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LEDER

Er det kjipt å være kronisk syk?
Kanskje et dumt spørsmål, for naturligvis er det kjipt å være
nødt til å bruke medisiner eller å bli syk slik at du må ligge i
senga i stedet for å være ute sammen med venner.
Astma, allergi, eksem og kols er alle kroniske sykdommer
som mange må regne med å ha resten av livet. Men heldigvis
finnes det i dag gode medisiner, og i noen tilfeller også vaksiner
mot allergi. Pollenallergi er likevel en av de største folkesykdommene som påvirker livet til én million nordmenn hver
vår og sommer.
I dette nummeret av AstmaAllergi kan du lese om Tanja Elina
i Alta, som har både eksem, pollenallergi og astma. Hun starter
forebygging allerede mens det er snø på trærne, selv om
omgivelsene synes hun er en smule hysterisk. Men etter et helt
liv som allergiker kjenner hun godt sin egen kropp og symptomene på at pollenspredningen er i gang.
Tanja Elina deler gjerne sine tips og erfaringer om hvordan
hun forebygger mot både allergi, astma og eksem. Men hun
skulle gjerne ønsket at helsevesenet var litt mer nysgjerrige
og lydhøre overfor brukernes opplevelser og erfaringer.
En behandlingsmetode som nok er ukjent for de fleste, er å
bruke lungefysioterapi mot astma. Ved å få bedre kontroll over
pusten kan du mestre sykdommen bedre og i noen tilfeller
også redusere medisinbruken. Hovedprinsippet med behandlingen er at pasienten skal ha kontroll på pusten, ikke motsatt.

Tyntflytende
såpe uten
parfyme
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Den atopiske marsjen
– kinderegget ingen vil ha
Tanja Elina Lund-Lyngmo har både eksem, pollenallergi og astma. Men bruker hun
medisinene riktig kan plagene reduseres, derfor starter hun forebygging allerede
mens det er snø på trærne.
Tekst: Ann-Mari Gregersen Foto: Alf Ove Hansen

«Herregud, det går ikke an.
Det er vinter ute, du er bare
hysterisk».
– Niks, med en gang det blir
litt varme, så merker jeg pollenet fra trærne. Derfor starter
jeg forebyggingen
allerede i mars, sier Tanja
Elina Lund-Lyngmo.
Hun er også litt oppgitt over
at pollenvarslingen tar målingene sine øst i Finnmark, 500
kilometer unna Alta i vest.

glad i regn, men friskheten i
lufta etter et realt regnskyll
i pollensesongen skal en ikke
kimse av, forteller Tanja Elina.

En vane å være syk. Plagene
ligger i familien. Faren har hatt
mild astma, moren eksem.
Selv har Tanja Elina og sønnen
Viljam Lysander på seks år
både atopisk eksem, astma og
pollenallergi. Datteren Katja
Elina på fire har eksem og har
pollenallergi. For Tanja Elina
Stoler ikke på pollenvarsel.
startet det først med eksem.
– Det viktigste er nå ikke å
Minner om kløe, stikking og
følge varsler, det er å kjenne
lilla bad fra barndommen har
etter i sin egen kropp. Du
festet seg godt. Pollenallerkjenner deg selv best. Men
gien tror hun egentlig alltid
varslingene stemmer aldri for har vært der.
Alta. De sier nemlig at det ikke
– Det å være snørrete, litt
kommer pollen hit før i juni.
allergisk og syk hele tiden ble
Vi har innenlandsklima og
en vane. Da jeg var seks, fikk
varmere vær enn ved kysten, jeg bronkitt og så astma. Jeg
så ikke stol på den om du skal husker at jeg fikk det, hvesintil fylkets største by, sier Tanja gen og hiving etter pusten. Jeg
Elina og ler en trillende latter. begynte å røyke da jeg var 13.
Selv om temaet er alvorlig
Det hjalp jo ikke akkurat. Fornok, er smilet aldri langt unna. eldrene mine var ikke blide…
I stua har hun utsikt mot
hagen, der snøen nå dekker
Felles genetiske trekk.
en stor grill og en lekehytte.
Mange som har astma, har
Før var våren og sommeren
også pollenallergi. Flere har
favorittårstider.
også atopisk eksem. Seksjons– Nå blir det å gå turer i
overlege Martin Sørensen er
fjellet eller dra på sjøen på
leder for Regionalt senter for
de verste dagene. Høsten og
astma, allergi og overfølsomvinteren er blitt tiden familien het (RAAO) ved Universitetssetter mest pris på. Jeg er ikke sykehuset Nord-Norge (UNN)
6
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i Tromsø. Han har hørt mange
slike historier og vet hvorfor
det blir slik.
– Atopiske sykdommer, som
består av astma, allergi og
eksem, henger sammen. De
har mange felles, genetiske
trekk. Personer som har én av
disse, har mye større sjanse
for å få de to andre. Det er
også vanlig at flere i familien
har en eller flere av disse
sykdommene.
De som får full pakke, får
gjerne ikke alle sykdommene
på en gang, men de kommer
i tur og orden og ofte i en
bestemt rekkefølge. Dette
fenomenet blir ofte kalt den
atopiske marsjen. Det typiske
er at barnet først får atopisk
eksem i spedbarnsalder. Når
det skal begynne å spise fast
føde kommer matvareallergiene, det vanligste er egg,

melk og hvete. Noen kan også
reagere på allergener
gjennom morsmelken.
Først eksem, så astma.
Deretter får barnet ofte astma
når de starter i barnehagen.
I denne alderen trigges astma
først og fremst av forkjølelsesvirus.
– Andre vanlige astmatriggere er kald luft og anstrengelser. Større barn og
ungdom kan springe på seg et
astmaanfall. Kombinasjonen
av kald luft og anstrengelser
er en vanlig astmatrigger og
forekommer mest på vinteren. Det er jo også da det er

Liker roser. Når folk pynter med
bjørkeris, så får Tanja Elina hodepine og må gå hjem. Heldigvis
tåler hun roser, og pynter med det
både på bord og vegger.

POLLENALLERGI OG ASTMA

Mange har begge deler. Barn
som har astma som forverres
av pollen blir ikke bedre av
sin astma på vår og sommer.
I tillegg til infeksjoner, kald
luft, anstrengelse og allergi vil
mange astmatikere bli verre
av irritanter i luft. Dette kan
for eksempel være tobakksrøyk, eksos, veistøv eller
parfyme.
Martin Sørensen sier at har
du først astma, har du større
sjanse for senere å få pollenallergi og motsatt. Han kan
ikke få sagt nok om hvor viktig
det er å ta medisinene riktig.
Mange bruker medisinene feil
og får derfor mer plager enn
om de hadde brukt riktige
medisiner på riktig måte.
Generelt sier overlegen
det finnes tre prinsipper for
behandling av allergi:
1. Unngå det du er allergisk
for. Det er jo lett hvis du kun
er allergisk for kaniner, men
ikke like lett når det er pollen.
Vi kan ikke anbefale alle å
flytte til Svalbard eller feriere
til sjøs.
2. Du kan bruke medisiner
som demper den allergiske
reaksjonen. Da er det viktig
å være nøye. Noen sprayer
litt i nesen en dag, og tar en
øyedråpe nå og da. Det kan
være godt nok for de med
beskjedne plager. Har du store
plager, er det som å sprette
8

Hør på brukerne. Tanja Elina synes legene burde bry seg mer
om brukererfaringer, fra kremer til annen behandling.

HAR DU TEGN PÅ ASTMA OG ALLERGI?
Allergi øvre luftveier: Nysing, kløe, tett eller
rennende nese
Astma nedre luftveier: Hvesende åndedrett, hoste, tung
pust, pustebesvær

vann på gåsa. Da anbefaler
vi å starte et par uker før
sesongen begynner. Bruke
antihistamin-tabletter daglig,
i tillegg øyedråper og/eller
nesespray daglig alt etter hvor
du har mest plager.
I nesen er det kortisonnesespray som virker best.
Den virker best når du tar den
hver dag. Dersom du følger
denne oppskriften vil du reagere mye mindre når pollenet
kommer. Det er jo også logisk
at medikamentene virker

bedre når de kan forhindre en
allergisk reaksjon å starte enn
at de skal forsøke å reparere
en reaksjon som allerede har
skjedd.
– Jeg får mange pasienter
henvist som ønsker å bli vaksinert. Etter en prat, kommer
det ofte frem at medisinene
brukes for lite eller på feil
måte, både hos astma- og
allergipasienter. Feil bruk av
medisiner skyldes i stor grad
for lite eller for dårlig informasjon fra oss som skriver ut

Matprat. Tanja Elina Lund-Lyngmo har lagt om familiens kosthold, og håper det kan hjelpe. På grunn av kryssallergi, må bjørkepollenallergikeren være obs på reaksjoner på eple, pære eller
gulrot. Også bjørkeveden inne må hun være forsiktig med.
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reseptene. Her er det svært
mye å hente, og jeg bruker
mye tid på dette i undervisning av studenter og leger,
forteller Martin Sørensen.
Han sier videre at har du
astma som blir verre av
pollenallergi, må du bruke
forebyggende astmamedisin.
Vanligst er kortisonspray eller pulver, men det kan også
være lurt å bruke en såkalt
leukotrien reseptor antagonist
(Montelukast, Singulair) som
kan hjelpe både for astma og
allergi. Ellers behandles allergisk astma som vanlig astma.
Noen får vaksinering. 3. Det
tredje prinsippet for behandling av allergi er «allergivaksinering», som også kalles hyposensibilisering. Det korrekte
navnet på behandlingen er
spesifikk immunterapi. Det
tilbys til pasienter som til tross
for riktig bruk av allergimedisiner får vår og sommer ødelagt
av allergiplager. Prinsippet
for behandlingen er å tilføre
kroppen det du er allergisk
for over lang tid (3-5 år). Da
vil immunforsvaret slutte å
produsere de antistoffene
som forårsaker allergien.
Tradisjonelt har dette blitt
gjort med cirka 60 sprøyter
over 3 år, noe som er svært
tungvint og som også kan forårsake både milde og av og til
alvorlige allergiske reaksjoner.
Det forskes derfor mye på å
gjøre slik behandling enklere.
For noen allergier som gress
og husstøvmidd finnes det i
dag vaksiner i form av tabletter eller munnspray som
pasientene kan ta hjemme.
I løpet av det de nærmeste
årene vil vi få dette for mange
allergener, noe som vil gjøre
det enklere både for pasienter
og behandlere å gjennomføre
slik behandling.
– Noen forskningsstudier
har vist at dersom du ikke
allerede har utviklet astma,
så kan du redusere risiko for
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lettåå bruke!
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lett
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Åpnerpå
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størst sjanse for å bli smittet
av et luftveisvirus.
Det er derfor så mange barn
og unge med astma har mest
plager på vinteren og kan
være helt friske på sommeren,
sier Martin Sørensen.
Etter hvert kommer luftveisallergiene som er allergi mot
pollen, dyrehår, husstøvmidd
og muggsopp. Vanligvis kommer dette i skolealder, men
kan komme tidligere. Da får
barna gjerne reaksjoner i nese
og øyne, men de kan også
reagere i nedre luftveier og få
astmasymptomer.

POLLENALLERGI OG ASTMA

å utvikle dette dersom en
vaksinerer bort en pollenallergi. Foreløpig starter vi ikke
opp vaksinering kun for å
unngå senere astma, men for
at pasientene skal få mindre
allergiplager, forklarer Martin
Sørensen ved RAAO i Tromsø.
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Tidlig forebygging. Med en gang det blir varmere i været,
merker Tanja Elina pollenet i trærne. Så i mars sparker hun
i gang sesongen med øyedråper, nesespray og tabletter.

SLIK FOREBYGGER TANJA ELINA
Pollen: Om morgen øyendråper, nesespray sporadisk
og en tablett daglig. Vasker hår, klær og sengetøy ofte.
Dusje før en legger seg. Ikke henge nyvasket tøy og
sengeklær ute på sommeren.
Astma: Ventolin etter å ha brukt bricanyl og pulmicort
i alle år. Fikk hjertebank og måtte heldigvis få svakere
medisin. Da jeg spurte om å få ny astmamedisin, opplyste legen om at jeg ikke hadde tatt noen astmatester
i voksen alder. Jeg tok en spirometri, og denne viste at
jeg ikke har astma. På tida da jeg tok prøven var jeg
i veldig god form, men får jo fortsatt astma når det er
mye pollen, kaldt, er veldig fysisk eller om jeg får
latterkrampe.
Atopisk eksem: Aloe vera fra Forever og Agrosan fra
Sunkost. Canoderm som «alle» leger anbefaler, tåler
jeg ikke. Ellers må jeg prøve meg frem med alle
kremer, og veksle mellom ulike kremer fordi huden
blir «mettet»/«immun» etter en stund.
Generelle triks: Går tur på fjellet, ved havet og er på
sjøen. Har også fjernet bjørkehekken.
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Kortere sesong i nord. Selv har
hun og familien tatt flere grep.
De har endret på kostholdet, de
utveksler også erfaringer med
andre om kremer og medisiner.
Selv tok hun et ekstra stort
grep sist år, og stumpet røyken
for godt. Det setter nok både
foreldrene og astmaen pris på.
Den verste astmaen har hun
vokst av seg, men hun bruker
fremdeles litt Ventolin når det
blir ned mot minus 20.
– Jeg bodde noen år på Østlandet, med lang pollensesong
og heftig burot utover sensommeren. Det slipper jeg her.
Så fordelen med å bo i Finnmark, er at jeg ikke er så lenge
dårlig! n

Nycopro Laktase Pocket
til de som ikke tåler Laktose

Mange har vansker med å bryte ned
laktose. Da kan tilskudd av laktase gjøre
det mulig å innta laktoseholdig mat og
drikke, uten at man blir dårlig etterpå.
Nycopro Laktase forbedrer laktosenedbrytingen ved inntak av melk og
meieriprodukter. 1 tablett tas sammen
med alle måltider som inneholder laktose.

VITEN OM MAGE

NO/NYO/0319/0010/12984

Zombie av Zyrtec. Tanja Elina
har fått ulike råd fra ulike leger
landet over, og har egentlig
mest tydd til egenbehandling.
– Jeg har brukt sprøyte med
ren kortison én gang i året.
Etter ti år sier sykepleieren til
meg; «Å ja, har du satt den i
samme låret alle disse årene?
Du skal variere, ellers er det
skadelig.» Da bestemte jeg
meg for å slutte. Jeg vil ikke
bruke noe som tydeligvis er
så skadelig, selv om det hjalp
godt mot pollenplagene.
Nå har 36-åringen en forebygging hun mener virker, selv
om flere ler av henne når hun
starter i mars. Nå bruker hun
bare Loratadin (det samme
som Aerius) men ofte dobbel
dose. Zyrtec blir både hun og
sønnen trøtte av.
– Legene sier en ikke blir
det, men vi blir helt zombier
begge to. Når sommeren kommer, går det i både nesespray
og øyedråper også. Det som er
litt fiffig er at symptomene på
pollenallergi også er tretthet
og hodepine som ligner på bihulesmerter. Ved feil medisin
vil disse plagene forverres.
Sønnen min blir ganske annerledes når sesongen
starter, ganske treg fysisk
og i oppfattelsen.
Tanja Elina er lærer på Alta
videregående, og minner om
at du kan få forlenget prøvetid
på eksamen eller lignende hvis
en er sterkt plaget.
– For det går saktere i topplokket når allergien slår til for
fullt. Heldigvis tror jeg sønnen
vår vil vokse dette av seg, fordi
vi er så opptatt av å ta dette
på alvor. Vi medisinerer og
forebygger riktig.

Fjell og sjø om sommeren.
Tanja Elin spurte om vaksinasjon til sønnen på to år, men det
var uaktuelt før han ble minst
7 år. Det har hun slått seg til ro
med, og tenker at de må løse
dette på andre måter. For selv
om plagene er der, er de til å
leve med. Naturen rundt Alta er
variert, så de må ikke sitte inne
hele sommeren.
– Turer til bondegårder og leking i gress er derimot uaktuelt.
Noen ganger får vi astmaanfall
når vi spiser is, så her må man
bare lære seg å kjenne etter og
velge sine kamper!
Dårlig informasjon hos leger
er hun derimot godt kjent med.
Rådene en får avhenger av
hvem du møter. Hun har grått
for å få dra på eksemskole
for å lære mer. Da hun endelig kom til RAAO i Tromsø, ble
hun fortalt det motsatte av hva
fastlegen hadde sagt.
– De må bli bedre og mer
oppdatert. Da vi var i Hammerfest på barneavdelingen, brukte
vi f.eks mange kremer de aldri
hadde hørt om. De var heller
ikke nysgjerrige på vår kunnskap, kanskje fordi brukeropplevelsen er så forskjellige?

Tlf. 800 800 30 • infonorge@takeda.com • www.nycomed.no
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POTTE TETT I VÅR?
1 million nordmenn er allergiske mot pollen. Er du en av dem? Les
videre for å få gode tips om hvordan du får en bedre pollensesong.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

REKORDTIDLIG SESONGSTART

5 TEGN PÅ POLLENALLERGI

Årets pollensesong startet
rekordtidlig og det første pollenvarselet ble sendt ut 19.
februar. Da hadde pollenfellene ved kysten i Sør-Norge
fanget opp pollen fra or og
hassel.
Vanligvis starter pollensesongen i Norge i begynnelsen av mars, men i år var
den altså to uker tidligere i
gang. Vi har mye mer ustabilt
vær enn tidligere på grunn
av klimaendringene. Dette
medfører at startskuddet for
pollensesongen varierer.
– En ting er hvor mye pollen
som produseres, hvor mye

1. Nesen renner, 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.
4. Du blir trøtt og ukonsentrert og det kan være vanskelig
å følge med på skolen.
5. Du opplever kryssreaksjoner.
Tror du at du kan ha pollenallergi, må du dra til legen. Hos
lege med kunnskaper om allergi kan du bli prikktestet for å se
om du reagerer på pollen, husstøvmidd, muggsopp, partikler
fra dyr osv.
En liten dråpe som inneholder et teststoff, for eksempel en
pollenoppløsning, legges på huden. Gjennom denne dråpen
stikkes det et lite hull i huden. En blek, kløende vable viser
at du vil kunne reagere allergisk overfor den testede allergentypen.
Det er viktig å ikke bruke allergitabletter de siste sju dagene
før testen skal tas. Allergitest med blodprøve kan også påvise
pollenallergi.

som spres er derimot en helt
annen sak. Det er væravhengig. Mye regn vil rense lufta
for pollen, mens varmt og fint
vær kan by på utfordringer
for dem som er allergiske, sier
Hallvard Ramfjord, NAAFs
pollenanalytiker.
Når dette bladet leses er
trolig pollensesongen i gang
andre deler av landet også –
eller det starter snart. Hvis
du vet at du har allergi, bør
du starte den medisinske
behandlingen med en gang
spredningen er begynt i ditt
område – eller aller helst en
uke før det starter for å få
full effekt.

POLLEN
VARSEL
Hvis du går rundt og nyser hele
våren, hver vår, kan det hende
at du er allergisk mot pollen.

UNNGÅ HELST
KORTISONSPRØYTE
Mange velger å gå til legen og få kortisonsprøyte før pollensesongen, men dette frarådes av NAAF. En kortisonsprøyte
kan behandle noen av symptomene, mens allergivaksine er
det eneste som faktisk gjør noe med selve allergien.
– Kortison bør kun brukes når en pasient er i akutt dårlig
form, og noe annet ikke fungerer. Men vi fraråder overdreven bruk av kortison. Det finnes bedre behandlingsalternativer som også er permanente, i stedet for å «lappe»
på pasienten med kortisoninjeksjoner, mener helsefaglig
rådgiver Anna Bistrup i Astma- og Allergiforbundet.
Risikoen for bivirkninger øker når man får flere kortisonsprøyter. Langvarig kortisonbehandling kan gi bivirkninger som benskjørhet og redusert immunforsvar.
Et godt alternativ er kortisontabletter som pasienten
selv kan ha på lager og bruke ved behov.

10 TIPS FOR
Å FÅ DET BEDRE
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 pollenspredningen
er på sitt sterkeste. Vær obs på kryssreaksjoner.
Alkohol kan forverre symptomene.
3. Vask ansikt og hender når du har vært ute.
4. Skift putevar, vask klær og gjør oftere rent inne
for å unngå at det er for mye pollen i boligen.
5. Unngå utlufting av huset eller tørking av klær
utendørs fra morgenen til ettermiddagen på
dager med fint og varmt vær.
6. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter
pollensesongen, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen.
7. Gi hunden en dusj for å fjerne pollen fra pelsen.
8. Informer omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om
sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og
tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget
eksamenstid. Legeerklæring kreves.
9. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene –
høyt til fjells, langs kysten, utlandet.
10. Pollenmaske som dekker nese og munn minsker
innånding av pollen. Pollennett/filter kan
plasseres over vinduer og dører og slipper inn
mindre pollen i boligen. Dette kan kjøpes i NAAFs
nettbutikk. Det hjelper også å dekke til håret og
å bruke solbriller ute.

Snøen ligger ofte til mai måned i fjellet i Norge, noe som gjør det til et
egnet sted å «flykte» fra pollenplagene.

POLLENFRI FERIE
Hvis du har mulighet til det, er det ikke så dumt å reise på ferie
mens den verste pollenspredningen pågår. Her er noen tips til
hvor du kan dra:
Norgesferie:
På fjellet er det langt mindre pollenproduserende planter enn i
lavlandet, dermed vil det være mindre allergener i lufta. I høyfjellet
går det ofte an å gå på toppturer på ski til langt ut i mai måned –
uten å plages av pollen.
Pollenet vil heller ikke plage deg så mye ved kysten, der det
blåser friskt. Kanskje dra til en øde øy?
Pollensesongen starter som regel også tidligere i Sør-Norge enn
i Nord-Norge, så det å dra nordover er et godt tips.
NB: Følg med på pollenvarslingen og unngå å reise fra en
pollensesong til en annen.
Syden/Europa:
Gran Canaria med NAAFs eget feriested Valle Marina er et populært reisemål for pollenallergikere året rundt. Den vulkanske øya
har ikke bjørk og lite gress, så her kan du slippe å snufse.
I Middelhavsområdet er det lite bjørk, og gresspollensesongen
starter og slutter fem uker før vår sesong. Unntaket er Spania og
Sør-Italia der det er gresspollen i lufta hele året.
Sjekk nettsiden www.polleninfo.org for å finne polleninfo for 34
europeiske, baltiske og nordiske land, samt Russland.
Resten av verden:
Under www.worldallergy.org/pollen finnes en samleliste over
pollenvarslingstjenester i mange land og flere kontinenter.
USA har to egne pollenvarslingstjenester – www.aaaai.org og
www.pollen.com.
Skal du til Canada kan du sjekke pollenvarsling for 10 regioner
på www.theweathernetwork.com.
Kanariøyene har et behagelig klima året rundt – og lite pollen.
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POLLENALLERGI

STARTE POLLENVAKSINERING?

Allergivaksinasjon kan gis i form av sprøyter
eller tabletter.

Hvis du er veldig plaget av pollenallergi
og ikke har tilfredsstillende nytte av
medisiner, kan du snakke med legen din
om å få allergivaksinering. Behandlingen kalles også hyposensibilisering eller
spesifikk immunterapi.
Allergivaksinasjon går ut på å endre
kroppens immunologiske reaksjonsmønster slik at en utvikler toleranse mot
allergenene. Dette oppnås ved at små
doser med ekstrakter av det allergenet
man reagerer på, sprøytes inn under huden eller tas som tabletter. Dosene skal
i utgangspunktet være så lave at de ikke
utløser allergireaksjon.     

Ved allergivaksinasjon med sprøyter
har man en oppdoseringsperiode på syv
til åtte uker, der pasientene får ukentlige
injeksjoner med økende allergendoser
opp til den høyeste dosen som tåles.
Denne vedlikeholdsdosen gis så hver åttende uke i tre til fem år.
Behandlingen skal ikke startes i pollensesongen og bør derfor startes høst eller
vinter. Mot gresspollen finnes det nå
allergivaksine i tablettform. Legemiddelskapet ALK har også utviklet en bjørkepollenvaksine som tablett, det er ventet
at den kommer på markedet tidligst til
neste år.

HVILKE POLLEN KAN DU VÆRE ALLERGISK MOT?
I Norge er det mest vanlig å være allergisk mot pollen fra or,
hassel, Salix, bjørk, gress og burot. Det er også disse pollensortene det varsles om fra Pollenvarslingen.
Or og hassel har ganske lik sesong, og starter spredningen
i Sør-Norge fra februar-mars. I løpet av april er sesongen over
i hele landet. Det finnes ikke noe særlig or og hassel i NordNorge.
Salix (selje, vier, pil) begynner spredningen i april–mai, og
holder på til juni–juli.
Bjørk har en kort, men intens pollensesong de fleste steder
fra månedsskiftet april-mai og noen ganger til juni. De fleste
steder er bjørkepollenspredningen over på 3-4 uker, men
pollenkornene sprer seg langt slik at de i praksis er umulige å
unngå hvis du oppholder deg i Norge om våren.
Gress sprer pollen hele sommeren, i juni og juli som regel.
Gresspollen spres ikke så langt, men det er allergener i bladverket også, så hvis du har plen bør du definitivt vurdere robotgressklipper.
Burot er den siste pollen-typen det varsles for. Burot
blomstrer fra slutten av juli til august. Dette er et pollen det er
relativt enkelt å unngå, da pollenet bare spres noen få meter.
Hvis du luker vekk burot fra nærmiljøet før den begynner å
blomstre, er mye gjort for å unngå plagene.
Det er også andre treslag i norske skoger som har allergene
14
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pollen, men disse er så sjeldne at det ikke er særlig mange som
er plaget av dem, Det gjelder for eksempel eik, bøk og ask. I
andre land med andre skoger er disse treslagene også omfattet
av pollenvarslingen.

POLLENKALENDER
FEBRUAR MARS

APRIL

OR

MAI

Sør-Norge

HASSEL

AUGUST

GRESS
BUROT
BJØRK

HASSEL

Øst-Norge

GRESS
SALIX

BUROT
BJØRK

Fjellet i
Sør-Norge

GRESS
SALIX
OR

BJØRK

HASSEL

GRESS
SALIX

OR

Midt-Norge

JULI

SALIX
OR

Vest-Norge

JUNI

BJØRK

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

BUROT
BJØRK

HASSEL

GRESS
SALIX

BUROT
BJØRK

Nord-Norge

GRESS
SALIX

Gjennomsnittsdatoer over de siste sesongene. Tidspunkt og varighet for de ulike
spredningsperiodene kan variere betydelig fra år til år, avhengig av værutviklingen.

LilleGo’ bleier og andre LilleGo’ produkter fås kjøpt
hos Kiwi, Meny, SPAR og Joker.
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DIAGNOSTISERING AV KOLS

PUSTEPROBLEMER

Erfaren lege. Dr. Saeed Vahedi
har lang erfaring innen lungemedisin, deriblant kols.

De fleste pasienter som får påvist kols av lungelege Saeed Vahedi har passert
50 år, har røykt i mange år og merker at lungekapasiteten har blitt dårligere.
Diagnosen stilles etter grundige tester.
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Tore Fjeld
Spirometri. Lege Saeed Vahedi (t.v) og
trenings- og helsefysiolog Jacob Aspelin
demonstrerer bruken av spirometriutstyr på Volvat Majorstuen.

Lungespesialist Saeed Vahedi har
tidligere vært overlege og forsket
ved Oslo Universitetssykehus, og
jobber i dag blant annet ved Volvat Medisinske Sender avdeling
Majorstuen. Han har lang erfaring
innen lungemedisin, deriblant
kols.
Merker det selv. – Enten kommer pasientene på eget initiativ
fordi de kjenner at de ikke klarer å
henge med like mye som tidligere,
eller de er oppfordret av sine
nærmeste til å oppsøke lege fordi
de har suspekte symptomer og
har vært røykere lenge. Mange
hoster og slimer mer enn før,
eller de har uforklarlige smerter i
brystet. Dessverre er det ofte slik
at menn i større grad enn kvinner neglisjerer symptomene, slik
at det gjerne er ektefellen som
oppfordrer dem til å ta kontakt
med lege fordi de skjønner at noe
er galt, forteller Vahedi.
Andre pasienter blir henvist
gjennom bedriftshelsetjenesten
fordi de jobber i yrker hvor de er
utsatt for støv, luftveisirritanter
eller kjemikalier.
– Det kan være for eksempel
bakere, frisører, håndverkere,
tunnelarbeidere og asfaltarbeidere som blir sendt av arbeidsgiver
for å gjennomgå rutinemessige
pustetester, såkalt spirometri.
Av og til avdekker disse testene
forhold som må undersøkes nærmere av spesialist, sier han.
Måler lungevolumene. Det
første Vahedi gjør når han får en
pasient som har problemer med

16
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pusten, er å foreta en objektiv
måling av hvordan lungefunksjonen fungerer.
– Spirometri er det første
verktøyet vi bruker. Det gir oss
informasjon om deler av symptombildet, sier han.
I en spirometritest puster
pasienten puster gjennom en
slange med et munnstykke,
og så registreres det hvor mye
luft som blåses ut og i hvilken
hastighet.
– På Volvat har vi litt mer
avansert utstyr enn det som finnes på et vanlig fastlegekontor,
slik at vi også har mulighet for
å måle lungevolumene på flere
parametere, for eksempel ved
å se om det er mye innestengt
luft i lungene, eller om det er
mye luftveismotstand, forklarer
Vahedi.
Kols-pasienter har også økt risiko for å utvikle lungeemfysem.
– Mens kols betegner en kronisk tranghet i luftrørsystemet,
er emfysem skader i lungevevet.
Årsaken til både kols og emfysem har ofte sammenheng med
tidligere eksponering for tobakk
eller andre luftveisirritanter, og
disse to tilstandene opptre både
samtidig eller uavhengig av
hverandre, sier han.
Risiko for lungekreft. Hvis
Vahedi oppdager at en pasient
har kols, emfysem eller begge
deler er det flere ting han vil
være oppmerksom på.
– Vi undersøker om pasienten kan ha andre tilstander i
tillegg, og spør hvor ofte de får
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Marijuana forverret astma Kryssreaksjoner gir oftest
milde symptomer
Veldig mange av de som er
allergiske mot pollen, får også
allergiske reaksjoner på ulike
typer mat gjennom såkalte
kryssreaksjoner. Dette er for
eksempel at de reagerer på
epler, pærer og kiwi, og kommer av at proteinene i frukten
eller grønnsakene ligner på
pollenproteinene.
Imidlertid gir kryssreaksjoner som regel milde symptomer, og det er som regel ikke

nødvendig å holde seg helt
unna den aktuelle matvaren.
Det skal oftest en viss mengde
til for å gi reaksjoner. Typiske
symptomer på kryssreaksjoner er opphovnede lepper og
kløe i munn og svelg. Det er
bjørkepollenallergikere som
oftest får kryssreaksjoner –
det gjelder så mange som 60
til 70 prosent av de som har
denne allergien.

Foto: Colourbox

En seks år gammel gutt i Seattle i USA med alvorlig astma
fikk forverring i sykdommen
av at familiemedlemmer
røyket marijuana, til tross
for at de ikke røyket i samme
rom som gutten. Etter at de

sluttet å røyke i huset ble
guttens astma forbedret.
Nå advarer forskere om at
passiv marijuana-røyking kan
forverre astmasymptomer,
skriver svenske Allergia.

Tester vaksine mot cøliaki
Til høsten ventes resultatene
fra en studie der en vaksine
mot glutenintoleranse blir
testet. Vaksinen Nexvax2 skal
programmere immunforsvaret til ikke lenger å reagere på
gluten med en allergisk reaksjon. I testen skal vaksinen gis

to ganger i uken i en periode
på totalt 16 uker. Det er et
australsk legemiddelfirma
som tester vaksinen på 150
pasienter i Australia, USA og
New Zealand. (Allergia)

Foto: Colourbox

om behandlingen skal starte
umiddelbart.
– En ting som har blitt stadig
mer aktuelt i løpet av de siste
10 årene er lungekreftscreening. Stadig flere store amerikanske og europeiske studier
viser at storrøykere som er
over 50 år, som har røykt i
mer 30 år og oppfyller visse
andre kriterier har økt risiko
for å utvikle lungekreft.
I 2011 ble det publisert en
stor amerikansk studie som
viser at man kan redusere
forekomsten av lungekreft
gjennom CT-undersøkelser av
høyrisikopasienter. På tampen Resultatene. Trenings- og helsefysiolog Jacob Aspelin (t.v) vurderer
testresultater med lege Saeed Vahedi på Volvat Majorstuen.
av 2018 kom en tilsvarende
europeisk studie som bekrefter dette, sier Vahedi.
Han mener derfor at det
bremse utviklingen av sykdombør bli vanlig prosedyre også i men.
Norge at individer i risikogrup– Røykeslutt er det aller
FAKTA KOLS
pen blir henvist til CT-screeviktigste grepet pasientene kan
ningundersøkelse og følges
gjøre selv – det gjelder enten
Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) kjennetegopp årlig.
de har kols, lungeemfysem eller
nes ved at luftveiene har blitt varig «trange» slik at
–
På
Volvat
er
vi
veldig
begge deler. Heldigvis finnes
det oppleves som tungt å puste.
bevisst på den potensielle risi- det hjelpemidler som kan gjøre
Beregninger fra 2018 viser at om lag 150 000
koen, og vurderer de aktuelle det enklere å slutte og røyke.
nordmenn har kols. Mange av disse vet det sannÅ være mer fysisk aktiv kan
pasientene henvist til CT-unsynligvis ikke selv.
også kompensere for et evendersøkelse hvis vi mistenker
Typiske symptomer på kols er tung pust, hoste og
tuelt tap av lungefunksjon.
lungekreft, sier han.
oppspytt av slim.
Styrketrening styrker muskuTobakksrøyking er årsaken til to av tre enkelttilfellaturen og fører til bedre blodEndring i livsstil. Kols
ler av kols. Eksponering i arbeidslivet og arvelighet
sirkulasjon, sier han.
inndeles tradisjonelt i fire
kan også føre til kols.
Pasienter med mer alvorlig
alvorlighetsgrader basert på
Nyere forskning viser at man kan ha tre ganger så
grad av kols vil være avhengig
symptomer, pusteforverring
stor sjanse for å få kols som voksen dersom man
av sterkere medikamenter, men
og resultater av spirometriha hatt astma som barn, enn om man hadde røykt
også for dem vil en livsstilsendmålinger.
Selv
om
kols
er
en
daglig og ikke hatt astma.
kronisk lidelse, vil sykdomsfor- ring være positiv.
Kols deles inn i fire alvorlighetsgrader:
– De kan henvises til frisklivsløpet kunne påvirkes i positiv
Stadium 1: Mild kols. Kjennetegnes vanligvis,
sentraler
eller til rehabilitering.
retning
jo
tidligere
sykdommen ikke alltid, med kronisk hoste og slim fra
Det er viktig å bidra til at disse
men påvises.
lungene. Under 80 prosent av forventet lungepasientene får opplæring i
– Behandlingen avhenger
kapasitet.
hvordan de kan takle blant
av resultater av blant annet
Stadium 2: Moderat kols. Kjennetegnes med
økende symptomer og ofte tung pust ved anannet pustesymptomer, angst,
pustetester, blodprøver og
strengelse. Mellom 50-79 prosent av forventet
underernæring, benskjørhet
symptomer og pusteforverlungekapasitet.
og andre plager, og hvordan
ringer i tillegg til resultatene
Stadium 3: Alvorlig kols. Episoder med akutte
de selv kan innta en aktiv
av de objektive målingene og
forverringer som har innvirkning på livskvaliteten
rolle i behandlingen. Ved å ta
undersøkelsene vi foretar på
er vanlige. Mellom 30–49 prosent av forventet
influensavaksine hver høst og
legekontoret.
Pasienter
med
lungekapasitet.
lungebetennelsesvaksine hvert
milde symptomer behandles
Stadium 4: Svært alvorlig kols: Ved dette stadiet
5-7 år kan pasienter med kols
som regel med færre medisier livskvaliteten svært redusert og forverringer
bidra aktivt selv ved å forebygner enn de med mer alvorlig
kan være livstruende. Under 30 prosent av
forventet lungekapasitet.
ge komplikasjoner ved sykdomgrad av kols, sier Vahedi.
Kilde: NAAF
men, sier Saeed Vahedi. n
Pasientene kan også gjøre
endringer i livsstilen som kan

luftveisinfeksjoner som hyppige bihulebetennelser, eller om
de plages av halsbrann eller
sure oppstøt, såkalt refluks.
Slike tilstander kan potensielt
påvirke luftveiene. Vi undersøker også om pasienten har
søvnapne, hjerte-kar-sykdom
eller høyt blodtrykk – sykdommer som også kan relateres
til pasientens tidligere livsstil.
Astma og ulike allergier kan
også være tilstander som
opptrer samtidig med kols,
sier han.
Når pasienten er undersøkt
for alle disse sykdommene,
vurderer Vahedi om det er
behov for ytterligere undersøkelse, som røntgen eller CT
(computertomografi), eller

NAAF-NYTT

Tørk klær utendørs
Det å tørke klær innendørs
kan gi en helserisiko fordi
luftfuktigheten i rommet øker.
Bare en klesvask som tørkes
innendørs kan øke luftfuktigheten i et rom med 30
prosent, noe som gjør at både
midd og muggsopp trives.

Heng derfor klærne til tørk
utendørs, de tørker selv om
det er vinter, eller bruk tørketrommel. Har du ikke mulighet
til det må du sørge for å åpne
vinduet og ha god ventilasjon
mens du tørker klærne.
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INNEKLIMA

AKTUELT
IN NE KL IM

I gang med prosjekt for skoler på vent
IN NE KL IM
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Hva skjer med inneklimaet
når en skole er vedtatt at skal
rives eller rehabiliteres? Erfaringen tilsier at det da bare er
høyst nødvendig vedlikehold
som blir utført.
Norges Astma- og Allergiforbund startet i januar opp
prosjektet «Skoler på vent» i
samarbeid med Sintef Bygg-

Fjeld
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•

Antistatisk maske med
fløyte for korrekt
inhalasjon*

tiden
g som med
.
også på byg
es med et nytt
skal erstatt

forsk, NTNU og Trondheim
kommune.
Ungdomsskolen Sunnland
skole, barneskolen Sørborgen
skole og kombinert barne- og
ungdomsskole Stabbursmoen
skole er alle plukket ut som
case-skoler for prosjektet. Alle
disse skolene har utfordringer
på inneklima og ventilasjon.
AAF.NO
8 n WWW.N
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Prosjektet skal etter planen
pågå til november 2020.
I første del skal det blant
annet undersøkes hvordan
inneklima påvirker barns
helse, blant annet gjennom
spørreundersøkelser og intervjuer med elever, foreldre og
helsesøstre.
Det skal også gjøres inne-

OSJEKTET
FAKTA PR

ust i år, og
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vent» ble star 1.
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202
eim
til 1. august
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l Prosjek
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tiftelsen bid nen, NAAF og NTNU
skap. Extras
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eim kom
støtte. Trondh ninnsats.
ege
bidrar med

l

klimamålinger og sjekkes status på tekniske installasjoner
på de ulike skolene som skal
studeres.
Gjennom prosjektet skal det
utvikles en verktøykasse som
kommunene kan bruke for å
iverksette inneklimatiltak på
skoler som venter på rehabilitering. n

NAAFs fagsjef inneklima Kai Gustavsen holdt nylig Skypeforedrag
for studenter ved fagskolen Tinius Olsen i Kongsberg om inneklima i boliger.
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godt fornøyd med opplegget,
det faglige innholdet og de
synes foredraget var lærerikt,
sier Tom Roger Svendsrud som
er adjunkt ved skolen.
Han sier at skolen synes det
er verdifullt å gi sine studenter
kunnskap om innemiljø og

ASTMA ALLERGI 2 2019 n WWW.NAAF.NO

hvordan de med enkle grep
kan bidra til å bedre inneklima
i boliger, skole, barnehager
og næringsbygg allerede på
prosjekteringsstadiet.
– Våre studenter får innblikk
i hvordan man kan legge opp
driften på en byggeplass som

8
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HOLDT SKYPE-FOREDRAG
FOR STUDENTER
Undervisningen gikk over
fire timer og ga en innføring
i blant annet definisjon av
inneklima, lover og forskrifter,
byggeprosessen fra idé til
ferdigstillelse og enkle råd og
tips om inneklima i boliger.
– Studentene var veldig

Sølvioner i plasten
reduserer bakterievekst

Fagsjef inneklima.
Kai Gustavsen i NAAF.

gir positiv virkning på sluttresultatet i et byggeprosjekt,
sier Svendsrud. n
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Flere typer makeup-produkter inneholder
høye konsentrasjoner av de allergifremkallende metallene krom, nikkel og kobolt,
viser en ny under-søkelse utført av det
danske astma- og allergiforbundet.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Mange er klar over at innhold
av parfyme og konserveringsmidler i makeup kan gi
hudallergiske reaksjoner, men
de færreste tenker på at kremer og sminke kan inneholde
metaller.
Astma-Allergi Danmark har
foretatt en laboratorieanalyse
av 50 forskjellige makeupprodukter. Analysen viser at
70 prosent av produktene
inneholder krom, nikkel,
kobolt eller kombinasjoner av
disse tre metallene i mengder
som er større enn det eksperter anser som forsvarlig i
makeup. Det er heller ikke alle
produktene som har oppgitt
innhold av metaller
i innholdsdeklarasjonen.
Metallene finnes både som
forurensning i fargepigmenter som tilsettes sminke, og i
enkelte fargepigmenter er de
hovedbestanddelen.
Det som er spesielt pro-

blematisk med makeup er at
dette er produkter mange
bruker daglig og på områder
der huden er tynn som på
leppene og ved øynene.
Til tross for metallinnholdet
har halvparten av produktene
som ble testet merking som
leder forbrukeren til å tro
at disse er spesielt bra for
huden. «Naturlig», «hudvennlig», «allergivennlig» og
«allergitestet» er begreper
som brukes.
Dersom du velger produkter som har allergimerkingen
Asthma Allergy Nordic kan du
være trygg på at metallinnholdet ligger under den grensen
som Astma-Allergi Danmarks
faglige eksperter anser som
forsvarlig. Grensen er på 1
ppm. Med andre merkinger
kan du ikke være sikker.
Minst 20 prosent av alle
dansker har hudallergi n

Gir lyd ved
korrekt inhalasjon*

Utdrag fra Pediatriveiledere
fra Norsk Barnelegeforening

ABLEspacer
video

“Inhalasjonsbehandling.

Behandling med beta 2agonister administrert via
spray (pMDI) og kolbe er
ved mild-moderat akutt
astma vist å være minst
like effektiv som bruk av
Se den på
forstøverapparat. Spray/
youtube!
kolbe er i tillegg raskere,
enklere å administrere og det
kan være nyttig i opplæringsøyemed å la
pasienten bruke sitt eget utstyr. Til forskjell
fra tidligere veiledere anbefaler vi derfor
nå at beta2-agonister ved mild-moderat
akutt astma (ikke behov for oksygentilskudd) fortrinnsvis administreres via spray/
kolbe.” Ref Helsebiblioteket.no; Pediatriveiledere fra Norsk Barnelegeforening, Akuttveileder; Lunge og luftveissykdommer.
*gjelder small og medium masker

ABLEspacer
video

Fåes på
apotek

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

NAAF-KOKKEN

LAMMEBOLLER
500 g kjøttdeig av lam
2 fedd hvitløk
1 dl vann
3 dl gresk yoghurt, evt soyayoghurt
l
l
l

LAMMEWRAPS
Rester av lammekjøtt
Wraps
Salatblader
250 g røde linser
½ stk gulrot
100 g sellerirot
1 løk
l
l

l

Lam hele dagen
Den gode lammesesongen er i gang. Og den deilige smaken kan nytes til
alle måltider. Lammeboller til lunsj, lammewraps til lunsj og en saftig skank
til middag. Og kanskje har du igjen noen rester til kvelds?

4 stk lammeskanker
4 gulrøtter
400 g sellerirot
2 stk løk
4 hvitløksfedd
3 dl kraft, enten lam eller
l

l

l
l

l

l
l
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Finhakk alle grønnsakene.
Smelt smør og fres gulrot, selleri, løk og hvitløk til de blir
møre. Ha i linsene og kraften, og la det koke et par
minutter. Vend inn de soltørkede tomatene og hakket
vårløk og smak til med salt og pepper.
Legg ut wrapsene på bordet og ha på linsesalat, salatblader og lammekjøtt. Pakk sammen, legg i sekken og kom
deg ut på tur!

l

l

Bland sammen kjøttdeig av lam med 2 knuste hvitløksfedd.
Ha i vann og kna det lett sammen.
Trill ut kjøttboller.
Varm opp olje i en stekepanne og legg i kjøttbollene.
Stek på alle sider, skru ned varmen og fortsett å steke
bollene til de er gjennomstekte.
Lag tzatziki: Riv agurken på den groveste siden på rivjernet.
Ha agurken i en sil eller på et kjøkkenhåndkle slik at den får
rent av seg. Om du drysser litt salt over vil enda mer av
vannet trekke ut. Du kan også klemme ut enda mer av
vannet før du blander det sammen med yoghurt og hvitløk.
Smak til med salt og pepper. Og husk at smakene setter seg
enda bedre dersom tzatzikien får stå en liten time i kjøleskapet og godgjøre seg.
Serveres gjerne sammen men en gresk salat av tomat,
agurk, rødløk, fetaost og oliven.

LAMMESKANK

Tekst og foto: Morten Øverbye
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2 fedd hvitløk
50 g soltørkede tomater
1 vårløk
1,5 dl lammekraft
1 ss smør, gjerne melkefritt
Tortillalefser, gjerne glutenfrie
Salt og pepper

1,5 agurk, revet
1 hvitløksfedd, finhakket
Salt og pepper
Nøytral olje

grønnsak
2 bokser hermetiske tomater
4 ss balsamicoeddik
Salt og pepper
Rosmarin
Nøytral olje

Vask og rens grønnsakene. Kutt i grove biter. Lammeskanken
skal koke en stund, så sørg for god størrelse på grønnsaksbitene slik at de ikke koker helt i stykker.
Sørg for at beinet på lammeskanken er skrapt fri for kjøtt.
Da ser de veldig mye bedre ut når de etterhvert kommer
på tallerkenen.
Brun lammet på alle sider slik at det får en fin overflate.
Ha på salt og pepper underveis.
Brun grønnsakene i en gryte for å frigjøre den gode smaken.
Ha i hermetiske tomater og la det putre i noen minutter til.
Tilsett kraft og balsamicoeddik.
Sett hele gryta inn i stekeovnen på 140 grader i cirka
3 timer. Kjøttet er ferdig, mørt og saftig når det begynner
å slippe beinet.
Smak til med salt og pepper. Dryss over finhakket rosmarin.
Lammeskanken serveres med godt brød og smør.
En potetpuré vil også gjøre seg, men det er avhengig av
hvor du vil legge lista, ikke sant?

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.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2019
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NAAF-NYTT

Hør vår nye podkastserie
I Astma- og Allergiforbundets nye podkast «Sjukt Frisk» kan du høre våre eksperter
fortelle om relevante temaer innen astma, allergi og overfølsomhet.

SkandinaviaS førSte
bærekraftige byggeblokk
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund
Nå introduseres YTONG Energy+ på det norske markedet – en verdensnyhet,
som setter nye standarder for energieffektivt og bærekraftigt bygg.
YTONG Energy+ er en tre-komponent blokk fremstilt i 100 % porebetong
og er sertifisert bærekraftig etter Cradle to CradleCM prinsippet.
Med YTONG Energy+ behøver du kun å tenke ett materiale til oppførelse
av råbygget. Det gir en enkel og tett løsning som minimerer mulighetene
for feil. Med en U-verdi på 0,11 på 50 cm massiv fasadevegg, er det lett å
oppfylle både energikrav og byggevisjoner, nå og i fremtiden.
Vi har utviklet blokken – nå er det opp til deg å bygge med den.
Kontakt oss gjerne for et presentasjonsmøte – les mer på ytong.no

Visste du at det ikke er noen
fasit på hva du kan reagere
på? At for noen kan bruk av
dopapir være like utfordrende
som peanøtter er for andre?
At parfymeoverfølsomhet kan
være en reell tilstand, eller at
dårlig inneklima i boligen din
kan gjøre deg syk?
I fem podkast-episoder
snakker NAAFs eksperter
blant annet om hva vi kan
gjøre for å forebygge allergi
og få bedre helse. Dette er en
del av Astma- og Allergiforbundets kontinuerlige arbeid
for å bremse den økende
utviklingen i astma og allergi,
og for at de som har sykdommene skal kunne leve best
mulig med dem.
Podkasten finner du på
iTunes, Spotify eller din podkastapp under navnet «Sjukt
frisk». Prosjektet er støttet
med midler fra ExtraStiftelsen.
Her er en kort beskrivelse
av de ulike episodene:

Episode 4:
Inneklima.
Merker du at formen oppleves
dårligere når du er hjemme,
enn når du er ute? At du blir
ukonsentrert, sliten eller får
ubehag i øyne og luftveier?
Dårlig inneklima i boligen kan
være helseskadelig og bidrar
til å øke forekomsten av astma
og allergier i dagens samfunn.
Heldigvis kan vi ved enkle
og rimelige grep gjøre noe
med dette. I denne episoden
snakker vi med en av Norges
fremste eksperter på inneklima, Kai Gustavsen, fagsjef
inneklima i NAAF. Han deler
sine beste tips for et bedre
inneklima.

Episode 5:
Matoverfølsomhet.
Matoverfølsomhet, både
allergi og intoleranser, er et
tema som berører mange
i dagens samfunn. En god
I studio. NAAFs fagpersoner Anna Bistrup og Kent Hart er blant de
utredning er svært viktig for å
som medvirker i podkasten. Foto: NAAF
finne ut av hva som er årsaken
Episode 1:
til plagene, og hvordan de bør
Tabubelagte allergier. Visste overfølsomhet? Eller overEpisode 3:
behandles. Dessverre er det
du at man kan være allergisk
følsomhet mot parfyme?
Allergi fra barn til ungdom.
også mange som vet å sko seg
mot dopapir? Bind? SexlekeOverfølsomhet er en tilstand I denne episoden gir vi deg et på mennesker som trenger
tøy og sperm? Vi kan i teorien hvor kroppen reagerer på
innblikk i allergier du kan støte hjelp, og ikke alle utredningvære overfølsom mot det
stoffer som normalt er ufarpå fra barnet er nyfødt til
og behandlingstilbud er pålitemeste i våre omgivelser, men
lige. Overfølsomhet er reelt,
det er klar til å forlate redet.
lige. I denne episoden har vi
noen allergier er mer utbredt
men det skyldes ofte ikke
Bleier, våtservietter, kremer,
invitert Ingvild Gaare Olstad,
enn andre. I denne episoden
det du tror det gjør. Visste
lekeslim som lages selv, hensykepleierkoordinator fra
tar vi opp tabubelagte allerdu at det finnes behandling?
natatovering og parfymerte
Regionalt senter for Astma,
gier som kan skape utfordrin- I denne episoden snakker vi
badesko er noen av temaAllergi og overfølsomhet for
ger i hverdagen.
med lege og ekspert Torgeir
ene. Vi gir deg tips og råd til
å fortelle oss hva vi bør gjøre
Storaas fra Regionalt senter
hvordan du kan forebygge
og hva vi bør styre unna, hvis
Episode 2:
for astma, allergi og annen
allergi, og hvilke produkter du vi mistenker at maten gir oss
Annen overfølsomhet.
overfølsomhet om overfølbør være oppmerksom på i
utfordringer. n
Du har kanskje hørt om elsomhet.
barnets oppvekst.
24
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PORebetONG
eNKeL PROSjeKteRING
OG OPPFØReLSe
U-VeRDI 0,11
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Pollensesongen på kalenderen
Enhver bedrift har et årshjul. Slik er det også i NAAF. Et godt
årshjul er til verdifull hjelp i arbeidet, ikke minst når det
gjelder planlegging av aktiviteter og andre gjøremål, store
såvel som små.
Mangt kan planlegges på dato. Men ikke alt. Det gjelder
for eksempel pollensesongen. Den varierer over vårt langstrakte land.
Jeg vet det kan være irriterende å lese om vår, varme og
pollenspredning når snøen laver ned og kuldegradene
dominerer der man selv bor. Men det blir vår hvert år, uansett hvor i landet du bor. Det tar bare litt tid før den våkner
til liv landet sett under ett.
Det gjentar seg – år etter år – når pollensesongen er
i anmarsj, er NAAFs medlemmer, tillitsvalgte og ansatte
etterspurt i media. Ja, vi kan kanskje kalle oss «medieyndlinger».
Pollensesongen – den får fete typer i overskriftene i
aviser, såvel nettutgaver som papirvariantene. I TV og radio
er pollen stadig hovedoppslag. Slik er det også i år.
I skrivende stund er fokus på risiko for ekstra kraftig
pollensesong på grunn av fjorårets varme sommer og kanskje rekordtidlig som følge av årets milde vinter.
NAAFs medarbeidere forklarer årsakssammenheng og
prognoser. De håndterer media med trygghet og erfaring
og med et språk alle lyttere, seere og lesere forstår. De gir
folkehelseråd og hjelper allergikere og deres familier til å
mestre dagliglivet med pollen på en så god måte som mulig.
Det er alvorlig for folkehelsen med stadig lengre og
kraftigere pollensesong. Det handler om medisinsk diagnose
med ditto konsekvenser – ikke bare en «plage» – slik mange
kan forledes til å tro, nettopp fordi så mange er rammet.
Vi snakker om sykefravær fra skole, studier og jobb. Det
dreier seg om risiko for dårligere eksamensresultater for
våre skoleelever og studenter når eksamen finner sted i pollensesongen.
Pollenvarslingen – fullfinansiert over statsbudsjettet blant
annet på grunn av NAAFs politiske innsats gjennom mange
år – men ikke minst en suksess takket være den høye kvaliteten på arbeidet som har vært utført av varslingstjenesten
og NAAFs pollenforskere gjennom flere tiår.
Den er en viktig nasjonal varslingstjeneste av stor betydning for befolkningens helse. Dette fastslås også i evalueringsrapporten som ble levert Helsedirektoratet i fjor høst.
Der fremheves blant annet behovet for videreutvikling av
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tjenesten, noe NAAF har understreket viktigheten av
i årevis. Det koster imidlertid penger.
Den samfunnsøkonomiske kostnaden knyttet til pollenallergi får imidlertid utgiftene til videreutvikling av tjenesten til å blekne fullstendig.
Et tankekors vil mange si. Ja, et tankekors, noe det etter
min vurdering også bør være for regjering og storting.
Men over fra rikspolitikk til de mer nære ting. Til alle
studenter med pollenallergi eller mistanke om dette:
Oppsøk NAAFs Pollenfrisk som i tiden fremover skal besøke
høyskoler og universitet fra sør til nord.
Leger og sykepleiere samt NAAFs rådgivere står klar til å
veilede deg. Følg med på www.naaf.no eller sosiale medier,
så vet du når Pollenfrisk kommer nettopp der du holder til.
Ikke nok med det: Første uken av april settes søkelyset
på pollen i så godt som hele NAAF-Norge. Rett og slett en
aksjonsuke. Ditt regionskontor kan fortelle mer om aktivitetene i ditt område.
Skulle du trenge et lite pusterom fra pollenluft, minner
jeg om gunstige medlemspriser i NAAFs leiligheter på Valle
Marina på Gran Canaria.
En uke eller to uten pollen i luften – nyt det!
Jeg ønsker dere gode uker med minimale pollenplager –
takket være pollenvarslingen, riktig medisinering og gode
NAAF-råd!

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær

Foto: Baard Næss/Inkognito

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Legemidler for
over 5000 i året
I 2018 brukte hver nordmann i gjennomsnitt reseptlegemidler for 4690 kroner.
I tillegg brukte vi 530 kroner hver på
reseptfrie legemidler kjøpt i apotek.
Totalt ble det kjøpt legemidler
for 27,7 milliarder kroner fra
apotekene i fjor. Det er 3,7
prosent mer enn i 2017.
Av de 4690 kronene vi
brukte på reseptlegemidler,
betalte det offentlige over
80 prosent. Resten er betalt
av pasienten selv, ifølge en
pressemelding fra Apotekforeningen.
I gjennomsnitt brukte vi 564
definerte døgndoser av legemidler hver. Det tilsvarer at
hver nordmann i snitt brukte
1,5 legemiddeldoser hver
dag hele året. Det er store
forskjeller i legemiddelbruken
mellom ulike aldersgrupper,
og de over 67 år bruker mest.
Økning i resepter. Det ble
omsatt reseptpliktige legemidler for 25,3 milliarder kroner i
fjor. Dette er en økning på 3,8
prosent fra året før.
– Selv om legemidler er en
av de viktigste behandlingsformene når vi er syke, utgjør
utgiftene bare cirka åtte
prosent av de totale helseut-

giftene. sier Oddbjørn Tysnes,
direktør for næringspolitikk
i Apotekforeningen.
– Det kommer stadig nye,
dyre legemidler på markedet, ofte med en pris på over
100 000 kroner pr pakning.
Foreløpig gir ikke dette store
utslag i de totale legemiddelkostnadene, fordi det er andre
grupper av legemidler som
har store prisreduksjoner,
sier Tysnes.
Betaler lite selv. Det er det
offentlige som tar det meste
av regningen for de reseptpliktige legemidlene vi bruker.
Trygden gjennom blåreseptordningen betaler 41 prosent
av regningen. En nesten like
stor andel betaler sykehusene
gjennom egne legemiddelkjøp
og helseforetaksfinansierte
reseptlegemidler. Pasienten
betaler fem prosent av utgiftene i form av egenandeler på
blåresept-legemidler, og 13
prosent for reseptlegemidler
som ikke har noen form for
refusjon. n
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Bli med på
spennende aktivitetsleir

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.
www.gjoco.no

23.11.12 11.51

Anbefalt av Astmaog Allergiforbundet

www.gjoco.no
www.gjoco.no
23.11.12 11.51

Yoga. En av aktivitetene på leiren blir yoga, dette bildet viser deltakere fra leiren i fjor.

Norges Astma- og Allergiforbund inviterer barn og unge mellom 10 og 14 år med
eksem, astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer til en langhelg proppfull
av opplevelser i naturskjønne omgivelser på Gulsrud i Vikersund!
Få nye venner. Det vil også
være mulighet for å lære
mer om eksem, matallergi
og astma. Det blir aktiviteter
fra morgen til kveld, alt i en
sosial ramme der du kan
møte nye venner og skape
minner med barn og unge fra
Vannsport. Fjorårets aktivitetsleir hele landet!
var i Hurdal der deltakerne blant
Du vil bo på rom med tre
annet fikk prøve seg på vannski.
andre deltagere. Sammen
med ledere, både ansatte og
frivillige i NAAF, vil det også
være helsepersonell til stede
under hele oppholdet.
Leirstedet ligger vakkert og
landlig til ved Tyrifjorden,
sentralt på Østlandet. Blant
aktivitetene du kan være med
på er bading, båttur, yoga,
ballspill, minigolf, utflukt og
mye mer!

Mer info kommer. Ved mottatt påmelding vil det sendes ut
et skjema dere må fylle ut samt
betalingsinformasjon. Detaljert
program, pakkeliste og reise-

informasjon vil sendes ut i mai.
Bli med da vel, og ta gjerne
med en venn!
Det er begrenset antall plas-

www.gjoco.no
23.11.12 11.51

ser, og alle aktiviteter i regi av
Norges Astma– og Allergiforbund er røyk- og duftfrie. n

FAKTA AKTIVITETSLEIR
Tid: 07.-10. juni (pinsehelg)
Sted: Gulsrud leirsted, Østmodumveien 770,
3370 Vikersund
Pris: Medlemmer i NAAF 600 kroner,
ikke medlemmer: 1100 kroner
Påmeldingsfrist: 15. april.
Prisen inkluderer overnatting, alle måltider, aktiviteter samt reiseutgifter (mot utfylt reiseskjema med
vedlagt reisebevis/billetter). Vi vil legge opp til et
felles møtested der deltakere vil bli møtt
av leirledere og fraktes til Gulsrud leirsted
(NAAF kan dessverre ikke tilby ledsager på fly).

FOR SENSITIV HUD
Hudpleieserien Dermica Sensitiv
er spesielt utviklet for å beskytte og
ta vare på huden din med trygge,
gode ingredienser.

3 TRINNS MATTESYSTEMER
ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND

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

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

uten parfyme I uten parabener
uten fargestoffer

Dermica Sensitiv får du kun hos

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

Mer info, kontakt: Dace Kaleja, ungdomskontakt i NAAF:
dace.kaleja@naaf.no Tlf: 23 35 35 16

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

Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no
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LUNGEFYSIOTERAPI

Jobber med lunger. Karoline Andersen, sisteårs fysioterapistudent
og Tonje Klætte som er spesialist i hjerte- og lungefysioterapi.

Riktig pust gir
bedre mestring
Lungefysioterapi kan hjelpe astma-pasienter å få bedre
kontroll over pusten gjennom å puste riktig. Dermed kan
pasientene selv bidra til at de håndterer sykdommen bedre.
Tekst: Sissel Fantoft Foto: Tore Fjeld

Tonje Klætte er spesialist i
hjerte- og lungefysioterapi og
har 25 års erfaring fra lungeavdelingen på Ullevål sykehus.
Her jobber hun poliklinisk med
pasienter som har blant annet
cystisk fibrose, kols og astma.
– Disse pasientene har
mange av de samme symptomene, som tungpustethet,
slim og hoste. Mens legene
som oftest tar prøver og
skriver ut medisiner, viser jeg
dem hvordan de kan håndtere
sykdommen og optimalisere
behandlingen de har fått foreskrevet, sier Klætte.
Behandlingen er individuelt
tilpasset ut fra hver enkelt
pasients behov.
– Ingen pasienter er like,
derfor varierer behandlingen
fra person til person. Noen
astma-pasienter har mye slim,
mens andre strever mer med
pusten. Andre igjen plages
mest av irritasjonshoste. Min
erfaring er at pasientene blir
glade for at de endelig kan
gjøre noe selv for å lindre
symptomene sine, sier hun.
Finn en god hvilestilling.
Tung pust på grunn av trange
luftveier er et vanlig symptom
hos mange astma-pasienter.
– Når luftveiene kjennes
30
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trange er det mange som trekker pusten ekstra kraftig, fordi
det føles som om man ikke
klarer å få nok luft ned i lungene. Noen blir redde og puster
så raskt inn og ut at de ender
med å hyperventilere eller får
astmaanfall. Det man faktisk
bør gjøre i en slik situasjon er
å puste så rolig og avslappet
som mulig, sier Klætte.
Det er lettere sagt enn
gjort, men det finnes teknikker som kan være effektive.
– Finn en god hvilestilling,
for eksempel ved å sitte i
en stol, lene deg fremover
og støtte albuene på bordet
foran deg. Da er det lettere
å puste med mellomgulvet.
Kjenner du at du blir tungpustet når du er ute kan du lene
deg mot enn vegg, en stolpe,
en vinduskarm eller en handlevogn – det spiller ingen rolle
hva det er så lenge du finner
en god hvilestilling hvor du
støtter armene og lener deg
fremover, sier hun.
Balanse mellom innog utpust. Leppebrems er en
annen effektiv teknikk.
– Det går ut på at du lager
litt motstand med leppene når
du kjenner deg tungpustet.
Årsaken til at det piper når

astmapasienter blir kortpustet er at det blir turbulens
i luftstrømmen. Når du du
legger på litt motstand ved å
stramme leppene litt blir det
ikke så trangt i luftveiene, sier
Klætte.
Slike teknikker kan være
vanskelig å huske når du kjenner at lungene tetter seg og
du blir redd.
– Derfor er det lurt å øve på
å bruke leppebrems og finne
en god hvilestilling i situasjoner hvor du er avslappet og
har kontroll på pusten. Du
kan også utfordre deg selv
ved å øve på dette når du har
litt mer mostand, som for
eksempel når du går opp en
trapp eller er på trening, legger hun til.
– Å puste inn gjennom nesa
kan også være til hjelp for
noen – det bremser innpusten, sier hun.
– Det skal være en balanse
mellom oksygenet som går inn
i lungene, og karbondioksiden
som kommer ut. Hvis man
puster ut for mye karbondioksid kan man bli svimmel, nummen, kjenne prikking rundt
munnen og i fingertuppene og
i verste fall besvime. Dette er
hyperventilering. Tidligere var
et vanlig råd å puste i en pose
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LUNGEFYSIOTERAPI

HUDPRODUKTER

i slike situasjoner, men du kan
like gjerne bruke hvilestilling, leppebrems eller legge
hendene over nese og munn
slik at du puster inn igjen litt
av den CO2-en du akkurat har
pustet ut, legger hun til.
Hovedprinsippet med de
ulike teknikkene er å sørge for
at det er pasienten som har
kontroll over egen pust, og
ikke motsatt.
Drukner i gode råd. Mange
astmapasienter plages av irritasjonshoste, som i motsetning til slimhoste ikke handler
om å få opp slim fra lungene.
– Da hoster du til ingen
nytte, og kan ende opp med
å bli helt utslitt. Derfor er det
lurt å forsøke å stanse hosterefleksen i starten, for hvis
man fortsetter å hoste blir det
gjerne bare verre og verre.
Hvilestilling og leppebrems
kan fungere bra, eller det kan
hjelpe å svelge, drikke litt eller
suge på pastiller, sier hun.
En del pasienter med astma
har mye slim i lungene som
det er viktig å fjerne.
– Jeg bruker ofte forstøverapparat med slimløsende
medikamenter på disse
pasientene. Det anbefales
ikke å inhalere medisinen via
maske, men helst bruke et

Hver fjerde sjampo inneholder MI
I en fersk dansk undersøkelse kommer det frem at nesten hver fjerde sjampo
inneholder det sterkt allergifremkallende stoffet methylisothiazolinone (MI).
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Hvilestilling. Hvis du lener deg fremover og støtter armene, vil det være lettere å puste med mellomgulvet,
demomstrerer Karoline Andersen og Tonje Klætte.

munnstykke. Da unngår de at
medisinen havner i ansiktet,
nesa, munnen og magen i stedet for i lungene. Det er viktig
å ta pauser og fjerne slim som
løsner underveis, for medisinen vil trenge stadig dypere
ned i lungene etter hvert som
slimet fjernes, sier hun.
Inhalasjon på forstøverapparat i kombinasjon med
riktig pusteteknikk er ofte
veldig effektivt når det gjelder
lungedrenasje.

– Jeg hadde en astma-pasient som var svært utsatt for
infeksjoner fordi hun hadde
så mye slim. I løpt av et års tid
fikk hun 10 antibiotikakurer
på grunn av lungebetennelser,
men ble aldri helt bra. Etter
at hun kom til meg og lærte
effektiv lungedrenasje satt
i system ble hun veldig mye
bedre. I de to påfølgende
årene hadde hun kun to antibiotikakurer, forteller Klætte.
Uansett hvile symptomer

du har er det en stor fordel å
lære seg teknikker som gjør at
du er best mulig rustet når du
kjenner at de melder seg.
– Mange pasienter drukner i gode råd fra fastleger,
spesialister, fysioterapeuter
og internett. Det handler ikke
om kvantitet, men om kvalitet
på behandlingen. Det kan en
lungefysioterapeut hjelpe til
med å finne ut av, sier Tonje
Klætte. n

FORSKER PÅ EFFEKTEN
Et dansk forskningsprosjekt skal undersøke om fysioterapi vil gjøre en forskjell
for astma-pasienter med dysfunksjonell
pust.
Fysioterapeut Karen Hjerrild Andreasson samarbeider med fysioterapeuter og
lungeleger ved fem forskjellige danske
sykehus med å samle data til sin doktorgradsavhandling. Ifølge henne har hver
fjerde pasient med alvorlig astma åndenød på grunn av dysfunksjonell pust. Det
kan føre til hyperventilasjon i form av
pust med høy frekvens eller store volum.
32

Teamet skal følge 220 voksne pasienter
med alvorlig astma over 12 uker. Halvparten får i løpet av perioden fysioterapi
fire ganger, mens resten ikke får det.
I England får astma-pasienter tilbud
om fysioterapi i form av puste- og
avspenningsøvelser. Andreasson planlegger å ferdigstille sin avhandling i løpet
av 2019, og hvis resultatene viser at
fysioterapi har effekt vil forskergruppen
jobbe for at det blir et standard tilbud
Har du astma, er det lurt å øve på å bruke
leppebrems ved at du lager litt motstand med
til astma-pasienter også i Danmark.
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leppene når du føler deg tungpustet.

MI er et stoff som blir brukt
som konserveringsmiddel i
blant annet hudpleieprodukter, maling og rengjøringsmidler.
De som reagerer allergisk
på stoffet kan for eksempel
utslett og kløe i ansikt og på
hender. Du kan reagere selv
på små mengder av stoffet
og allergien varer livet ut
hvis du først har fått den. Det
kan for eksempel være nok å
oppholde seg i et nymalt rom,
siden innendørs maling gjerne
tilsettes MI.
Tillatt i noen produkter. Selv
om MI er bevist å være et allergifremkallende stoff er det
tillatt å bruke i såkalte rinseoff-produkter som sjampo,
balsam og håndsåpe. Det er
produkter som skylles hurtig
av huden.
Ifølge det danske Videncenter for Allergi skjedde det en
sterk økning i antall tilfeller
av MI-allergi i årene 2005 til
2015.
EU har i 2018 senket den
tillatte grensen for MI i disse
produktene.
Er du allergisk kan du
fortsatt risikere å reagere på
innholdet, men risikoen for å
utvikle nye tilfeller av allergi
er mindre på grunn av lavere
konsentrasjon.

Sjekk innholdet. Når du kjøper sjampo bør du studere innholdsfortegnelsen og velge et produkt som ikke inneholder
methylisothiazolinone (MI).

Vanskelig å fjerne helt. Det
danske forbrukerrådet Tænk
Kemi har tatt en gjennomgang
av sjampoer og balsamer på
det danske markedet og funnet ut at cirka 25 prosent av
produktene inneholder MI.
Det er liten grunn til å tro at
det er annerledes i Norge, da

sjampo og balsam ofte kommer fra store, internasjonale
produsenter.
Fagsjef for biologi og kjemi
Kent Hart i NAAF sier at det
ikke er noen tvil om at det er
økning i antall tilfeller av MIallergi. Han tviler likevel på at
det i dag er mulig å fjerne MI

helt fra alle typer produkter.
– Fjerner man noe, så må
man nesten erstatte det
med noe annet, og det er et
begrenset utvalg av tillatte
konserveringsmidler tilgjengelig for produsentene.
Fagsjefen mener at MI enn
så lenge kan ha livets rett i
enkelte bruksområder; i produkter som ikke kan påvirke
mennesker direkte.
– Men til konservering
av produkter beregnet for
direkte kontakt med mennesker, så bør nok helst bruken
reduseres sterkt eller avvikles
helt, sier han.
MI ble i sin tid innført
for å erstatte parabenene.
Parabenstoffene har lenge
slitt med et stygt rykte om å
være hormonforstyrrende. De
utgjør en stor gruppe kjemikalier, og mange års forskning
har nå skaffet til veie veldig
mye data om dem.
– Enkelte av parabenstoffene vet man med stor sikkerhet
bør brukes med varsomhet,
men for de øvrige parabenforbindelsene som er tillatt brukt
i kosmetikk, så er grensene
som er satt, ansett å være
trygge. De parabenene som er
godkjente for bruk i kosmetikk
er svært lite allergifremkallende, sier Kent Hart i NAAF. n
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NOMINER DIN KANDIDAT TIL

Føl deg tryggere med medisinarmbånd

NAAF-PRISEN

For deg med alvorlig allergi kan
det være en god idé å bruke et
medisinarmbånd der det står
informasjon om hvilken allergi du
har. I NAAFs nettbutikk – nettbutikk.naaf.no – får du nå kjøpt
medisinarmbånd i silikon og
rustfritt stål, med spennelås.
Medisinarmbåndene finnes i 7
varianter: Astma, cøliaki, eggallergi, melkeallergi, nøtteallergi,
peanøttallergi, samt en blank
variant der du selv kan skrive på
hvilken allergi du har.
Armbåndene er 21 cm lange
og 1 cm brede og kan brukes av
både barn og voksne. n

På NAAFs landsmøte på Bardøla høyfjellshotell i 20. – 22. september 2019
skal vi igjen dele ut NAAF-prisen.

HA

LV
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!

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

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!

Forbundsstyret vedtok i sitt møte 9. – 11. juni 2017 at NAAFprisene for hver enkelt landsmøteperiode deles ut på det
aktuelle landsmøtet. På landsmøtet 2019 skal vi derfor dele
ut NAAF-prisen for 2017, 2018 og 2019.

Tiltaket, aktiviteten, eller prosjektet må være gjennomført
i perioden 01. januar 2017 – d.d. 2019.

Prisen vil deles ut til beste tiltak, aktivitet, eller prosjekt i regi
av en lokallag/storlag, region eller enkeltperson i NAAF.

Dokumentasjon (som for eksempel bilder og/eller utklipp
fra lokalaviser) vil styrke kandidaturet.

Juryen vil legge vekt på at tiltaket, aktiviteten,
eller prosjektet:
l Er med å fremme NAAFs anseelse i samfunnet
l Er nyskapende og originalt
l Viser nye fremgangsmåter for å oppnå resultater
l Har mobilisert frivillig innsats
l Har skapt entusiasme/engasjement hos involverte
og andre i lokalsamfunnet
l Er resultat- og målrettet
l Er rettet mot en eller flere av våre målgrupper
(alle som er berørt av astma, kols, allergi, eksem
og overfølsomhet)

Juryen skal bestå av en representant for forbundsstyret, en
representant for region og en representant for lokallag/storlag.
og vil komme på plass i løpet av kort tid.

ALLE KAN FORESLÅ KANDIDATER.

Forslag må være oss i hende før 1. august 2019.
Forslag og eventuelle spørsmål kan rettes til
organisasjons- og administrasjonssjef
Hanne Dyran på hanne.dyran@naaf.no

Familie på fire, leilighet én uke: kun kr 3500!
Enkeltperson, leilighet én uke: kun kr 2100!
Gjelder opphold i perioden 1.5 – 10.9 2019

L
L
I
T
S
E
B
NÅ!
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PS:

Ikke gå glipp av denne unike muligheten,
ring eller send e-post nå!
+34 928 150222 / info@vallemarina.eu
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GJELDER KUN FOR MEDLEMMER I NAAF

-

Vi snakke
r
norsk!

S E P R I S L I S T E PÅ VA L L E M A R I N A .N O

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2019

35

AKTUELT

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 62 47

ANONYM
STØTTE
Vollan
Tak og Vegg

3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

Lofoten
Låsservice

8372 GRAVDAL
Tlf. 906 99 320

Steinvik
Fiskefarm AS

Røros E-verk

6940 EIKEFJORD
Tlf. 57 75 25 90

7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Vr Maskin AS

Mirawa
Restaurant

Tannlege
Rolf i G Enersen

John Haugerud

Agenda AS

3970 LANGESUND
Tlf. 35 97 35 46

Sogningen Storsenter
6852 SOGNDAL
Tlf. 57 67 90 70

A-K maskiner AS
avd Gjøvik

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 77 88

8514 NARVIK
Tlf. 76 96 70 00

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

3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Eba Service AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 979 60 613

4631 KRISTIANSAND S

6413 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90
www.vulkan.no

8485 DVERBERG
Tlf. 996 11 845

Alveland AS

Kirstis
Helseterapi

3722 SKIEN
Tlf. 35 52 09 60

1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

Bygger’n Lofot
Entreprenør
8370 LEKNES
Tlf. 76 05 41 00

Myken Skipsekspedisjon ANS

Lungemedisinsk avdeling

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

Byggtjenester
Sør-Gudbrandsdal AS

8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44

3018 DRAMMEN
Tlf. 900 94 794

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 90 00

Multirent AS

Rd Rekneskap AS

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 78 88

Buer AS

Karl Bratlie
Karlshammer

1814 ASKIM
Tlf. 69 88 86 30

9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

Vesetrud Sag

3533 TYRISTRAND
Tlf. 32 13 94 12

Tlf. 958 35 848

2651 ØSTRE GAUSDAL

Brødrene
Bakkehaug AS

2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

3891 HØYDALSMO
Tlf. 909 41 814

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

Tele-Tur AS

3750 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 81 25

8181 MYKEN
Tlf. 993 49 117

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Reinholdtsen
Maskin AS
8430 MYRE
Tlf. 76 13 46 33

7224 MELHUS
Tlf. 72 87 82 00

Hellik Teigen A/S

Rødberg Dagligvare
Maskinavdeling

Sundbrei
Transport

HV service AS

Ingolf Viken AS

Fiskum Plate &
Sveiseverksted AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

7006 TRONDHEIM - Tlf. 72 57 30 00

Toms
Elektrotavler

Palmberg
Takst AS

0181 OSLO - Tlf. 02 390

Tannlege

2619 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 65 44

2816 GJØVIK
Tlf. 61 14 50 80

Tlf. 38 10 78 00

Gisle Lauvstad
TeleDataØst
Lillehammer

Syljuåsen
Oppland AS

Kongsgård
skolesenter

2818 GJØVIK
Tlf. 61 13 86 30

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Aesthetic
Iceracing

0260 OSLO
Tlf. 932 73 626

7900 RØRVIK
Tlf. 913 60 241

Apotek 1 Sogndal

3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

9446 GROVFJORD
Tlf. 915 10 854

Namdal
Pukkverk AS

3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 16 00

Christiansen &
Christiansen Bygg AS
3717 SKIEN
Tlf. 913 91 830

2211 KONGSVINGER

Tlf. 62 81 05 00

3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

6961 DALE I SUNNFJORD

Tlf. 902 05 061

3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

3322 FISKUM
Tlf. 32 75 06 77

Flåttbitt kan gi allergi mot rødt kjøtt
Inntil for noen år siden var allergi mot kjøtt et ukjent fenomen. Kjøttallergi er ikke
så veldig godt kjent, men er vanligere enn man skulle tro.
Forbindelsen mellom flåttbitt
og kjøttallergi ble påvist i
2007, og er senere bekreftet i
en rekke land. Ny forskning fra
universitetet i Nord-Carolina
tyder på at sammenhengen er
større enn man tidligere har
trodd.
Årsaken til at flåttbitt kan
gi kjøttallergi, er at flåtten
spruter inn bedøvelsesvæske
når den biter. Denne bedøvelsesvæsken inneholder et lite
sukkermolekyl ved navn a-Gal,
som aktiviserer immunforsvaret og kan sette i gang kjøttallergien.
Antistoffene gjør at neste
gang immunforsvaret oppdager a-Gal, vil det sette i gang
en allergisk reaksjon i hele
kroppen.

Det kan for eksempel være
når du setter tennene i en
stor, saftig biff. a-Gal finnes
nemlig også i storfekjøtt,
lammekjøtt, hjortekjøtt og
svinekjøtt.
Du kan derimot ikke få
allergi mot kjøtt ved å spise
kjøtt. Dette er antagelig fordi
du i løpet av måltidet får i deg
store mengder av molekylet,
og at det kommer inn i fordøyelsessystemet.
Men når du får det sprøytet
inn gjennom huden i veldig
små doser, så vil immunforsvaret oppfatte molekylet
annerledes.
Har du først fått kjøttallergi,
finnes det ingen kur. Du må
rett og slett holde deg unna
kjøtt for resten av livet. n

Foto: Colourbox

Mjøndalen
Jostein Lobben
Bakeri & Konditori Kran og Transport

... for et bedre inneklima
Nesset
kommune

Sauherad
kommune
sauherad.kommune.no

gildeskal.kommune.no

austrheim.kommune.no

avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.no

Bruhaug
El-Service ANS

Øystre Slidre
kommune
oystre-slidre.kommune.no

3535 KRØDEREN
Tlf. 32 15 05 00

6854 KAUPANGER
Tlf. 57 67 26 50

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

Storgata 171, 3915 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 97 00

Vinstra Begravelsesbyrå
Leverandør av takstoler og
bygningselementer i tre.
Fossegrenda 30 C, 7038 TRONDHEIM
www.gronn-energi.no

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

- Daikin - Panasonic - Mitsubishi

Tlf. 02 131

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 33 00

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00
www.jatak.no

Liv Veikleenget

Rustvegen 317, 2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

Stiftelsen Amathea

Snekker-tømrer firma

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

Feiringvegen 1211, 2093 FEIRING
Tlf. 469 49 492

avd Telemark

Helse & Allergisenter

Eidos Eiendomsutvikling AS
Langes gate 1, 3044 DRAMMEN
Tlf. 970 27 367

Skreddersyr din behandling.
Reverserer kroniske lidelser og pollen-allergi.
Kvelitets helseterapeut og
kursleder Reidun Syversen.

Lyngbakkvegen 1
3736 SKIEN
Tlf. 35 58 70 70
www.autostrada.com

Tlf. 975 61 046

www.helhetsterapeut.no

Price Lagerbutikk AS

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

Handelsbanken

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50
www.troms-fryseterminal.no
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Vladimir Dauksta
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Bardøla
Høyfjellshotel
3580 GEILO
Tlf. 32 09 41 00
www.bardola.no

DRAMMEN
Tlf. 32 21 91 00
www.handelsbanken.no/drammen

Trimakk ANS

Skreppestadveien 46
3261 LARVIK
Tlf. 33 13 57 77
www.vorwerk.no

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

Tmh Blikkenslager AS
Johan Markussens vei 62
4888 HOMBORSUND
Tlf. 908 88 705

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10
8690 HATTFJELLDAL

3570 ÅL - Tlf. 32 08 60 50

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

Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no
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Bakrus eller allergi?
Å finne ut om du er allergisk mot alkohol er ikke alltid lett, fordi symptomene
ofte blir forvekslet, eller kombinert, med den ubehagelige, men dessverre vanlige
effekten av alkohol, nemlig bakrus.
At alkohol kan føre til hodepine og andre uheldige reaksjoner er noe de fleste vet, men
visste du at disse symptomene
også kan være tegn på en allergisk reaksjon?
Ikke selve alkoholen. Det er
lite som tyder på at vi er allergiske mot selve alkoholen (etanol), men ulike alkoholholdige
drikker er ofte sammensatt av
mange hundre ingredienser.
Noen av disse stoffene kan
hos enkelte mennesker føre
til overfølsomhetsreaksjoner
eller allergiske reaksjoner. I
tillegg ser det ut som alkohol
både kan forsterke og utløse
en allerede eksisterende allergi.
Øl kan inneholde allergener
fra korn, likører kan inneholde
frukt, bær, egg og melk. Personer som er allergisk mot druer
kan reagere på vin. I tillegg
rapporteres det om reaksjoner
mot ulike tilsetningsstoffer.
Histamin er problemet. En
kjent utfordring med alkohol,
og særlig rødvin, men også
sprit og øl, er innholdet av
histamin. Histamin dannes i
vinen under gjæringsprosessen. Mengden varierer fra vin
til vin. Histamin er det samme
stoffet som skilles ut i kroppen
vår ved en allergisk reaksjon,
og som blant annet fører til at
blodkarene utvider seg og at
slimhinner hovner opp. Dette
kan gi symptomer som kløe,
elveblest, rennende nese og
øyne og hodepine. Mange kan
også bli varme og rødflammede i ansiktet.
38

Du kan også reagere på
histamin selv om du i utgangspunktet ikke er allergisk.
Alkohol reduserer nemlig
kroppens evne til å bryte
ned histamin, noe som gjør
at mennesker som i utgangspunktet er følsomme for histamin lettere får reaksjoner.
Tips: Velg røde viner merket
med lavt innhold av histamin,
eller kos deg med andre drikkevarer.    
Vær obs på sulfitt. Både rød
og hvit vin, samt noen typer øl
kan inneholde sulfitt (svoveloksid). Sulfitt er blant annet
et viktig konserveringsmiddel
som hindrer syrning av vinen,
hemmer bakterievekst og forbedrer smaken. Innholdet av
sulfitt kan variere mellom de
ulike vintypene, og innholdet
reduseres under lagring.
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Spesielt astmatikere bør
være oppmerksomme ved
inntak av sulfittholdige drikker.
Om lag fem prosent vil oppleve en reaksjon på sulfittholdige drikker i form av tungpusthet og piping i brystet.
Tips: Unngå søte, hvite viner,
de inneholder mest sulfitt.
Pils og pollen. Det hevdes at
alkoholen både kan forsterke
og utløse en allergisk reaksjon. I tillegg til at en del
alkoholholdige drikkevarer
inneholder histamin, så reagerer for eksempelvis blodkar på
alkohol med å utvide seg. Hvis
man allerede har allergiplager
som tett eller rennende nese
vil man kunne oppleve at
dette blir forverret.
Spesielt pollenallergikere
kan oppleve en forverring av
alkohol under pollenseson-

gen. Bivirkningen av medisiner
kan også bli forsterket, samt
at effekten av selve medisinen
kan bli svekket.
Det finnes ingen god
vitenskapelig dokumentasjon
for at alkohol kan utløse og
forsterke en allergisk reaksjon
mot mat, men fysiologisk sett
kan det være mulig. Teorien
er at immunsystemet lettere kommer i kontakt med
allergenet man reagerer på,
fordi tarmslimhinnene blir
påvirket av alkoholen. Alkohol
ser nemlig ut til å øke tarmens
gjennomtrengelighet for fremmedstoffer.
Tips: Moderer alkoholmengdene. Gir plagene mer enn det
smaker, vurder alkoholfritt i
perioder hvor allergien er på
det verste.
Tar sjanser. En velkjent bivirkning av alkohol er at konsekvenstenkingen svekkes. Med
alkohol innenbords tar vi
oftere sjanser vi vanligvis ikke
ville gjort. Alkohol kan derfor
medføre at folk er mindre påpasselige med hva man spiser.
Matallergikere som vet at de
har en matallergi, og som vet
hva de må unngå for å ikke
få reaksjon, vil med alkohol
innenbords lettere ta sjanser
og ikke undersøke i like stor
grad hva maten de spiser
inneholder, eller direkte spise
noe de ikke tåler, fordi de tar
sjansen på at det skal gå bra.
Tips: Husk å tenk, det er
så dumt å ta unødvendige
sjanser.
Kilde: NAAF.no

NAAF veteranen

AKTUELT

Navn: Lisbeth
Helene Svendsen
Alder: 59
Lokallag: Møre og
Romsdal Storlag
Medlem av NAAF
siden: 1980

Lar seg lett engasjere
Lisbeth Svendsen hadde astma, allergi og eksem i hele barndommen, og tenkte at det var lurt å melde seg inn i Astmaog Allergiforbundet. Det har gitt mange interessante år som
tillitsvalgt og ansatt i NAAF.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Privat

– Jeg tenkte at det var lurt
å få litt mer kunnskap om
sykdommen, og jeg hadde
også lyst til å engasjere meg
i organisasjonen, forteller
Lisbeth, om sin vei inn i NAAF
tidlig på 1980-tallet.
Hun husker at de hadde
oppstartmøte for Volda og
Ørsta Astma- og Allergiforening, der NAAFs daværende generalsekretær Arne
Heimdal var til stede. Da det
ble snakk om styreverv ble
Lisbeth foreslått som kasserer fordi hun hadde jobbet
i bank.
– Jeg synes det var veldig
lærerikt å være tillitsvalgt.
Det å være engasjert i en
organisasjon er noe jeg synes
er veldig givende, sier hun.
Etter ganske kort tid fant
man ut at det var behov
for et fylkeslag for Møre og
Romsdal. Her ble Lisbeth
med i styret som tillitsvalgt
fylkessekretær. Etterhvert ble
hun også ansatt i fylkeslaget.
– Jeg startet med å ha
hjemmekontor på ett av barnerommene. Der satt jeg og
jobbet med Mikke Mus-tapet
på veggen, forteller hun.
Men hjemmekontoret ble
snart for lite og fylkessekretæren fikk leid felles kontor

sammen med Revmatikerlaget
i Ørsta.
Lisbeth var ansatt i NAAF
til 2008, da hun begynte i en
annen jobb. Men hun sluttet
ikke å være engasjert i astmaog allergisaken. Nylig ble hun
valgt til ny leder i Møre og
Romsdal Storlag.
– Jeg trives veldig godt i
miljøet. Det å være tillitsvalgt
er en viktig rolle som påvirker
i samfunnet, mener hun.
Selv om mye er forandret
etter at det er blitt mer
informasjon å finne på nettet,

er hun opptatt av at organisasjonen fortsatt må ut å treffe
folk.
– Vi må holde kurs og aktiviteter, komme ut på stand
og ikke glemme den direkte
kontakten med medlemmene.
Lisbeths egen helsesituasjon er blitt mye bedre i
voksen alder, men det stopper
henne ikke fra å jobbe videre
for interessene til de som har
astma, allergi og eksem. n
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AKTUELT
FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

Hei igjen, alle sammen!
I forrige nummer av AstmaAllergi skrev jeg at vi nå går inn i et
landsmøte-år, noe som merkes godt på de oppgaver og den
aktivitet som finner sted både i sekretariatet og i forbundsstyret.
I forbundsstyret avventer vi den frem til den 1. mai innstilling fra prosjektgruppen som behandler spørsmålet om «Ny
organisering av NAAF». Det samme gjelder utarbeidelse av
forslag til ny strategi og handlingsplan for det framtidige
NAAF. Disse sakene er viktige saker for NAAF. De anbefalinger
som kommer ut av disse gruppenes arbeid, vil bli fremlagt for
landsmøtet. Dersom disse anbefalingene får aksept fra landsmøtet, vil de bli førende for de aktiviteter NAAF skal arbeide
med i den neste landsmøteperiode både på lokalog regionnivå og sentralnivå.
Regionsekretærenes rolle i det arbeid som gjøres i NAAF
i dag er svært viktig, og er grunnleggende for den aktivitet
som gjøres i organisasjonen på lokal- og regionnivå. I de
regioner som deltar i «Pilotprosjektet», er planen at det skal
utprøves andre og formodentlig bedre måter å utnytte disse
ressursene på.
Det er også årsmøte-tid, og mange lokallag gjennomfører
nå sine årsmøter. Det samme gjelder årsmøter i regionene.
De regionene som deltar i «Pilotprosjektet avholder årsmøter

når forbundsstyret og regionene har samling i Asker helgen
22. til 24. mars.
Jeg ser av min dagbok at det utover våren vil være relativt
stor møteaktivitet. I juni måned skal forbundsstyret blant
annet ha møte på Geilo, slik at styret får se landsmøtefasilitetene der.
Som jeg skrev i forrige utgave av medlemsbladet, er det
virkelig gledelig at Geilomo barnesykehus har gjennomgått
en slik forbedring som har funnet sted gjennom de siste år.
Dette hadde ikke vært mulig om ikke våre region- og lokallag,
samt øvrige givere, har gitt meget verdifulle bidrag i form av
pengegaver og andre gaver. Uten disse gavene ville ikke den
positive utviklingen på Geilomo latt seg gjennomføre. I tillegg
forsøker sentralleddet i samråd med forbundsstyret å avse
midler der det finnes mulighet for det.

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder

POLLENMASKER
SLITER DU MED POLLENALLERGI? DA KAN VÅRE
POLLENMASKER VÆRE REDNINGEN FOR DEG!
Masken beskytter deg mot pollen og andre partikler i luften, for eksempel når du
sykler til jobb, klipper gresset, går tur eller bare nyter livet utendørs. Pollenmasken
kan brukes med to ulike typer filter: Partikkelfilter og kjemikalie-/partikkelfilter
PARTIKKELFILTER
Filtrerer bort pollen og annet partikkelstøv ned til 0,3 micron.
Det følger med ett partikkelfilter med masken.
KJEMIKALIE- /PARTIKKELFILTER
Filtrerer i tillegg bort forurensning i gassform. Må bestilles separat.
Masken finnes i hvit og blå i følgende størrelser: S-M-L-XL

Pollenmaske med partikkelfilter
Medlemspris

400

Ordinær pris

550

Ordinær pris

250

Partikkelfilter (2 pk.)
Medlemspris

200

Kjemikalie-/partikkelfilter (2 pk.)
Medlemspris

250

Ordinær pris

300

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no

Forsker på fatigue ved cøliaki

Foto: Colourbox

Ved Stavanger universitetssykehus forskes det nå på sammenhengen mellom
cøliaki og fatigue.
Ved gastromedisinsk avdeling
i Stavanger har alle nyoppdagede pasienter med cøliaki det
siste halvannet år fått tilbud
om å bli med i en studie som
skal undersøke forekomsten
og graden av fatigue ved diagnosetidspunktet, og om dette
forandrer seg etter ett år på
glutenfri diett.
Forskerne har som mål å
undersøke 100 pasienter, og
de skal sammenligne cøliakipasientene med pasienter
med ulcerøs kolitt og Crohns
sykdom, og også med friske
kontrollpersoner.
Fatigue eneste symptom.
Cøliaki er en kronisk immunologisk tynntarmssykdom som
kan opptre på ulike måter. Det
har etter hvert blitt tydelig at
mange pasienter ikke har de
klassiske symptomer slik som
diare, vekttap og magesmer-

ter. En del pasienter forteller at fatigue er det eneste
symptomet de har hatt på
cøliakisykdommen.
Fatigue kan defineres som
en overveldende følelse av
tretthet og utmattelse, som
ikke bedres av hvile. Det er et
betydelig problem ved mange
kroniske betennelsespregede
og autoimmune sykdommer,
slik som leddgikt, primært
Sjøgrens syndrom, psoriasis, ulcerøs kolitt og Crohns
sykdom. Hos mer enn halvparten av pasienter med slike
sykdommer påvirker fatigue
vanlige aktiviteter og livskvalitet i betydelig grad.
Finnes få studier. Inntil nå
er det gjennomført svært få
studier som har undersøkt
sammenhengen mellom
cøliaki og fatigue, og det er
derfor vanskelig å angi nøy-

aktig hvor stort problemet er
i denne pasientgruppen. Per
i dag tyder resultatene på at
fatigue er et hyppig symptom
hos cøliakere.
Det er også forsket lite på
hvordan fatigue eventuelt
endrer seg etter at pasientene
har gått over til glutenfri diett.
Noen studier viser tydelig
forbedring av fatigue, mens
andre ikke viser noen særlig
endring.
Årsaken til fatigue er ikke
godt klarlagt, men en hovedteori er at det representerer
en nedarvet forsvarsmekanisme mot infeksjoner og
kroppslig skade. Ved influensa
vil for eksempel de fleste
føle seg trette, slappe, ønske
å være alene, kanskje bli litt
nedstemte og miste matlysten. Dette kalles «sykdomsadferd» på fagspråket, og er en
forbigående reaksjon utviklet

gjennom millioner av år hos
mennesker og dyr for å øke
overlevelsesevnen. Fatigue
– tretthet og utmattelse - er
en vesentlig del av denne
adferden.
Problemer oppstår når
fatigue oppstår på grunn av
en kronisk sykdom. Da slår
forsvarsmekanismen «feil ut»,
og utmattelsen blir langvarig.
Mange faktorer kan påvirke
hvor kraftig fatigue blir hos
den enkelte. Søvnvansker,
smerter, nedstemthet/depresjon er kjent å gi mer fatigue.
Foreløpig er ingen resultater klare, men forskerne håper
at resultatene kan gi viktig
kunnskap om omfanget av
fatigue hos pasienter med cøliaki, og i hvilken grad glutenfri
diett og andre faktorer kan
påvirke graden av fatigue. n
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
MI-allergi

Muggsopp på soverommet

Jeg har fått påvist allergi mot
MI, og trenger råd for hvordan
jeg kan unngå å bli utsatt for
dette. Hva bør jeg se etter
når jeg handler produkter og
lignende?
Gunnar
Svar:
Er det påvist allergi mot MI,
så skal du i kosmetikk holde
øynene åpne for methylisothiazolinone. I slike produkter
er det kun tillatt å skrive det
på denne måten, så ingrediensen MI kan ikke gjemme seg
under andre navn der. Vær
imidlertid oppmerksom på
at MI kan omtales under litt
andre navn i andre kjemiske
produkter. For personer som
reager kraftig på MI er det
lurt å være bevisst på at MI
kan være i produkter som
man kanskje ikke tenker over,
som for eksempel byggevareprodukter, lim, båt-, hage- og
bilpleieprodukter, papp, papir,
printerblekk, enkelte tekstiler/
klær/sko m.fl. For å unngå
reaksjoner bør man sjekke
innhold også i slike produkter.
Det fins andre stoffer som
også inneholder ordet «isothiazolinone», men det er ikke
gitt at du vil reagere allergisk
på disse. Eneste måte å finne
ut av det er å teste seg hos en
hudlege. Men generelt sett
vil vi anbefale alle å forsøke å
begrense direkte kontakt med
slike stoffer.
Kent

42

Mindre pollenplager
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Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Jeg skulle ommøblere på soverommet. Da jeg flyttet sengen
ut fra veggen oppdaget jeg sorte prikker på vegg og seng.
Jeg mistenker muggsopp. Hva kan jeg gjøre for å få bort
muggsoppen?
Bekymret
Svar:
Grunnen til at det er kommet muggsopp på veggen og i senga
kommer mest sannsynlig av at luftfuktigheten i soverommet
har vært høy samtidig som senga har stått inntil en kald vegg.
Fuktig luft som treffer kalde flater vil kondensere slik at området
blir fuktig. Plasseringen av senga tett inntil veggen har hindret
luftsirkulasjon slik at fukten har blitt værende overflaten på
veggen en tid. Dette har ført til at muggsopp dessverre har
begynt å vokse i både veggen og i senga. Tekstile materialer,
som senger, er ofte vanskelig å rengjøre da muggen også kan
ha trukket litt inn i madrassen. Muggsoppen kan blusse opp
igjen dersom muggsopprestene i stoff eller treverk får vekstbetingelser igjen. Lufta dere puster bør værefrisk og fri for
muggsopprester, så jeg vil råde dere å anskaffe ny seng fri for
muggsopp. Påse i fremtiden at det er luftsirkulasjon mellom
senger, kommoder og andre møbler i boligen slik at fukt og
muggsoppskader reduseres. Les mer på nettsiden til NAAF
om fukt og mugg i boliger.
https://naaf.no/fokusomrader/inneklima/fakta-om-inneklima/
fukt-og-mugg/
Kai

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Pollen-nett på vinduene kan gi mindre pollen i huset.
Foto: Tore Fjeld

Kryssallergi
Jeg har nylig fått påvist bjørkepollenallergi, og har i
den forbindelse fått et skjema over kryssallergi. Må
jeg unngå alle matvarer som er listet opp her? Er
det slik at det kun krysser i bjørkepollen-sesongen?
Kan det bli så sterk allergi at man tetter til i luftveiene, og jeg bør gå rundt med EpiPen?
Marte
Svar:
Kryssallergi er som regel ikke farlig. Det er ikke det
samme som en klinisk allergi. Kryssallergi skyldes
at kroppen tar feil mellom proteinet i pollen og proteinet i enkelte matvarer. De vanligste symptomene
er kløe i munn og svelg, mer alvorlige reaksjoner er
sjeldne. Du trenger ikke adrenalinpenn. Når det er
sagt er det ikke alle som får kryssallergi. Blant de
som får det er det også svært individuelt hvilke
matvarer de reagerer på og om de reagerer kun
i pollensesongen eller hele året.
Opplever du ikke symptomer etter å ha spist en
eller flere av matvarene på listen, så har du ikke
kryssallergi, og du kan spise normalt.
Guro

Jeg er sterkt plaget av pollenallergi. Jeg har vært på grundig utredning
hos lege og skal etter årets pollensesong begynne på vaksinasjon. Jeg
lurer på om dere har noen gode råd til meg for å redusere plager i denne
pollensesongen.
Nina
Svar:
Så fint du skal starte på vaksinasjon. Siden dette ikke skjer før til høsten
kan vi gi den noen generelle råd som kan bidra til at pollensesongen kan
bli litt lettere å komme seg igjennom.
Følg med på www.pollenvarsel.no, eller last ned pollenvarslingsappen
til din mobil.
Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for
sterke. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på
enkelte dager har få eller ingen plager.
Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hardtrening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.
Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar
før leggetid.
Pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og i tekstiler. Ved
bevegelse blir det til svevestøv som kommer på øyeslimhinnene eller
pustes inn. Ekstra rengjøring kan hjelpe.
Unngå utlufting av huset, eller tørking av klær utendørs, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med
fint og varmt vært vil det også være mye pollen på kvelden. Luft sent på
kvelden eller natten til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper
alltid pollen inn.
Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold
bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om du må skifte pollenfilter
i bilen.
Kjæledyr får pollen i pelsen utendørs,
dusj eller børsting hjelper.
Informer omgangskrets, arbeidsgiver
m.fl. om sykdommen slik at de forstår, kan
ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan
søke om forlenget eksamenstid. Legeerklæring kreves.
Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten,
utlandet.
Pollenmaske som dekker nese og munn
minsker innånding av pollen. Pollennett/
filter kan plasseres over vinduer og dører
og slipper inn mindre pollen i boligen.
Dette kan kjøpes vår nettbutikk.naaf.
no. Det hjelper å dekke til håret og å
bruke solbriller ute.
Noen som har bjørkepollenallergi kan
Anna få reaksjoner hvis de spiser frukt
i pollensesongen. Foto: Tore Fjeld

Guro Waage

Helsefaglig rådgiver

Muggsopp på soverommet kan skyldes at senga står for tett inntil en
vegg. Foto: Colourbox

KONTAKT

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Åpent:
Mandag, tirsdag og torsdag betjenes
09.00–11.00
telefonen av sykepleier.
12.00–14.00
Fredag av eksperter
på inneklima/uteluft.
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Aksjonerer mot tomgangskjøring
Når det er kaldt kan det ofte være fristende å la bilen stå tomgang,
men visst du at det faktisk er forbudt?
NAAF Region Østfold har gått
sammen med Halden kommune og Naturvernforbundet
i Halden om en holdningskampanje mot tomgangskjøring.
Kampanjen er basert på
enkle skilt og klistremerker på
steder der tomgangskjøring
er vanlig. For eksempel ved
barnehager, idrettshagger,
gjenvinningsstasjoner og på
offentlige parkeringsplasser.
Holdningskampanje. – Vi
tror ikke at en slik holdningskampanje alene vil fjerne all
unødvendig tomgangskjøring,
men det er vårt håp at den
vil bevisstgjøre bilistene om
det generelle forbudet mot

tomgangskjøring. Vi tror heller ikke at naturvernaspektet
alene er sterkt nok til å gi
kampanjen ønsket effekt,
derfor ønsket de NAAF med
på laget for å gi større tyngde,
regionsekretær Mona L.
Marthinussen i NAAF Region
Østfold.
I Trafikkreglene § 16-1 som
står det beskrevet et generelt
forbud mot tomgangskjøring i
tettbygd strøk:
«I eller ved bebyggelse må
det ikke foregå unødvendig
og forstyrrende kjøring med
motorvogn. Der må det heller
ikke foregå bruk av motor på
tomgang eller annen bruk av
motorvogn som volder unødig

støy eller unødig utslipp av
røyk eller gass.»
Kan gi bøter. I Oslo har
miljøbyråd Lan Marie Nguyen
Berg foreslått at parkeringsbetjenter skal få myndighet til
å bøtelegge bilister som står
stille med motoren i gang.
Politiet har allerede denne
myndigheten, og kan ilegge
bøter på mellom 5000 og
10 000 kroner for unødvendig
tomgangskjøring.
Dette gjelder også om du lar
bilen stå på tomgang mens du
skraper is av bilruta. Og hvis
du forlater bilen mens den
går på tomgang, vil du ikke
få utbetaling fra Forsikrings-

selskapet hvis bilen skulle bli
stjålet.
Kommuneoverlege Knut
Skulberg i Elverum kommune
er en annen som har gått ut
og oppfordret folk til å slutte
med å la bilen stå og gå på
tomgang.
– Dette vet vi har en negativ
helseeffekt på alt liv. Spesielt rammes barn og mennesker med astma, kols og
hjerte- og karsykdom. Vi må
derfor minne hverandre på å
minimalisere all forurensning
og tenke bærekraftig livsstil,
dersom vi vil bevare kloden
for våre etterkommere, sier
han til avisen Østlendingen. n

Nytt styre i Bergen Storlag
R E G I O N

VEST

Torsdag 21. februar var det
innkalt til årsmøte i NAAF
Bergen Storlag. Møtet var
vellykket og det er nå tre
nye personer med i styret.
Bergen hadde en god del
aktiviteter i 2018 og har enda
flere spennende aktiviteter
planlagt for 2019. Blant annet
aktiviteter for store og små,
treningstilbud i ulike varianter,
studentaktiviteter, fagkvelder,
likepersonsaktivitet, informasjonsstands og så videre.
Kunne du tenke deg å hjelpe
til på noen av arrangemen-

tene eller har gode ideer,
setter vi stor pris på om du
tar kontakt med oss via epost
naafbergen@gmail.com eller
ringer frivillighetskoordinator
Sigrid på 404 05 848.
Det nye styret består av:
Leder Ann Helen Sandal
Nestleder Åshild
Kleppestø Klokk
Kasserer Lisbeth Fondenes
Styremedlem Ingunn Indrebø
Styremedlem
Ivar Bremerthun
Vara Trine Vangen
Vara Rannaveig Signora
Skålvik

Aktiviteter våren 2019
Møre og Romsdal Storlag
markerer Verdens Tobakksfrie
dag 31. mai ved alle syke-husene i fylket.
l Møre og Romsdal Storlag
planlegger aktivitetsgruppe/
møtested for barnefamilier
i Ålesund og omegn.
l Sør-Trøndelag Storlag arrangerer Klatring ved Høyt og Lavt
i Trondheim fredag 26. april og
fredag 7. juni kl 17.30 – 20.30.
Klatring i fjellvegg i Agdenes
(Kaldklova) fredag 24. mai
kl 18 – 20.
Klatrehelg ved Rypetoppen
15. – 16. juni.
l Nord-Trøndelag Storlag
arrangerer allergivennlig kino
i april. Nærmere informasjon
om dato og sted kommer på
nettsiden.
l

R E G I O N

MIDT

Mer info kan du finne på
www.naaf.no/aktiviteter_midt

SNART FÅR DU MEDLEMSLODD

Tomgangsfritt
miljø i Halden!

Alle medlemmer i Norges-Astma og Allergiforbund, bortsett fra de som har reservert seg, vil
snart motta en pakke med lodd i posten. Loddene gir mulighet for å vinne flotte pengepremier og reiser til Gran Canaria. NAAF minner
om at det er frivillig å kjøpe loddene.
Du plikter ikke å beholde dem, men vi blir
veldig glade hvis du velger å støtte arbeidet
vi gjør, ved å kjøpe disse loddene. Din støtte
bidrar til at vi kan snakke på vegne av over

en million nordmenn som rammes av astma,
allergi, eksem og andre overfølsomhetssykdommer. Gjennom synlighet i media, politisk
påvirkning, samt lokale og nasjonale kampanjer
setter vi fokus på disse viktige helsetemaene.
Hvis man ikke ønsker å kjøpe loddene, er det
bare å returnere dem i den ferdigfrankterte
returkonvolutten. Mottar du lodd i år, men
ikke ønsker det lenger kan du reservere deg
på medlem@naaf.no

Trafikkreglene § 16-1 fastsetter generelt forbud mot tomgangskjøring i tettbygd strøk:
«I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn.
Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som
volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass.»
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Astmaskole i Tønsberg
R E G I O N

ØSTAFJELLS
Astmaskole på LMS Tønsberg
sykehus 1. april 8.30 – 15.30
for foreldre, pårørende og
barnehagepersonell. Gode

Aktivitetsdag med klatring

Uten redaktør

spesialistforedrag. Eventuelt tapt arbeidsfortjeneste
dekkes gjennom opplæringspenger fra NAV. Påmelding
snarest tlf. 33308231. Se
www.siv.no, pasient og pårørendeopplæring.

Med redaktør

1.-7. april har vi pollenuke, der vi informerer
om pollen, plager og
muligheter. Blant annet
blir det stands på Herkules kjøpesenter i Skien
2. april, Thor Heyerdahl
Videregående skole i
Larvik, Sande Videregående skole 4. april og ved
Apotek1 i Horten 3. april.
Kom innom!

Familieweekend i Langesund
Familieweekend 11. – 13.
oktober på Skjærgården
hotell og badepark i Lange-

sund. Gode legeforedrag og
artige aktiviteter for barn og
ungdom.

Aksjon Burot 2019

Region Østafjells har aktivitetsdag i klatreparken Høyt
og Lavt i Lardal 15. juni. Gratis

for barn, voksne må betale
egenandel.

Temamøte i Sandefjord
29. april inviterer NAAF
sammen med LMS og LHL til
temamøte om «å leve godt

Tenk Kommunikasjon | tenkkom.no

Pollenuke

med kronisk lungesykdom».
Møtet er på Lærings- og
Mestringssenteret.

Årsmøter
Region Østafjells holder årsmøte 28. mars kl. 18,
Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen.
Drammen og omegn lokallag: Årsmøte ble holdt
04.02.19 og Gunn Beddari ble valgt til leder.
Hallingdal lokallag: Årsmøte ble holdt på Ål i februar og
Per H. Lien fra Gol ble valgt til ny leder, Bente Hovdegard
ble nestleder.
Ringerike og Jevnaker lokallag: Årsmøtet ble holdt
19. februar i Hønefoss. Lars Velsand fortsetter som leder.
Telemark Storlag: Cathrine Bogen Heitmann, Skien,
fortsetter som leder.
Sandefjord lokallag: Eldbjørg Steensma fortsetter som
leder. Tlf. 99261358.

Du mottar mange hundre budskap hver dag. Det er viktigere enn noen gang å kunne stole
på at det du leser og ser i mediene er faktabasert og pålitelig. Redaktørens rolle er å være
uavhengig, og å sikre en balansert dekning av ditt fagfelt. Den jobben gjør vi på vegne av deg.
Leser du et av Fagpressens blader eller nettsteder – slik du gjør akkurat nå – kan du være
trygg på at innholdet som er viktig for deg er vurdert og ivaretatt av en grundig redaksjon.

Larvik lokallag: Ny leder er Andreas Sveinsen. Han ble
valgt på årsmøtet i februar.
Tønsberg og omegn lokallag: Britt Wennerød fortsetter
som leder etter årsmøtet i februar.
Vi inviterer skoler og barnehager til å luke burot i juni for å
unngå burotpollen i juli og
august. De som gir oss be46

skjed om at de har luket, blir
med i trekningen av 5 pengepremier på kroner 4000,
2000 og 3 x 1000.
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Nordre Vestfold: Anita Kolseth Olsen fortsetter som
leder etter årsmøtet i januar.
Horten lokallag: Grethe Koch fortsetter som leder etter
årsmøtet i januar.

Faktabasert - Pålitelig - Ansvarlig

Vinn!

AKTUELT

Bruk solvett i påsken

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.

JIF

moppesystem

Svarfrist: 14. juni 2019

I år er det sen påske, og det frister kanskje mer med sjø enn fjell? Uansett håper vi
på sol – men husk at påskesola kan være like sterk som sommersola.

LILJE MYNT TALL

Det å dra til fjells eller tilbringe
påskedagene ved sjøen kan
være en glimrende idé for deg
med pollenallergi. Der er det
nemlig pollenspredningen som
regel mindre.
I midten av april kan det bli
riktig så varmt i hytteveggen.
Hva må du huske på da? Riktig
svar: Solkrem. Pluss solbriller,
så klart.
Eksem kan bli verre. Det er
nemlig en svært dårlig å utsette vinterblek hud for sterk sol
uten å ta på beskyttelse. Har
du eksem er det spesielt viktig
å bruke solkrem, da det å bli
solbrent gjør at du får mer
kløe og utslett kan bli verre.

Solkrem beskytter også mot
hudkreft og føflekk-kreft, og
Norge er faktisk blant de land
i verden der flest får føflekkkreft.
Før du går ut i solveggen, er
derfor det første du skal gjøre
å ta på solkrem med høy faktor som beskytter både mot
UVA og UVB-stråler. Vær nøye
med hvilken solkrem du velger, og pass på at kremen ikke
inneholder parfyme. NAAF
anbefaler solpleieprodukter
i Dermica Sensitiv-serien fra
Apotek1.
Bruk fysisk filter. Hos små
barn med atopisk eksem er
det viktig å bruke en solkrem

med hovedvekt at fysisk filter.
Kremen bør ha minimum
solfaktor 15, og husk å gjenta
smøringen i løpet av dagen.
Barn med sensitiv hud kan
være ekstra følsomme for
solforbrenning.
Dersom du bruker kortison bør du unngå å bruke
dette før du går ut i solen, da
kortison inaktiveres av solen.
Det samme gjelder Elidel og
Protopic. Solen kan i noen
tilfeller erstatte behovet for
kortison eller andre kremer,
men ved behov kan du smøre
deg med kortison eller Elidel/
Protopic om kvelden etter at
du er ferdig med å sole deg.
Hvis du bruker kortison om

morgenen bør du vente minst
30 minutter etter smøring før
du går ut i sola.
Sterkere stråling. I tillegg til
at huden som nevnt er blek
etter vinteren, er ofte solas
stråler sterkere i påsken på
grunn av snøen. Da kan det
skadelige UV-nivået bli høyere.
Det samme gjelder ved
sjøen – sjø og bølger gjør UVstrålene mer intense enn på
land. I tillegg er det ikke sikkert du merker så godt at du
er blitt solbrent før det er for
sent, fordi det ikke er kaldere i
været enn om sommeren. n
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NAAFS REGIONER

Opptatt av inneklima?

Kontakt ditt regionkontor
REGION NORDLAND

facebook.com/naafagder

facebook.com/naafnordland

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

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

REGION HEDMARK

REGION OPPLAND
facebook.com/naafoppland

facebook.com/naafhedmark

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

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

REGION OSLO
OG AKERSHUS

facebook.com/naafosloogakershus

REGION MIDT
facebook.com/naafmidt

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

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

REGION NORD
facebook.com/naafnord

Telefon: 91 91 64 10.
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 09.00-15.00.
Adresse: Markveien 14, PB 1165,
9504 Alta
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen.
Epost: region.nord@naaf.no.
Nettside: naaf.no/nord
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Telefon: : 23 32 69 96.
Kontortid: Mandag-fredag.
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass,
0130 Oslo.
Regionssekretær: Aase M. Kolstø
Sætrang
Epost: aase@naaf.no
Nettside: naaf.no/osloogakershus

REGION VEST
facebook.com/naafvest

Telefon: 51 90 63 03/99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø.
Epost: region.vest@naaf.no
Frivillighetskoordinator: Sigrid Totland
Epost: sigrid.totland@naaf.no
Nettside: naaf.no/vest

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

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

 WWW.NAAF.NO
n
WWW.NAAF.NO

BUSKERUD

-bruk vår helsevennlige maling

VALLE MARINA

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

facebook.com/vallemarinadnh

Ingen
skadelig
avdamping
Anbefalt av
NAAF!

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

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

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

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

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

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
www.eggedosis.no

REGION AGDER

LØSNING PÅ KRYSSORD I AA1
Her finner du de
riktige ordene fra
kryssordet i forrige
AstmaAllergi.
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Vinner av kryssord AA5 2018:
Camilla Kjoshaug Hansen, Tromsø
Gratulerer, premien kommer i posten!

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

VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07
5030 ST. PAULS BLUE

Foto: Siren Lauvdal

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

SENS 1012 GULLHÅR

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 5030 ST. PAULS BLUE

VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07
1012 GULLHÅR

Se hele fargepaletten for lune barnerom på sens.jotun.no

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

