi

Tlf. 32 75 50 80

Furnes Anlegg
ReVisjon AS
og Transport ANS PKF0680
OSLO

Grøtting
Dyretransport AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 80 00
romsdalsbanken.no

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

9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Egset
Ventilasjon

Hellik Teigen A/S

Tlf. 915 12 555
post@mhammerstad.no
drammenplastikkirurgi.no

Tannlege

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

Motorsenteret
Heidal AS

Myken
Skipsekspedisjon ANS

1053 OSLO
Tlf. 920 23 503

2676 HEIDAL
Tlf. 61 23 34 00

8181 MYKEN
Tlf. 993 49 117

7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

Vidvei
Eiendom AS

Kortnes
Gartneri AS

Evje
Bilopphogging DA

3359 EGGEDAL
Tlf. 900 73 701

3405 LIER
Tlf. 900 60 360

4735 EVJE
Tlf. 37 93 05 00

Høybråten
Olaf Helge Ask AS Rd Rekneskap AS Glasservice AS
3891 HØYDALSMO
3300 HOKKSUND

9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

6630 TINGVOLL
Tlf. 71 53 12 43

Bogøy Dagligvare
8288 BOGØY
Tlf. 75 77 72 07

Mobile Bø AS
3801 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 19 99

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

Hurum Mølle
3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

All-tjeneste AS
9016 TROMSØ
Tlf. 77 61 50 50
www.all-tjeneste.no

Bømlo
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

6200 STRANDA
Tlf. 70 26 92 50

Gulv-Service
Rana Bilservice as
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

2843 EINA
Tlf. 911 59 606

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

Helse & Allergisenter
Borkhus 5, 9518 ALTA - Tlf. 995 19 810

POLLENFRI?
REVERSERER:POLLENALLERGI og kroniske lidelser.
Tusenvis har blitt bra over 33 år.

Blomkvist ITK as fører en rekke varer til fremme av
sunt innemiljø, ventilasjon og varmegjenvinning.
Velkommen til vår nettbutikk http://bit.do/blomkvistitk

aurskog-holand.kommune.no

Bryggeriveien 12, 1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 975 61 046 - www.helhetsterapeut.no

Krødsherad
kommune

Egset Ventilasjon
Morafura 8, 6105 VOLDA

krodsherad.kommune.no

Eidskog
kommune
Oppvekst og Læring
eidskog.kommune.no

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

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 72 57 30 00

Tlf. 70 05 30 80
Utfører oppdrag for små og store kunder.
Ingen jobb for stor - ingen for liten.
Kontakt oss for en hyggelig prat.
E-post: kontor@egset.no
www.egset.no
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TH Maskin AS
3560 HEMSEDAL
Tlf. 951 29 704

3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

Myrvollen
Transport AS
3262 LARVIK
Tlf. 907 57 780

3158 ANDEBU
Tlf. 951 99 470

Janki
Transport AS

Voje
Camping AS

Bertelsen &
Garpestad AS
Tlf. 02 131

Lia Sagbruk AS
3937 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 85 05

3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

3795 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 66 77

3850 KVITESEID
Tlf. 970 08 347

Holte Industri a.s

Norvest
trafikkskole AS

Vinstra
Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

3810 GVARV
Tlf. 35 95 93 00

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Ventilasjon &
Uv-teknikk AS

1591 SPERREBOTN
Tlf. 930 69 697

6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Hønefoss
Glass-service A/S
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50

Tlf. 995 82 943

Hurum
Bilsenter AS
3475 SÆTRE
Tlf. 454 73 090

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Brødr.
Gomnæs ANS
3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

4887 GRIMSTAD
Tlf. 907 68 447

3550 GOL
Tlf. 03 202

Fritzøe
Engros AS

Rørleggerfirmaet
Lien & Co

Jordet
Elektro AS

3262 LARVIK
Tlf. 33 13 64 00

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Noresund
Consult as
Fjellsprenging AS Auto
3330 SKOTSELV
3535 KRØDEREN
Tlf. 918 25 407

Tlf. 33 16 53 50

0373 OSLO
Tlf. 469 75 500

AN Gravedrift AS

Brødr
Rodegård AS

3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

7075 TILLER
Tlf. 72 88 00 80

3570 ÅL
Tlf. 32 08 59 00

Fjellhus AS

Tlf. 32 75 64 21

EiendomsMegler 1
Sigmund Skullerud
Modum
2625 FÅBERG
3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 76 65

0681 OSLO
Tlf. 22 26 14 00

Car Craft
Bilverksted AS

3612 KONGSBERG
Tlf. 909 40 747

3540 NESBYEN
Tlf. 959 22 408

ANONYM
STØTTE

Tlf. 977 37 138

2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

Nava Taxi
Service

Båt & Motor
Senteret AS

Tlf. 64 95 63 80

1285 OSLO
Tlf. 959 54 900

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

3300 HOKKSUND
Tlf. 977 22 770

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

5525 HAUGESUND
Tlf. 52 71 75 66

3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

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

2051 JESSHEIM
Tlf. 63 94 22 00

Blomster & gavebutikken
Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50 - troms-fryseterminal.no

Arbor-Hattfjelldal AS

Ellen Kjempekjenn
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 87 56

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

Arborv 10
Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no

Tonstad Bakeri AS
3018 DRAMMEN - Tlf. 32 80 80 80 - www.medi.no

4440 TONSTAD - Tlf. 38 37 01 22
http://tonstadbakeri.blogspot.no
Facebook: Tonstad Bakeri - Instagram: @tonstadbakeri

SKL Energi til utvikling
5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00
wwww.skl.as

Arendals Vasdrags
Brugseierforening

Televeien 5, 1870 ØRJE - Tlf. 69 81 00 00

Stoaveien 14, 4848 ARENDAL
Tlf. 38 60 62 81
Løxaveien 13, 1351 RUD
Tlf. 67 17 77 00 - www.ostberg.no

Stiftelsen Våler
Bo og servicesenter

Revisorkollegiet AS
avd. Kongsberg
3611 KONGSBERG
Tlf. 32 72 28 80

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

Skårersletta 18, 1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 91 96 72

8370 LEKNES - Tlf. 76 08 05 50

Riddervolds gate 13, 7052 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531 - www.sivingamundsen.no

Grensesvingen 9, 0661 OSLO
Tlf. 22 65 04 15

Storgata 171, 3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 97 00
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Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

avd for vernepleierutdanninga

6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00 - www.himolde.no

ASTMA ALLERGI 1 2021 n WWW.NAAF.NO

J.O. Stavs veg 2, 7088 Heimdal
7474 TRONDHEIM
Tlf. 72 83 00 00
www.nidaros-sparebank.no

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 44 10
www.Hydro.com

Bråtabakken
Bensin og Service A.S
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 12 97

Vinn!
Pakke med
a
produkter fr
Neutral

Slik svarer du:

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.

Svarfrist: 15. april
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NAAFS REGIONER

KONTAKT DITT
REGIONKONTOR

REGION NORD

facebook.com/naafnord
TROMS OG FINNMARK
Telefon: 91 91 64 10
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

REGION AGDER

facebook.com/naafagder
Telefon: 94 87 21 07 / 21 39 81 47
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: 95 11 17 76
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
Adresse: Amfi Moa Øst, Langelandsveien 51, 6010 Ålesund.
Kontortid: Tirsdager og torsdager
kl. 10.00-14.00
Regionssekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Nettside: naaf.no/midt
TRØNDELAG
Telefon: 92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89,
7541 Klæbu
Besøksadresse: Amunddalsveien 303,
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 9.00-15.00
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nettside: naaf.no/midt
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Telefon: 91 91 64 10
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 9.00-15.00
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen
(vikar)
E-post: anne.kari.isaksen@naaf.no
Nettside: naaf.no/nordland

REGION OPPLAND

VALLE MARINA

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

facebook.com/vallemarinadnh
Det Norske Helsesenter,
Calle Bjorn Lyng
Adresse: 2 E-35120, Arguineguin Gran
Canaria.
Telefon: (00 34) 92 81 50 222
E-post: naaf_gc@hotmail.com
Nettside: naaf.no/vallemarina

BUSKERUD
Telefon: 32 83 69 10
Regionssekretær: Ellen Sørby
og Mona Larsen
Postadresse: Postboks 4019,
Gulskogen, 3005 Drammen
Adresse: Øvre Eiker vei 14,
3048 Drammen
E-post: region.ostafjells@naaf.no
Nettside: naaf.no/ostafjells

NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

VESTFOLD
Telefon: 48 19 14 62
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

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

facebook.com/naafoppland

REGION ØSTFOLD

Telefon: 95 84 51 43
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

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

REGION OSLO
OG AKERSHUS

facebook.com/naafosloogakershus
Telefon: 23 32 69 96
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: 99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: naaf.no/vest

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

TELEMARK
Telefon: 48 15 12 94
Regionssekretær: Mona H. Larsen
Adresse: Blekebakkveien 1,
3725 Skien

ASTMA ALLERGI 1 2021 n WWW.NAAF.NO

facebook.com/naafostfold
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Ønsker du info fra din region?
Send en mail til kontoret du
tilhører, så legger de deg inn
i mailinglisten.
Oversikt over forbundsstyret
og ansatte finner her:
naaf.no/omnaaf
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Vinner av kryssord AA3 2020:
Ragnar Bang Moe, Lysaker
Gratulerer, premien kommer i posten!

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

Returadresse:
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764, St. Olavs Plass
0130 Oslo

VEGG: SENS VEGG/PANEL/LIST 07 7637 EXHALE

VEGG: SENS VEGG/PANEL/LIST 07 7613 NORTHERN MYSTIC
PANELVEGG: SENS VEGG/PANEL/LIST 30 7637 EXHALE

Av trykktekniske årsaker kan fargeprøvene avvike fra originalfargene. Foto: ©Trine Hisdal/Tinagentl. Styling: Kråkvik D’Orazio. Design: Allegro

VEGG: SENS VEGG/PANEL/LIST 07
12080 SOFT RADIANCE / 7637 EXHALE

Mal med lune farger i trygge omgivelser
SENS setter familiens helse i fokus. Allsidige fargepaletter gjør det enkelt å lykkes
med fornyelse av hele boligen. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon,
og gir et fint holdbart resultat. Utforsk fargepalettene på jotun.no/sens

SENS – trygg fra første strøk

