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Setter familiedrømmen på vent
for å behandle vepseallergi

Tyntflytende
såpe uten
parfyme

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

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at
din hud holder seg i balanse, selv om du dusjer
eller vasker deg hver dag.

Anbefalt av

*Nicholas Hall, global OTC database DB6, sales in €mn, MAT Q4 2019.

LAC200417NO1

LEDER

Kreativ dugnadsånd
Med store deler av landet enten i karantene eller på hjemmekontor, fryktet jeg at det skulle bli vanskelig å få laget i stand
denne utgaven. Men vi klarte det!
Intervjuer har skjedd på telefon eller e-post, fotografering
har blitt gjort på trygg avstand og alle som har stilt opp har
gjort det med godt humør og velvilje. En spesiell takk går til
Tore Thomassen i Vestfold. Han har astma, og i mars ble han
og familien hans rammet av sykdommen Covid-19. Det gikk
heldigvis bra til slutt, og på side 16 deler han hele sykdomsforløpet med oss. Tusen takk alle sammen!
Mennesker som lever med alvorlig atopisk eksem har lengtet
etter et nytt behandlingsalternativ, og nå har det endelig
kommet. I februar godkjente norske helsemyndigheter et
nytt biologisk preparat som ble tatt i bruk allerede i april.
Lars Ødegård fra Stavanger er en av pasientene som har brukt
medisinen i ett og et halvt år gjennom en unntaksordning. På
side 11 kan du lese om denne nye medisinen og om hvordan
den har gitt Lars livet tilbake igjen.

selv som et «medmenneske med taushetsplikt», og det synes
jeg er en veldig god beskrivelse av likepersonsrollen. Føler du
at du selv sitter med erfaringer og kunnskap som du vil dele
med andre? Ta kontakt med regionssekretæren i ditt fylke for
å høre mer om hvordan du kan bli likeperson.
Ville du utsatt familiedrømmen i fem år for å behandle
vepseallergien din? Eller ville du tatt sjansen på å unngå vepsestikk i svangerskapet? Dette dilemmaet måtte Anne-Marthe
og mannen Andreas ta stilling til for tre år siden da de fikk
vite at hun hadde alvorlig vepseallergi. Du kan lese om deres
vanskelige valg og om hvordan det er å gjennomgå allergen
immunterapi på side 6.
God lesning og god sommer!

Jeg fortsetter å feire NAAFs frivillige helter også i denne utgaven. Dem er det nemlig mange av, og de fortjener all honnør
og oppmerksomhet for det arbeidet de gjør for våre medlemmer. Monica Kristoffersen og familien hennes har alle astma og
en rekke allergier. Hun har med tiden opparbeidet seg masse
erfaring med helsevesenet, pasientrettigheter og mestring.
Denne erfaringen har hun bestemt seg for å dele med andre
ved å være likeperson i NAAF. Hun ser på seg
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Setter familiedrømmen på
vent for å behandle vepseallergi
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Hver åttende uke reiser Anne-Marthe Fjeldberg (29) til
Drøbak for å injiseres med vepsegift. – Jeg fikk meg en
overraskelse da de anbefalte fem års behandlingstid, sier hun.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

 llergen immunterapi (AIT)
A
kalles også hyposensibilisering eller allergivaksinasjon
og er brukt i over hundre år
for å indusere toleranse hos
allergiske pasienter. Formålet
med behandlingen er å minske
allergien ved å gi regelmessige
injeksjoner med det stoffet en
er allergisk mot.
Det første stikket
Anne-Marthe Fjeldberg bor i
Nordre Frogn i Akershus og er
på andre året, av til sammen
fem, med allergen immunterapi mot vepseallergi. Hun
startet behandlingen på
Rikshospitalet i februar 2019
etter to dramatiske episoder
sommeren før.
- Jeg fikk mitt livs første
vepsestikk på begynnelsen av
sommeren. Jeg skulle sette
med ned for å spise frokost og
kjente plutselig en stikkende
følelse i høyre side av korsryggen. Automatisk satte jeg

Anne-Marthe og ektemannen
Andreas har vært sammen i ni år.
De møtte hverandre under studier
i Trondheim. Foto: Privat.

meg mer opp og fant ut at jeg
hadde satt meg mot en veps.
Mannen min stod opp litt
senere enn meg, og da han så
meg så han noe forferdet ut.
Han sa jeg var «rar og hoven
i ansiktet». Jeg fortalte at jeg
hadde blitt stukket av en veps
og dro opp genseren. Et gisp
kom fra min mann. Jeg hadde
elveblestliknende utslett over
hele korsryggen, sier hun.
Anne-Marthe jobber til daglig som sykepleier på Sunnaas
sykehus, så hun har blodtrykksmåler hjemme.
- Det er en ganske «nerdete» ting for en sykepleier å
ha hjemme, men nå fikk vi jo
bruk for den. Jeg hadde ganske lavt blodtrykk og veldig
høy puls, så jeg bestemte
meg for å ringe til legevakten.
Der fikk jeg beskjed om å ta
antihistaminer og komme til
en time på et legesenter. Da
jeg satt på venteværelset, omtrent en og en halv time etter
stikket, følte jeg meg kvalm og
utmattet. Jeg hadde ekstremt
muskelverk og følte at jeg kom
til å besvime hvis jeg reiste
meg, forteller hun.
Legen så på ryggen til AnneMarthe og skrev ut en resept
på steroider som hun skulle
ta i tre dager. Hun skulle også
vente med å dra på jobb til
dagen etter.
- Da jeg kom på jobb antydet en kollega at jeg burde be
om resept på en adrenalinpenn. Det gjorde jeg og hentet den ut på apoteket samme
dag. Det er rart hvordan man
som sykepleier klarer å se
alvorlighetsgrad og tiltak hos

andre, men blir delvis handlingslammet av egne opplevelser, sier Anne-Marthe.
Det andre stikket
Sommeren gikk videre, og
i slutten av juli samme år
var Anne-Marthe på ferie i
Eidskog med sine foreldre og
et tantebarn på fem år. Da de
var ute for å bade skjedde det
igjen.
- Jeg hadde vært nede for
å kjenne på vannet, og da jeg
skulle ta på meg skoene igjen
kjente jeg et stikk i stortåa.
Jeg fikk med en gang litt
panikk. Den følelsen hadde jeg
hatt før. Adrenalinpennen lå
selvfølgelig igjen hjemme, da
vi bare skulle ut en rask tur,
forteller Anne-Marthe.
Hun prøvde å beholde roen
foran foreldrene og niesen,
men i løpet av få minutter
begynte stortåen hennes å
verke og bli større.
- Jeg bestemte meg for å
ringe legevakten. De ba meg
komme med en gang. Vi pakket sammen sakene og hadde
en 30 minutters kjøretur til
Kongsvinger sykehus foran
oss. På disse 30 minuttene
kom reaksjonene raskt. Elveblest som dukket opp med
jevne mellomrom oppover
kroppen min, kvalme, svimmelhet, utmattelse, tung pust
og høy puls, sier hun.
Hun ankom legevakten med
hovent ansikt og fikk tildelt en
seng med en gang.
- Jeg besvimte, våknet,
kastet opp, besvimte igjen
og hadde store, røde merker
rundt på kroppen. De ga meg
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raskt intravenøs tilførsel av
adrenalin, steroider og antihistaminer, samt en oksygenmaske over nese og munn. Etter
30 minutter følte jeg meg litt
bedre, men måtte ligge en
stund til observasjon. I løpet
av de neste 30 minuttene
kom utslettene tilbake igjen,
pulsen gikk opp, saturasjonen
gikk ned og jeg måtte få ny
behandling. Det ble bestemt
at jeg skulle legges inn til
overvåkning. I løpet av natten
fikk jeg enda et tilbakefall,
forteller Anne-Marthe.
Da hun ble skrevet ut morgenen etter fikk hun besøk av
en overlege og to studenter.
De ga henne en ny resept på
adrenalinpenn.
- Siden jeg hadde hatt så
kraftige reaksjoner og bodde
såpass langt unna sykehuset,
mente de at jeg ikke ville klare
meg med kun en adrenalinpenn hvis jeg ble stukket igjen.
Før jeg dro fikk jeg også en
rask kommentar fra den ene
studenten om at det finnes
en vaksinasjonsbehandling
mot vepsegift som jeg kunne
sjekke ut, sier hun.
Vanskelig avgjørelse
Kort tid etter blir AnneMarthe henvist til Rikshospitalet. Der ble det tatt en
pirketest som påviste alvorlig
vepseallergi. Anne-Marthe
fikk informasjon om forløpet
for allergen immunterapi og
fikk seg en overraskelse da
de anbefalte fem års behandlingstid.
- Alt jeg hadde lest om på
forhånd tilsa at det skulle ta
tre år. Jeg var 27 år, gift med
en mann på 29 og sammen
hadde vi en stund hatt planer
om å få barn. Vaksinasjonsprosessen er nemlig ikke
forenlig med graviditet. Det
føltes som en stor forskjell på
tre og fem års ventetid, sier
Ann-Marthe.
Etter mye frem og tilbake
bestemte paret seg for at
8

Anne-Marthe skulle gjennomføre behandlingen.
- Vi tenkte at et nytt vepsestikk heller ikke var særlig
forenlig med en eventuell
graviditet. Så vi kom frem til
at vaksinasjonen ville være
fokuset nå, så fikk tiden vise
hva veien ville bli videre. Det
var en stor avgjørelse for meg
å ta, og det påvirket også min
«verpesjuke» ektemann. At
vi i dag har katt og hund er et
resultat av utålmodig venting
på noe stort å ha ansvar for,
men det bærer ikke akkurat
arven videre, flirer hun.

Jeg skulle heller ikke dra på
jobb, ikke drikke alkohol og
ikke ta meg et varmt bad. I
timene etter følte jeg meg veldig slapp og frossen, og jeg var
sengeliggende resten av dagen. Neste uke var det samme
behandling igjen. Dette gjorde
jeg en gang i uka i syv uker,
mens giften i sprøyta ble litt
sterkere for hver gang, sier
Anne-Marthe.
Da oppvaksineringen var
ferdig hadde dosen blitt økt til
det nivået hun skal få resten
av den fem år lange behandlingen. Hun ble fortalt at dosen hun endte på er sterkere
enn et reelt vepsestikk.
Behandlingen
- Siden det er ganske langt
Behandlingen til Anne-Marthe
for meg å reise til Rikshospistartet med en lav dose
talet, fikk jeg lov til å ta resten
vepsegift på Rikshospitalet i
av behandlingen hos en ørefebruar 2019. De første syv
nese-hals-spesialist i Drøbak.
ukene måtte hun gjennom
noe som kalles en oppvaksine- Der går jeg i dag hver åttende
uke for å injiseres med vepseringsprosess.
gift, og symptomene er mye
- De sprøyter rett og slett
mildere enn i starten. Etter
vepsegift inn under huden i
siste injeksjon i februar var
armen min. Før dette måtte
jeg sliten i rundt fem timer,
jeg ta blodprøver og en pusmen hadde ikke noe behov
teprøve. Deretter måtte jeg
vente i 30 minutter før jeg tok for å være sengeliggende. Jeg
en ny pusteprøve, og så en til har tro på at jeg allerede i dag
er mindre allergisk, og det vil
30 minutter etter det igjen.
etter hvert føles mer trygt å
Alt gikk fint, og jeg kunne dra
hjem. Jeg fikk beskjed om å ta gå inn i en eventuell graviditet
når jeg vet at kroppen min er
det rolig det neste døgnet og
mer motstandsdyktig mot et
ikke anstrenge meg fysisk.
potensielt vepsestikk. Jeg vil
alltid måtte ha med meg en
adrenalinsprøyte, men det vil
ikke haste like mye å få hjelp,
avslutter Anne-Marthe.

Kraftig økning
Seksjonsoverlege Torgeir Storaas ved Haukeland sykehus
forteller at bruken av allergen
immunterapi har økt ganske
kraftig de siste årene.
- Vi mangler gode data på
hvor mange som tar behandlingen mot insektgift, og vi
mangler også data på hvor
mange som får anafylaktisk
reaksjon på grunn av insektHver åttende uke får Anne-Marthe
stikk. Dette jobber vi med
vepsegift sprøytet inn i armen.
å få på plass et register på.
Foto: Privat
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Sannsynligvis ville kunnskapen
om denne behandlingen blitt
enda bedre, og behandlingen
blitt brukt mer, sier Storaas.
Legemiddelfirmaet ALK
produserer vepsegiften som
brukes i behandlingene. De
rapporterer at det i dag er litt
over 200 pasienter i Norge
som er til behandling mot
veps. I Danmark derimot, er
antallet over 1400.

Torgeir Storaas, seksjonsleder og
seksjonsoverlege ved Seksjon for
klinisk spesialallergologi og leder
for Regionalt senter for astma,
allergi og annen overfølsomhet i
Helse Vest.

Økt sikkerhet
Storaas forteller at alvorlig allergi mot veps kan være sterkt
belastende og gi grunnlag for
betydelig redusert livskvalitet på grunn av frykt for å bli
stukket.
- Det er jo potensielt livstruende, og konsekvensene ved
en ubehandlet anafylaktisk
reaksjon på insektstikk kan bli
alvorlige, sier han.
Det angis at man med allergen immunterapi reduserer
risikoen for anafylaksi på
grunn av insektstikk med 90
prosent.
- Det vil si en vesentlig økt
sikkerhet, men man er ikke
100 prosent sikker. For utsatte
yrkesgrupper, særlig birøktere, anbefales gjerne livslang
immunterapi, og at man fortsatt sørger for å ha adrenalinpenn tilgjengelig også etter
gjennomført behandling, sier
Storaas. n

Hadde det ikke vært fint
å få beskjed når du må hente
ny adrenalinpenn?
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Ada
Adrenalinpennen din er i ferd med å
gå ut på dato. Hvis du ikke har brukt
den, er det på tide å hente ut en ny.

Få varsel fra Ada-appen når din adrenalinpenn har gått ut på dato.
Ada lastes ned i App Store eller Google Play

AKTUELT

MEDLEMSFORDEL!

Snakk med vår
ernæringsrådgiver

Få eksklusive tips
og råd fra NAAF!

Har du spørsmål om mat og ernæring
ved allergi og overfølsomhet? Kanskje
du lurer på hvordan du kan sikre barnet
ditt et fullverdig kosthold når det må
unngå enkelte matvarer? Få tips og
råd fra vår ernæringsrådgiver!

Ønsker du gode tilbud, nyheter, tips og råd fra NAAF?
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Guro Waage har en bachelorgrad i matteknologi, en mastergrad i klinisk ernæring og er
generelt veldig opptatt av mat
og helse. Hennes hovedfokus
er matallergi og intoleranser,
og hun tar imot telefoner og
e-poster hver onsdag. NB!
Dette tilbudet er eksklusivt for
medlemmer i NAAF.

FÅ HJELP AV GURO:
Ring 23 35 35 35 hver onsdag fra kl. 9 til 11 og 12 til 14
Send e-post til raadgivning@naaf.no
Husk å oppi medlemsnummer i e-posten.
E-poster uten medlemsnummer vil ikke bli besvart.

Vi sender nyhetsbrev cirka 2 ganger i måneden. Alle persondata
behandles i tråd med vår personvernerklæring. Du kan melde
deg av listen når som helst, og du finner lenke for alle i bunnen
av alle eposter vi sender.
Meld deg på her: www.naaf.no/nyhetsbrev

Tørk klærne utendørs!
En vanlig klesvask kan inneholde opptil tre liter vann
dersom den ikke er godt nok
sentrifugert. Dette er vann
som slippes ut i det fri når
klærne tørker. En klesvask
som tørker innendørs kan øke
luftfuktigheten med så mye
som 30 prosent, noe som gjør
at både midd og muggsopp
trives. Heng derfor klærne
til tørk utendørs hvis du kan.
Det lukter alltid godt av tøy
som tas inn fra snoren. I tillegg sparer du både strøm og
miljø. Har du ikke mulighet til
henge klærne ute, er det lurt å
10

sette stativet i et rom der det
er mulig å lufte ut fuktigheten.
Stativet kan gjerne settes på
badet hvis det er plass, da det
som regel har egnet avtrekk.
Har du pollenallergi bør du
ikke tørke klærne dine utendørs midt på dagen eller på
dager med stor pollenspredning. Pollenkornene fester
seg lett til tøy. Sjekk derfor
pollenvarslingen før du skal
henge ut tøy.
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Etter svært lang ventetid har endelig Dupixent blitt godkjent av norske helsemyndigheter. Dette betyr at voksne med alvorlig atopisk eksem, som ikke får god nok effekt
av andre behandlingsmetoder, har fått et nytt og effektivt behandlingsalternativ.

Endelig ny behandling mot atopisk eksem
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Lang prosess
Det har tatt lang tid fra Dupixent først ble kjent til det ble
godkjent som behandlingsalternativ i Norge. Beslutningsforum for nye metoder åpnet
i november opp for medisinen

Hva er Dupixent?
Dupixent inneholder virkestoffet dupilumab og er det første
biologiske legemiddelet som
blir tatt i bruk mot atopisk
eksem. Medisinen brukes allerede i mange andre land og
har vist god effekt på mange
pasienter. Medisinen tas ved
å sette en sprøyte gjennom
huden på magen, i låret eller
i overarmen. Dette kan man
som oftest gjøre selv, da den
kommer i ferdig utfylt sprøyte.
Sprøyten skal tas hver andre
uke. Biologiske legemidler skal
forskrives av hudlege med god
kjennskap til atopisk eksem og
vurdering av alvorlighetsgrad.
Hvem kan få Dupixent?
De som har moderat til alvorlig atopisk eksem og som ikke
opplever forbedring i annen
behandling som kremer,
lysbehandling, tabletter eller
annen systemisk behandling, vil være kandidater for
denne terapiformen. For å bli
vurdert for behandling er det

likevel en del kriterier som må
oppfylles.
- Det er ikke slik at absolutt
alle med atopisk eksem bør
eller skal få dette. Det har noe
med alvorlighetsgrad å gjøre.
For å få gjort en vurdering må
man gå til sin hudlege, som
gjør en helhetlig vurdering basert på de kriterier som ligger
til grunn, sier Bistrup.
Virker lovende
Teresa Løvold Berents, overlege ved Hudavdelingen og
Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet
(RAAO) ved Oslo universitetssykehus, er glad for at medisinen endelig er godkjent.

og flere blir kvitt mesteparten
av eksemet, sier hun.
Et mer normalt liv
Eva Maria Rehbinder er lege
i spesialisering på Seksjon
for hudsykdommer ved Oslo
universitetssykehus og har
undervist i hudsykdommer
og forsket på atopisk eksem
i seks år. Hun ser ukentlig pasienter i alle aldre som sliter
med alvorlig atopisk eksem.
- Dersom dupilumab virker
slik man forventer hos de med
alvorlig atopisk eksem, ut ifra
de studiene som er blitt gjort,
vil over halvparten som får
behandlingen kunne leve et
mer normalt liv. De vil kunne
klare seg med forebyggende
behandling i form av fuktighetskremer, og kun innimellom ha behov for kortisonkremer. De vil kunne jobbe,
studere og gjøre aktiviteter
som de kanskje før ikke hadde
mulighet til, da eksemet var
som verst. Livskvaliteten deres vil kunne bli en helt annen,
sier hun.

- Det er positivt for pasienter med atopisk eksem at det
nå kommer medikamenter
som gjør at man lettere kan
skreddersy en god behandling
som kan bedre sykdommen.
Disse pasientene har tidligere
hatt få behandlingsalternativer. Studier viser at omlag
halvparten av de som får dupilumab opplever mindre kløe,
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2020
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- Det har ikke skjedd noe
nytt innen behandling for
denne gruppen på lenge, så at
det endelig har kommet noe
revolusjonerende for de med
atopisk eksem er veldig gledelig, sier helsefaglig rådgiver i
NAAF, Anna Bistrup.

til personer med astma, og 24.
februar ble det et ja også for
pasienter med atopisk eksem.
Anna forteller at dette er sårt
etterlengtet for våre medlemmer.
- Denne pasientgruppen har
virkelig ventet på dette. Det
har vært medlemmer som har
ringt jevnlig for å få en oppdatering i prosessen hele veien.
Da det første avslaget kom i
2018, snakket jeg med mange
fortvilte voksne med atopisk
eksem, sier hun.

Foto: Apokus

Personer som lever med alvorlig atopisk eksem kan få livet
ødelagt av komplikasjonene
som følger sykdommen. Smertefulle utslett, kløe, søvnproblemer og psykiske og sosiale
utfordringer preger hverdagen
til de som er hardest rammet.
Det kan oppleves som svært
ubehagelig, frustrerende og
sjenerende. I februar godkjente norske helsemyndigheter
det nye biologiske preparatet
Dupixent som behandlingsmetode for voksne og ungdom
med alvorlig atopisk eksem.
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EKSEM

Har fått livet tilbake
Lars Ødegård (47) fra Stavanger har hatt atopisk eksem hele
livet. Han er en få pasienter som allerede har fått prøve det
nye biologiske preparatet Dupixent.
- Jeg har hatt atopisk eksem
siden jeg var veldig liten, men
det var først da jeg var 19 år
at det virkelig begynte å bli
plagsomt. Jeg fikk utslett over
hele kroppen, sier han.
Lars forteller at han har
prøvd å leve så normalt som
mulig, men de siste 30 årene
har eksemet tatt fullstendig
styring over livet.
- Det har vært utrolig tungt,
både fysisk og psykisk. Det
klødde hele tiden. Jeg hadde
åpne sår, betennelse i kroppen og blod og flass på sengetøy og klær hver dag. I tillegg
følte jeg meg på en måte skitten. I 2011 gikk det så langt at
all hud forsvant, og jeg havnet
på Haukeland sykehus i 6 uker,
forteller Lars.
Møtte veggen
Etter å ha prøvd absolutt alt
av behandlinger uten tegn til
bedring, mistet Lars gnisten.
- Verken immundempende
salver eller kortison fungerte
for meg. Til slutt møtte jeg
rett og slett veggen. Jeg klarte
ikke å jobbe lenger og ble
sykemeldt. Smertene var for
store, og håpet om å bli bedre
ble bare mindre og mindre,
sier han.

grenset antall ekstra alvorlige
tilfeller før helsemyndighetene
har besluttet om en medisin
kan tas i bruk.
- Jeg tror vi var seks stykker
i hele landet som fikk denne
muligheten. Jeg regner med
at jeg fikk være med fordi jeg
var så hardt rammet, og fordi
jeg hadde prøvd alt som var
av behandling uten resultater,
sier Lars.
Nytt liv
September 2018 startet Lars
behandlingen med Dupixent.
Ett og et halvt år senere er
livet hans et helt annet.
- Det har fungert helt fantastisk. Jeg klør nesten ingenting
lenger. Før sov jeg maks en eller to timer sammenhengene.
Nå kan jeg sove så lenge jeg
vil. Jeg er til og med tilbake i
full jobb som lærer på Sola videregående skole, smiler han.
Lars grøsser av tanken på
om myndighetene nok en gang
ikke hadde godkjent Dupixent,
og at han da hadde mistet
tilgangen til det.
- Det hadde hatt store kon-

l

En av få
Våren 2018 fikk Lars høre om
en lovende medisin som ennå
ikke var godkjent. Hudlegen
på Stavanger universitetssykehus mente han var en aktuell
kandidat for å prøve Dupixent
gjennom en unntaksordning.
Dette er noe sykehusene i
noen tilfeller gjør for et be12

sekvenser for livet mitt, og jeg
kunne i verste fall endt opp på
uføretrygd. Det er i stor grad
takket være Dupixent at jeg i
dag kan gå på jobb. Det betyr
utrolig mye for min livskvalitet, avslutter han. n

Lars Ødegård setter medisinen
selv med sprøyte hver 14. dag.
Det er nok til å redusere eksemplagene med 95 prosent. Foto:
Magnus Lysèn.

Æ-

FAKTA ATOPISK EKSEM (atopisk dermatitt)
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Atopisk eksem (atopisk dermatitt) er en kronisk
tilbakevendende inflammatorisk hudsykdom,
karakterisert av kløe og hudsår. Sykdommen gir en
redusert hudbarriere, tørrere hud og er assosiert
med økt nivå av antistoffene IgE i blodet.
Sykdommen har ofte debut tidlig i livet og de
fleste får diagnosen før 6 års alder, men den
kan også oppstå senere i livet.

TITTEL

Lars Ødegård har hatt atopisk eksem hele livet.
Han har fått et nytt liv med den nye medisinen.
- Det betyr utrolig mye for min livskvalitet, sier
han. Foto: Magnus Lysèn
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TITTEL

Hva er kryssallergi?
Pollenallergi kan være mer enn ille nok i seg selv, men dessverre kan det også
medføre at det oppstår reaksjoner mot matvarer, såkalte kryssallergier.
Tekst: Guro Waage, NAAF Foto: Pixabay

Kryssallergi betyr at det
utløses en allergisk reaksjon
mot et stoff, for eksempel en
matvare, fordi man har en
underliggende allergi. Kryssreaksjoner ved pollenallergi
kalles pollen-matsyndrom og
er den mest utbredte formen
for kryssallergi. Pollen-matsyndrom skyldes at enkelte av
proteinene i pollen likner på
proteinene i maten. Immunforsvaret vårt leser derfor
proteinene fra maten feil og
tror at det er pollen. Dette kan
gi allergiske reaksjoner.
Kryssallergier kan også
forekomme mellom ulike
matvarer, og det kan oppstå
reaksjoner på matvarer som
følge av allergi mot latex og
midd.
De vanligste symptomene
på kryssallergi er kløe og hevelse i munn, nese, lepper og
hals. Symptomer i mage/tarm
og hud kan også forekomme.
Kryssallergi er svært sjeldent
alvorlig og er ikke det samme
som en klinisk allergi, men det
kan oppleves svært ubehagelig.
Hvem kan få kryssallergi?
Det er ikke alle allergikere
som har kryssallergi. Her er
14

det derfor ingen fasit. Hvilken
pollenallergi du har, er avgjørende for hvilke kryssreaksjoner du er disponert for. Det
er heller ikke gitt at du vil reagere på alle nevnte matvarer.
Husk at det ikke er grunn til å
utelate andre matvarer enn

de som faktisk gir ubehag.
Hvordan behandles
kryssallergi?
For mange pollenallergikere
forverres gjerne kryssallergien
i løpet av pollensesongen, og
en del må da helt eller delvis

VANLIGSTE KRYSSALLERGIER VED POLLENALLERGI:
BJØRK, HASSEL, OR, SALIX (VEIER, SELJE, PIL):
l Eple (rå) og pære (rå)
l Stenfrukter, som fersken, nektarin, kirsebær, morell,
plomme, aprikos, mandel og mango
l Gulrot (rå)
l Hasselnøtt, paranøtt, valnøtt og peanøtt
l Selleri
l Kiwi
l Tomat
l Jordbær
l Soya
TIMOTEI OG ANDRE GRESSARTER:

l Belgfrukt, som bønner, erter, linser og peanøtter
l Hvete, bygg, rug og havre
l Tomat

BUROT:

l Selleri, purreløk, løk og hvitløk
l Urter og urtekrydder
l Paprika
l Solsikkefrø
l Honning

ASTMA ALLERGI 2 2020 n WWW.NAAF.NO

unngå å spise de matvarene
man reagerer på. Mange av
matvarene tåles likevel når de
blir kokt, stekt eller hermetisert. Dette er fordi proteinene
blir denaturert (endret) når de
utsettes for varme og enzymer
i fordøyelsen.
For de som er sterkest rammet, er eneste behandling å
unngå de matvarene som gir
reaksjoner. Les da innholdsfortegnelsen på matvarene nøye.
Det er også viktig å behandle
pollenallergien. Medisinering
bør helst starte før pollensesongen starter, da det gir best
effekt. Hvilken behandling som
gir best effekt, er avhengig av
symptomene du har. Det finnes
både reseptfrie legemidler og
reseptbelagte medisiner. Legen
din kan gi deg god og kyndig
veiledning på dette.
Vær oppmerksom på at du
kan få falske positive prøvesvar
på laboratorietester når du har
pollenallergi. Eksempelvis kan
en gresspollenallergiker får
positive utslag på rug og hvete,
uten at det er av betydning.
Symptomer er avgjørende for
hvilke hensyn du må ta. Ikke
unngå matvarer for sikkerhets
skyld! n

Forbundslederens

Hjørne

Det er spesielle tider! Koronaviruset snudde hverdagen
på hodet for oss alle. Også for NAAF.
Jeg har lyst til å innledningsvis rette en stor, varm takk
til alle NAAFs frivillige, tillitsvalgte og ansatte som legger
ned en uvurderlig innsats i denne unormale situasjonen,
med å bistå bekymrede medlemmer og samfunnet for
øvrig, samt håndtere alle ringvirkningene.
Etter hvert som man begynner å få et avklart forhold
til den unormale situasjonen, går det an å tenke litt
framover. Hvordan kan ting se ut i andre enden?
Kriser er ikke bare trusler, men også muligheter – og
det er mulighetene jeg har lyst til å fokusere på idag.
Når fysiske samlinger ikke kan gjennomføres, får NAAF
et løft innen bruk av digitale verktøy. Nylig gjennomførte
flere av våre regioner årsmøter som videomøter. Jeg
hadde selv gleden av å være med på et par av dem og
merket meg hvor godt det fungerte – både for gammel
og ung.
Jeg har lyst til å sette fokus på videre utprøving av de
digitale mulighetene. Ikke bare for internt bruk i organisasjonen for tillitsvalgte og ansatte, men også undersøke
hvordan vi i større grad kan benytte disse kanalene i vår
kommunikasjon med våre medlemmer.
Så lenge fysiske samlinger er krevende, må vi være
kreative i å finne nye arrangementer som samler og
gagner medlemmer. Her må vi lære av samfunnet for
øvrig, som ser nye muligheter, finner nye arenaer og
kommer styrket ut av en vanskelig tid.
Samtidig tror jeg samfunnet i større eller mindre grad
vil endres som en konsekvens av det vi nå går igjennom.
Samfunnsdugnaden er formidabel, og det gjør noe med
oss. Kanskje vil vi stå igjen med styrkede verdier om
samhold og omsorg. Vi bryr oss kanskje mer – og for en
organisasjon som NAAF er det noe å bygge videre på.
Se mulighetene, vær kreativ og ta vare på hverandre!

Atle S. Ruud
Forbundsleder

ASTMA

Tore (45) har astma
– ble koronasyk
Tore Thomassen fra Sande i Vestfold fikk de første symptomene på korona lørdag
14. mars. – Jeg merket på hele kroppen min at dette var noe nytt, noe jeg ikke
hadde kjent tidligere, sier han.

Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Det er nå to uker siden Tore
fikk påvist koronasmitte. Han
har det mye bedre, men er
fortsatt preget av sykdommen. Han forteller at det var
ganske skummelt da symptomene begynte å vise seg.
- Det startet med litt hoste
og lette forkjølelsessymptomer, men det gikk raskt over
til stiv nakke og hodepine.
Natt til søndag våknet jeg av
smerter i ryggen med stråling
ut i armene. Jeg hadde også
en følelse av å være veldig
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varm, men jeg hadde kun minimalt med feber. Smertene
var mer stikkende enn ved
vanlig influensa, og jeg måtte
ta mye smertestillende disse
dagene. På onsdag morgen
våknet jeg opp med pusteproblemer. Jeg klarte ikke snakke
fullstendige setninger uten å
gispe etter luft, forteller han.
Astma
Tore har hatt astma i 8 år. I
tillegg er han allergisk mot
gresspollen, dun, midd og
burot.
- Jeg bruker medisiner mot
allergi og astma hver dag, sier
han.

ASTMA

Koronaviruset (SARS-CoV-2) og sykdommen Covid-19
ble karakterisert som en pandemi (verdensomfattende
epidemi) av Verdens helseorganisasjon (WHO) 11. mars.
Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved
at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.
Viruset ble for første gang påvist i Norge
26. februar 2020. I skrivende stund har 189 mennesker
mistet livet som følge av Covid-19 i Norge.

Etter hvert som sykdommen
utviklet seg, begynte Tore å
mistenke at det var korona
han hadde.
- Det var ganske ubehagelig.
Jeg brukte mye mer astmamedisin enn jeg vanligvis gjør.
Dette hjalp noe. Jeg begynte
samtidig og bli mer og mer
sikker på at jeg hadde fått
korona. Jeg tror også astmaproblemene gjorde dette
verre enn det kunne ha vært,
sier Tore.

Testen
På legevakten hadde de satt
opp to ekstra brakker, slik at
testingen kunne foregå uten å
gå inn i selve lokalet.
- Jeg ble etter hvert hentet
og ført inn en av brakkene.
På god avstand satt det godt
tildekket og beskyttet helsepersonell. De stilte en del
spørsmål rundt mine symptomer, astmasykdommen og om
jeg hadde vært i utlandet.
Det ble tatt 3 prøver. En blodprøve med stikk i fingeren, og
så en hals- og neseprøve.
Det var veldig greit alt
sammen, og fort gjort. Ingen
av testene var spesielt ubehagelig å gjennomføre, og de sa
det kunne gå tre dager før jeg
fikk svar, forteller Tore.

jeg hadde vært i kontakt med
fra tiden jeg begynte å få
symptomer. Det var heldigvis
veldig enkelt. Jeg hadde kun
vært hos min mor den dagen
symptomene startet. Ellers
hadde jeg bevisst valgt å
holde meg hjemme ettersom
jeg var så å si sikker på at det
var korona, og rett og slett
fordi jeg følte meg så syk, sier
Tore.

Annerledes enn influensa
Fra dagen Tore ble testet
Bekymret
ble han gradvis blitt bedre i
Onsdag formiddag, fire døgn
pusten.
etter de første symptomene
- Etter en uke med sykdomviste seg, begynte Tore å bli
men begynte jeg å føle meg
ordentlig bekymret.
bra, men så kom feberfølel- Pusteproblemene gjorde
sen og smertene i kroppen
meg spesielt stresset. Jeg
tilbake. Jeg begynte også å
tenkte at det ikke kunne bli
få veldig vondt i venstre
så mye verre før jeg måtte
Isolasjon
lunge. For min del har hele
ha hjelp. Utover dagen på
To dager senere ringte komsykdomsperioden vært
onsdagen ble pusteproblemunelegen og fortalte at Tore veldig annerledes enn ved
mene enda verre, og luktesan- hadde testet positivt. Han
for eksempel influensa eller
sen min var også helt borte.
skulle med en gang isoleres
forkjølelse. Smertene er mer
Klokka 16 den dagen ringte jeg i huset.
stikkende. Ikke verkende eller
til legevakten, forteller han.
- De sa jeg burde ha et eget murrende, slik det kan være
Tore fikk beskjed om å kjøre rom og bad i huset, så langt
med influensa. Dessuten
til legevakten i Drammen med det var mulig. Jeg skulle helmerket jeg på hele kroppen
en gang for å testes. Der fikk
ler ikke bevege meg utendørs at dette var noe nytt. Dette
han beskjed om å vente i bilen i det hele tatt. Legen ville
hadde jeg ikke kjent tidligere,
til de hentet ham.
også ha navn på alle personer sier han.

To uker etter
- Jeg har det bedre nå. Jeg har
fortsatt litt problemer med å
snakke i fullstendige setninger,
og jeg tar mye astmamedisin.
Jeg har også noe smerter i
venstre lunge, men det kommer
seg, sier Tore.
Han regner med å starte å
jobbe igjen om noen dager på
hjemmekontor.
- Det er klart at det er en
psykisk påkjenning å bare være
inne og i tillegg være isolert fra
familien. Man kan fort bli litt
deprimert hvis dette går over
lang tid. Heldigvis har jeg hatt
en veldig støttende og forståelsesfull familie rundt meg. De
har vært fantastiske. De har
kommet med mat på døren og
passet på meg så godt som mulig, sier han.
Men selv om Tore har vært
ekstremt forsiktig, har samboeren og de to barna dessverre
også blitt syke.
Min eldste sønn og min yngste datter testet positivt, og min
kone og yngste datter har testet
negativt enn så lenge, avslutter
Tore. n
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Kjære alle lesere!

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær

Jeg håper hver og en av dere
og familiene deres er i god
form og kun har stiftet bekjentskap med koronaviruset
via media. Jeg vet at dette
er en urealistisk tanke, blant
annet fordi vi dessverre har
opplevd smitte blant ansatte
i vår organisasjon. Samtlige er
heldigvis friske igjen, noe jeg
håper er fellesnevneren for
alle NAAF-medlemmer
og deres familier som måtte
ha hatt ublide møter med
dette viruset.

Verden er endret
Det skjedde brått, egentlig bare i løpet av noen få dager,
og livet er blitt annerledes for oss alle. Vi gjennomfører
nå en kollektiv dugnad, en dugnad absolutt ingen kan
kjøpe seg ut av. Vi lever isolert i våre hjem. Mange har
flyttet arbeidsplassen til egen stue, og mange er dessverre
permittert fra sine jobber. Barnehager, skoler, høyskoler
og universiteter har vært stengt i flere uker. Økonomiske
bekymringer tårner seg opp, i tillegg til frykten for koronasmitte og alvorlig sykdom. Vi heier på og klapper for alle
som står på for oss - helsevesenet, matvarehandelen,
apotekene og alle som jobber i kollektivtransport og politi.
Alle som sørger for at vi har det så bra som det går an i
disse tider.
Hva gjør NAAF?
Hvor er Norges Astma- og Allergiforbund i dette bildet?
Hva har vi gjort, og hva gjør vi for å hjelpe enkeltmennesket og samfunnet? Vi bistår helsevesenet i betydelig grad
i disse nasjonale krisetider, og vi tar vårt samfunnsoppdrag
meget alvorlig. Vi har doblet bemanningen på vår rådgivningstjeneste, og vi har styrket sentralbordet. Det strømmer på med spørsmål fra medlemmer og ikke-medlemmer,
både på telefon, på e-post og på Facebook. Alvoret preger
henvendelsene. Mange får ikke de svarene eller den beroligelsen de trenger hos egen lege. Overalt er det travelt. Da
er veien heldigvis kort til NAAF. Våre helsefaglige rådgivere
er kunnskapsrike og alltid faglig oppdatert. De svarer på
spørsmål om koronavirus, astma, kols og allergi, og de
forsøker å hjelpe alle med gode råd tilpasset den enkeltes
situasjon. For NAAF er organisasjonen for alle med astma.
Det er vi som representerer denne pasientgruppen. Det
har vi gjort i 60 år, og vi vet hvor skoen trykker i disse tider.

18
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Vi er her for å hjelpe, gi råd og veiledning og kanskje også
trøst der det er nødvendig.
Vår høyeste prioritet
Når dette leses er helsemyndighetenes veileder når det
gjelder tilbakevending til barnehage, skole og enkelte deler
av arbeidslivet godt kjent. Noe er vi i NAAF glad for, og
annet er vi mindre begeistret for. Vi representerer mange
mennesker i helsemyndighetenes definerte risikogrupper,
og arbeidet for å unngå koronasmitte hos disse har vår
aller høyeste prioritet. Dette gjelder i vår faglige dialog
med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helse- og
omsorgsdepartementet, og ikke minst i det mer langsiktige
arbeidet med politisk påvirkning i Stortinget.
Personer som tilhører definerte risikogrupper må
fortsatt være ekstra forsiktige, trolig i lang tid fremover.
Vi skal klare utfordringene i fellesskap. Vi må holde fast
ved det regelverket myndighetene innstendig ber oss om
å følge. Vi skal ikke glippe. Vi skal hjelpe hverandre med å
være tålmodige. For et slikt liv som vi nå lever kan tære på
tålmodigheten og den psykiske helsen for noen og enhver.
Jeg er imponert
Takk til dere alle for den organisatoriske omstillingen dere
bidrar til. Årsmøter i lokallag og regioner er gjennomført
digitalt. Alle har vist suveren vilje til å klare dette. Dere har
snudd dere rundt som om dette skulle være den enkleste
sak i verden. Jeg er imponert over læringsvilje, læringsevne, kreativitet og positive endringsholdninger. Dette er verdifulle egenskaper som vi må huske at vi besitter også når
denne krisen er over. Vi kan, vi vil og vi mestrer det meste,
selv om skuffelser også hører hverdagen til. Avlyste samlinger og kurs er noen av disse skuffelsene. Vi skulle så gjerne
vært sammen, lært av hverandre, inspirert hverandre og
gitt hverandre en god klem. Organisasjonstilhørighet er
nemlig et godt hjelpemiddel for mange i disse tider. Derfor
er det fint at vi utvikler nye samværsformer og tar i bruk
digitale løsninger som bringer oss nærmere hverandre.
La koronakrisen medføre positive og varige holdningsendringer hos oss alle. La oss i fellesskap sørge for at NAAF
kommer styrket ut av koronakrisen. Det vil gagne alle som
er berørt av astma, kols, allergi, eksem og overfølsomhet.
Sammen gjør vi Norge friskere!
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FRIVILLIG

Norges Astma- og Allergiforbund er avhengig av våre frivillige ildsjeler.
Dere utgjør ryggraden i vår organisasjon. En stor takk til dere alle!

Kristine Strøm Borgen
Styremedlem i Sør-Trøndelag
storlag og nestleder i NAAFU
- Jeg synes NAAF er en flott organisasjon, og jeg hadde mye glede av
NAAF da jeg var ung. Derfor synes
jeg det er herlig å få være med å
holde aktiviteten oppe.

Tusen
takk!

Oline R. Løvlid
Leder i Nordfjord lokallag
- Som en av de verste allergikerne i Norge
har jeg fått utrolig god støtte og mye kunnskap gjennom NAAF. Jeg ønsker å gi det
samme til andre som har samme behov
og utfordringer som jeg har hatt.

Sarah I. C. Dahl
Styremedlem i Bodø og omegn lokallag

Silje Tengs
Styremedlem i NAAFU

- Jeg vil være med å opplyse flest mulig i mine omgivelser
om hvorfor det er viktig å jobbe med inneklima, uteluft,
parfymefrie produkter og allergivennlige planter. Jeg vil
dele min kunnskap om astma, allergi og overfølsomhet med
mennesker og familier som har disse plagene, slik at de kan
få en bedre hverdag.

- Jeg har hatt astma, eksem og allergi siden
jeg var 3 år, og dette har bydd på mange
utfordringer for både min familie og meg.
Derfor ble vi medlem av NAAF. Jeg er med
på å starte opp NAAFU for å videreføre mine
erfaringer og for at ungdommer i samme situasjon som meg skal føle seg mer inkludert.

Vil du bli frivillig i NAAF?
Å være frivillig er en flott måte å bidra til samfunnet, lære nye ting og få nye venner. Ta kontakt med
regionskontoret i ditt fylke for mer informasjon om det å være frivillig i NAAF.
Kontaktinformasjon finner du her: naaf.no/naafs-regioner
20
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Medmenneske med taushetsplikt
- Det fine med å være likeperson er å kunne hjelpe andre og være til støtte i en
vanskelig og utfordrende periode i livet, sier Monica Kristoffersen fra Vestfold.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Monica Kristoffersen (44) er
en skikkelig ildsjel i NAAF. Hun
sitter som nestleder i Nordre
Vestfold lokallag og som styremedlem i region Østafjells.
- Jeg valgte å engasjere meg
i styrene for å kunne hjelpe
og inspirere andre familier
som er i samme situasjon som
meg selv. Barnelegen til barna
på Tønsberg sykehus maste
og spurte meg mange ganger
om jeg ville bli aktiv i NAAF på
grunn av min all min erfaring
med astma og allergi, sier
Monica.
Erfaring har Monica nemlig
mye av. Hun er mor til to, en
gutt på 15 og en jente på 13.
- Begge barna mine har
astma, atopisk eksem, pollenallergi, allergi mot diverse
pelsdyr og en rekke matallergier. I tillegg har de cøliaki.
Mannen min har også mange
av de samme utfordringene
som barna, og selv har jeg
astma, pollenallergi og litt
atopisk eksem, forteller hun.
Liker å hjelpe
I tillegg til å være aktiv i styrene gjør Monica en viktig jobb
som likeperson på sykehusets
astmaskole, eksemskole og
allergiskole. Her kommer
hennes egne erfaringer og
utfordringer godt med.
- Livet med kronisk syke
barn er et litt annerledes liv.
Jeg har sett gang på gang
at ikke alle forstår hvordan
familiene som er rammet
faktisk har det. I møte med
disse familiene deler jeg mine
erfaringer fra barnehage,
skole, helsevesen og fra vårt
liv som familie. Jeg forteller

senteret, på skolen eller på
butikken. Det er ikke alltid like
lett å ta en kjapp handletur, for
ofte oppstår de gode samtalen
midt blant butikkhyllene, smiler
Monica.
Medmennesker, ikke leger
- Det er viktig å huske på at vi
er ikke leger. Vi er medmennesker som har personlige
erfaringer fra våre egne liv. Jeg
henviser alltid til samtale med
lege hvis det er noe jeg ikke
kan svare på, eller hvis noen
trenger medisinske råd, avslutter Monica.

Monica Kristoffersen er svært aktiv i NAAF. Her er hun på eksemskolen
på Tønsberg sykehus. Foto: Privat.

dem at selv om livet virker
håpløst og mørkt, så er det
lys i andre enden av tunnelen.
Jeg liker å hjelpe og å være til
nytte for andre, og ikke minst
fortelle dem at de ikke trenger
å stå alene i slike utfordrende
situasjoner, sier Monica.
De gode samtalene
Monica forteller at likepersonsarbeidet i NAAF både er
givende og lærerikt.
- Jeg treffer så mange flotte
mennesker, og vi har så man-

ge fine samtaler. Det viktigste
jeg gjør er å lytte til hva de
sier og å vise forståelse. Jeg
har gått kurs for å bli likeperson, og jeg har taushetsplikt.
Det skal være trygt å snakke
med en likeperson, sier hun.
Monica tar imot samtaler
både per telefon og i møte
med folk på sykehuset eller på
stand.
- Det hender også at jeg
treffer på folk som lurer på
noe eller bare trenger å prate.
Det kan være på trenings-

Likepersonsrollen i NAAF
En likeperson er en person som
selv har erfart hva det vil si å
være syk eller som er pårørende til av en med sykdom. Det
er en person som har bearbeidet sine egne erfaringer med
sykdom, slik at man er i stand
til å være tilstede for andre i
samme situasjon. For å være likeperson i NAAF må man være
fylt 18 år, ha deltatt på likepersonskurs og blitt godkjent som
likeperson, samt undertegnet
en taushetserklæring.
NAAF arrangerer likepersonskurs både regionalt og
sentralt, men det er også mulig
å delta på kurs i regi av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Dersom man deltar
på likepersonskurs hos andre
enn NAAF, bør man i tillegg ha
gått igjennom opplæring i regi
av NAAF.
Ta kontakt med regionsekretær i din region dersom du
ønsker å snakke med en likeperson, eller ønsker å bli
en likeperson! n
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Godt på grillen
Grillsesongen er endelig i gang, men grilling er ikke bare til
helgen og festmåltidene. Størst glede får du av grillen om også
hverdagsmiddagene tilberedes utendørs.
Tekst og foto: Morten Øverbye
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NAAF-KOKKEN

LANGTIDSKOKT LAMMELÅR
1 stk. lammelår, ca. 2-2,5 kg
5 ss.sennep (kan sløyfes)
6 stk. hvitløksfedd
Timian
Salt og pepper

6 stk. gulrøtter
1 stk. brokkoli
1 stk. blomkål
1,6 kg. poteter
1 l. vann

(8 pers)

l Bein ut lammesteken eller kjøp den uten bein.
l Brett ut kjøttstykket, og gni inn innsiden med sennep, salt og

GRILLET SALMA
1 stk. filet av Salmalaks
200 gr. grønnkål
2 stk. gulrøtter
100 gr. selleri
150 gr. sukkererter
Olivenolje

l

RØMMEDRESSING:
1 beger rømme, gjerne laktosefri
1 stor neve urter. Ta hva du har
2 ss. sitronsaft
Salt og pepper

l Kutt opp grønnkålen i grove biter. Strimle gulrøtter og selleri,

l

l

l

l

og bland alt sammen med sukkererter. Ha over sitron, salt
og pepper.
Lag små skåler av stekepapir, og fyll dem med grønnsaker.
Ha over noen dråper olivenolje, og sett på grillen på indi
rekte varme.
Gni fiskestykket inn med litt olje, salt og pepper. Har du en
grillrist, kan du bruke denne. Hvis ikke, fungerer fiskestykket
like bra rett på grillen.
Grill fisken i 3 til 4 minutter på hver side. Pass på at du ikke
griller den for lenge. Fisken blir raskt tørr om den grilles for
hardt.
Bland sammen alt til dressingen. Server!

l
l

l

l

pepper. Del hvitløksfeddene i mindre biter, og legg dem over
sennepen sammen med en kvist eller to med timian.
Surr sammen steken. Det trenger ikke være så estetisk
vakkert akkurat nå. Hovedpoenget er å skape formen og
sørge for at innholdet ikke forsvinner.
Bruk en stor jernkjele. Sett den på grillen eller over flammen.
Ha i litt olje og brun kjøttstykket på alle sider.
Tilsett vann, og sett på lokk. Nå kan lammesteken bare kose
seg over varmen, det tar gjerne 2 til 3 timer, avhengig av
hvor varmt det er. Det trenger ikke fosskoke. Steken skal
heller kose seg over lengre tid. Da blir den mør og saftig.
Legg i poteter den siste timen og resten av grønnsakene
den siste halvtimen. Bruker du et steketermometer har du
full kontroll på når lammet er på sitt møreste. Jeg tar gjerne
ut låret på 65 grader. Da vil det fortsatt stige 2 til 5 grader
etterpå, og da synes jeg det er perfekt!
La gjerne kjøttet hvile utenfor kjelen i 15 til 20 minutter, slik
at all kjøttsaften holder seg inni låret.
Del opp i skiver, og server sammen med grønnsakene og
kraften fra kjelen.

MARINERT KYLLINGFILET PÅ SPYD
2 ss. tomatpuré
2 ts. fersk ingefær
1 stk. rød chili
4 fedd hvitløk
4 ss. hvitvinseddik
1 ts. tørket. Koriander
1 ts. malt fennikel

1 ts. gurkemeie
2 ss. spisskummen
1 ts. paprikakrydder
1 ts. kanel
1 ts salt
4 stk. kyllingbryst

l Ha alle krydderne i en stekepanne, og rist det i 2 til 3

minutter.

l Ha krydderne sammen med resten av ingrediensene i en

l
l
l
l

kjøkkenmaskin eller blender, og kjør det til du har en glatt
og smidig saus.
Kutt kyllingbitene i mindre biter, og legg i en skål.
Hell sausen over og la det marinere sammen i noen timer,
gjerne over natten.
Tre kyllingen på spyd og grill i ca. to minutter på hver side.
Server med ønsket tilbehør eller bare spis dem som de er. Om
du kan spise nøtter, er det også veldig godt å ha noen peanøtter
i før den kjøres til saus. Da får du en velsmakende kylling satay.

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

Nytt tilbud til helsestasjoner
Norges Astma- og Allergiforbund og MinMat.no har i fellesskap laget et oppslagsverk og en matportal tilpasset helsesykepleiere og helsestasjoner som skal
veilede småbarnsfamilier.
«MinMat – Helsestasjon» er et
interaktivt læreverk og faglig
informasjonsverktøy tilpasset
helsesykepleiere. Portalen
skal være til hjelp for helsesykepleiere som oppslagsverk
i sitt arbeid, men helsestasjonen kan også åpne deler av
portalen for småbarnsfamilier
som trenger gode kostholdsråd eller inspirasjon i hverdagen. Portalen tar hensyn til
matreaksjoner som allergi og
cøliaki og er et gratis tilbud til
landets helsesøstre og helsesykepleiere.

Enkelt å bruke
Du krysser enkelt bort
matvarer som ikke tåles, og
oppskriftene tilpasses familiene med innhold som tåles
og teknikker som må brukes.
Portalen er tilpasset familien,
men har fokus på barna. Helt
fra spedbarnsstadiet og overgangen til fast føde, til større
barn der brød, middager og
supper er naturlig.
Portalen finner du på
minmat.no/helsestasjon

Our woven vinyl flooring is recommended by
The Norwegian Asthma and Allergy Association
More info on bolon.com
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FAKTA MINMAT.NO
MinMat.no er et informasjonsverktøy for private
og profesjonelle med behov for kunnskap om spesialtilpassede dietter. Innholdet er skrevet av leger,
ernæringsfysiologer, spesialister og fagfolk, og alt
er kvalitetssikret av Norges Astma- og
Allergiforbund.
MinMat har tilrettelagte portaler for helsestasjon,
barnehage, kantine & storkjøkken, hotell & restaurant og barnebursdag.

Reduser allergi og
luftveisplager

10 % rabatt
for medlemmer!
Rabattkode (nettbutikk):
naaf1234

I pollensesongen er det ekstra viktig å rengjøre ofte. For å
unngå ytterligere allergi og luftveisplager bør du tørke støv
ofte og vaske med vann.
Med ENJOs innovative rengjøringssystem kan du holde
hjemmet ditt helt rent og fritt for støv og skadelige
kjemikalier, kun ved hjelp av vann og unike
fiberegenskaper.
Gjør en investering for helsa.

www.enjo.no
31 29 59 80
post@enjo.no

ENJO NORGE AS

enjo_norge

Nyhet!
LilleGo’ buksebeleier
i to nye størrelser:

LilleGo’ bleier og andre LilleGo’ produkter fås kjøpt hos KIWI, MENY, SPAR og Joker.

N
VA

E MER K

5023 0056

E
T

S

Maxi 7-11 kg
XL+ 17-26 kg

Anafylaksi

– Hva gjør du når uhellet er ute?
Reaksjoner ved allergi kan arte seg på utallige måter og varierer fra person til
person. Den mest alvorlige reaksjonen kalles anafylaktisk sjokk, eller allergisk sjokk.
Anafylaksi kan være svært alvorlig og oppstår ofte raskt når det først kommer.
Først og fremst er det viktig å
vite at anafylaksi er en sjelden
reaksjon sett i forhold til hvor
mange som har allergi. Det
er svært viktig å ta allergiske
reaksjoner på alvor, men samtidig passe på å ikke la frykten
ta overhånd. Det viktigste du
som allergiker eller pårørende
kan gjøre, er å sette deg inn
i hvordan du skal handle om
uhellet først er ute.

kalt allergisk sjokk, er den
sterkeste allergireaksjonen
man kan oppleve etter å ha
blitt eksponert for noe man
er allergisk mot og betegnes
ofte som akutt og livstruende.
Hele kroppen kan bli påvirket,
vanligvis i løpet av noen få minutter, men reaksjonene kan
også i sjeldne tilfeller komme
senere.

Hva er anafylaktisk sjokk?
Anafylaktisk sjokk, også
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De fleste organsystemer
kan rammes av den allergiske
reaksjonen, men det er særlig påvirkning på blodomløp
og luftveier som er skyld i
den livstruende situasjonen.
Svingende blodomløp (blodtrykksfall) og trange luftveier
kan føre til pustevansker og
kvelningsfornemmelse, og
man kan gå i sjokk.

trykk over brystet, hevelser
i munn og hals, elveblest og
hjertebank kan også oppstå.
Alvorlige anafylaktiske
symptomer kjennetegnes ved
tung pust eller pustebesvær,
hoste, sirkulasjonspåvirkning
med blek og klam hud, blodtrykksfall og økt puls. Etter
hvert kan man bli bevisstløs
og i noen tilfeller få kramper.

Symptomer ved
anafylaktisk sjokk
Innledende symptomer kan
være matthet og svimmelhet,
eventuelt også en kriblende
følelse i kroppen. Kløe, særlig
i ansikt, munn, svelg og hodebunn, rødme eller blekhet,
kvalme og magesmerter kan
forekomme. En følelse av

Hvem kan få
anafylaktisk sjokk?
Personer som tidligere har
opplevd anafylaktisk sjokk
er mest utsatt for å få det på
nytt. Personer med kjent og
alvorlig allergi er disponert.
De hyppigste årsakene er
insektsstikk, medikamenter,
dyreallergi og matallergi. n

1 SETT ADRENALIN

Tidlig behandling er avgjørende. En adrenalinpenn er en allergikers beste
livsforsikring. Personer som har hatt anafylaktiske episoder tidligere, eller
har høy risiko for å få det på grunn av alvorlig allergi, er ofte utstyrt med
adrenalinpenn. Å sette adrenalin er alltid første bud, også før du ringer
etter hjelp. Adrenalin gir best effekt når det gis i løpet av de første minuttene av en alvorlig allergisk reaksjon, og det gir hurtig effekt på de farligste
symptomene.
Er du i tvil, sett heller adrenalin en gang for mye enn en gang for lite.
Det finnes tre typer adrenalinpenn på markedet, Jext, EpiPen og Emerade.
Pennene ser litt forskjellige ut, men brukes på samme måte.

2 RING 113

Ring 113 og si «anafylaksi». Er det første gang vedkommende opplever
anafylaksi, kan det være vanskelig å forstå hva som skjer. Forklar da
symptomene. Opplys også om du har satt adrenalin eller ikke.
Når du har ringt etter ambulanse er det lurt at du går for å møte ambulansepersonellet hvis det er mulig. Hvis personellet må lete for å finne
frem, kan dyrebar tid gå tapt.

3 SIKRE LUFTVEIER

Ved pustebesvær, la vedkommende sitte godt med hevet overkropp.
Ved bevisstløshet, legg personen i stabilt sideleie for å sikre pusten best
mulig, og følg godt med. Slutter vedkommende å puste, må det øyeblikkelig startes livreddende hjerte- og lungeredning, med 30 brystkompresjoner og to innblåsninger (munn-til-munn). Fortsett til ambulansepersonellet kommer og kan ta over.

4 FJERN UTLØSENDE FAKTORER

Har vedkommende en kjent allergi, eller er det noe i umiddelbar nærhet
som du mistenker er den utløsende faktoren?
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NAAFU
NAAFU blir ofte spurt om hva vi jobber med og hva vi vil fokusere
på i tiden fremover. Etter at NAAFU fikk nytt styre høsten 2019,
har vi jobbet med nettopp dette. Derfor fikk vi tidlig i 2020 vedtatt
en handlingsplan med fem hovedpunkter om veien videre.

Hva jobber NAAFU med?
Lina Bjørheim Salte
Leder i NAAFU

NAAFU vil jobbe for å ha tett
samarbeid med regionene i
NAAF, slik vi kan nå ut til potensielle medlemmer. Fokuset
vil være å planlegge og gjennomføre morsomme aktiviteter for våre medlemmer i de
forskjellige regionene, i tillegg
til å arrangere to nasjonale
aktiviteter i året. Vi vil også
prøve å få til samarbeid med
andre organisasjoner som
fronter saker som ungdom
er opptatt av, som vil gjøre

at vi når ut til andre engasjerte ungdommer. I tillegg
vil NAAFU jobbe aktivt for å
være synlige på plasser hvor
våre medlemmer befinner
seg, slik som Geilomo, Valle
Marina, sykehus rundt om i
landet som jobber med astma
og allergi, samt skoler og
universiteter.
Når det gjelder arbeid rettet
mot moderorganisasjonen
NAAF, vil NAAFU jobbe for
et mer fremtidsrettet og
samfunnsaktuelt NAAF. Dette
innebærer et stadig større
fokus på bærekraft, inkludering og mangfold. NAAF
bør blant annet være mer
bevisst på hvilket inntrykk
organisasjonen gir, samt hvilke
bilder man bruker. Når det

gjelder bærekraft, vil NAAFU
at NAAF engasjerer seg i FNs
bærekraftsmål. De aktuelle
målene er nr. 5 (likestilling),
11 (bærekraftige byer og
samfunn) og 12 (ansvarlig
forbruk og produksjon). Disse
målene er valgt ut på grunnlag
av arbeidet og vedtektene til

l

NAAF. Mål 11 er spesielt aktuelt ettersom det omhandler
nedgang i utslipp for å bedre
luftkvaliteten til mennesker i
verden.
Synes du det høres interessant ut? Bli med da vel!

Æ-

FAKTA NAAFU – NAAFs ungdomsorganisasjon
NAAFU er et tilbud for alle medlemmer av NAAF
som er mellom 15 og 36 år. Vi arrangerer faglige
kurs og sosiale aktiviteter med det formål at
ungdommer skal lære mer om astma, allergi
og eksem. Her kan du bli kjent med andre
i samme situasjon.
Har du lyst til å bli med i NAAFU?
Ta kontakt på naafu@naaf.no

FNs bærekraftsmål er viktige og populære mål som de fleste organisasjoner og sektorer arbeider med, og målene skal nås innen 2030.
Bilde lånt fra FN-sambandet.
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6 MYTER OM
POLLENALLERGI
MYTE: Jeg trenger kun å ta medisiner på de verste dagene.
FAKTA: Alle som har pollenallergi bør starte med medisinering minst

en uke før sesongen starter og ta dem helt til sesongen er over.
På den måten sørger man for å holde mesteparten av symptomene i sjakk.

Gratis app
oppmuntrer barnet
til riktig bruk

MYTE: Man kan ikke få pollenallergi i voksen alder.
FAKTA: Alle kan utvikle allergi. Det er ikke aldersbestemt. Mange tolker
symptomene på våren som en vårforkjølelse, men så viser det
seg heller at de har utviklet pollenallergi. Det er derfor viktig å
gå til legen når man mistenker at man har blitt allergisk.

MYTE: Allergivaksinasjon kan ikke kurere min allergi.
FAKTA: Allergivaksinasjon er den eneste tilgjengelige behandlingen

som påvirker selve årsaken til allergi, og kan dermed potensielt
kurere sykdommen. De aller fleste blir bedre og behøver
mindre av sin vanlige medisin.

MYTE: Jeg er for allergisk til å få allergivaksine.
FAKTA: Allergivaksinasjon tilbys personer som ikke får optimal lindring

med sin vanlige allergimedisin. Behandlingen gis også når
allergiene påvirker pasientens sosiale liv eller arbeidsliv. En del
er allergiske mot for eksempel gresspollen, slik at hele våren
og sommeren ødelegges. Man kan treffe på dyr hos slekt og
venner, eller tvinges til å være hjemme fra jobb eller skole fordi
andre har dyr hjemme. De som er rammet av en livstruende
reaksjon ved bie- eller vepsestikk tilbys også allergivaksinasjon.

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

Fåes på apotek

IS
GRATp!
Ap

MYTE: Jeg tar kortisonsprøyte, og legen min sier det er den beste
behandlingen.

FAKTA: Å bruke kortison unødvendig kan ha negative helseeffekter. Korti-

son er noe man kun anbefaler i enkelttilfeller der det er medisinsk
nødvendig. Hvis man har en dårlig regulert pollenalergi, anbefaler
NAAF at man begynner med hyposensibilisering/allergivaksinasjon.

MYTE: Antihistaminer gjør meg trøtt og sliten.
FAKTA: De gamle antihistaminene, såkalt førstegenerasjons antihista-

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

miner, hadde for enkelte en uheldig bivirkning i form av trøtthet. Nå har det kommet mange nye og bedre medisiner som
ikke har disse bivirkningene. Opplever du derimot at du blir
sliten eller at antihistaminet ikke virker som den skal, kan du
bytte til et annet merke og se om den hjelper bedre.

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

LA HJEMMET
VÆRE DITT FRISTED
Skap et allergivennlig og pollenfritt miljø for deg og familien. Godt inneklima er
viktig for god helse og trivsel. AF 100 sørger for ren luft på 20 minutter i rom på
100m2. Passer også på større arealer. Kärcher sin luftrenser er laget for
profesjonelt bruk, men egner seg meget godt til privatpersoner som har astma
eller allergi.
For mer informasjon kontakt remi.robertsen@karcher.no, eller les mer på:
www.kaercher.no
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NAAF-NYTT

Vellykket familiesamling på Kongsberg
I vinter inviterte region Østafjells til familiekurs
og skiweekend på Quality Hotel på Kongsberg. 43
voksne og 42 barn møtte opp til en helg fullspekket
med god informasjon og flotte aktiviteter.
På programmet sto blant annet deilige fellesmiddager, gode foredrag, Kahoot-quiz, skidag i Kongsberg
ØSTAFJELLS
skisenter, trening med Yngvar Andersen fra NRK
Puls, knøttedisco for de små og mye annet.
R E G I O N

Fornøyde deltakere
– Deltakerne var veldig fornøyde med både foredragsholderne, hotellet og
aktivitetene. Det som var spesielt bra, var at de som var i bakken på lørdag fikk så
fint vær. Kahoot-quiz var også veldig populært, og deltakerne ville gjerne ha det
både fredag og lørdag. Det engasjerte både store og små, sier regionssekretær
Mona Larsen.

På fredagen holdt Silje Tengs foredrag om
NAAFU. - Vi er veldig stolte av Silje og hennes
engasjement i NAAFU. Det er viktig for videre fremtid for NAAF, sier regionssekretær Mona Larsen.

På lørdag våknet deltakerne til nydelig vær, og noen valgte å kose
seg i bakkene på Kongsberg skisenter.

På søndag fikk deltakerne prøve seg på morsom fellestrening med
Yngvar Andersen fra NRK Puls.

De aller minste samlet seg på det flotte lekerommet sammen med
barnepasserne, mens de voksne hørte på spennende foredrag med
NAAFs ernæringsrådgiver Guro Waage.

Ungdomsgruppa koste seg med «bli kjent»-leker og spill på eget rom.
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Skal forske på
bjørkerustsopp
Allergispesialist og overlege Martin
Sørensen hadde aldri hørt om bjørkerustsopp. Så møtte Nils Erik Bjørklund
opp på kontoret hans og sa han var
allergisk mot det.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Det er ikke nytt at pasienter
både med og uten kjente
allergier klager over allergisymptomer på høsten. Noen
mener at det kanskje er på
grunn av pollenrester fra
pollensesongen, mens andre
har nevnt at det kanskje kan
skyldes muggsopp eller annen
sopp som det er mye av i skogen på høsten. Noe spesifikt
allergen har imidlertid aldri
vært påvist.
Bjørkerustsopp?
I desember 2018 fikk allergispesialist Martin Sørensen
ved Universitetssykehuset i
Nord-Norge (UNN) besøk av
Nils Erik Bjørklund (70). Han
klagde over store plager på
høsten, med rennende nese,
hovne øyne og eksem. Han
hadde vært hos legen utallige
ganger, men aldri funnet ut
hva som forårsaket plagene.
- Jeg fortalte ham at jeg
heller ikke hadde noe godt
svar til ham på hva det kunne

være, men han ba meg slappe
av. Han visste nemlig selv
hva det var. Han var allergisk
mot bjørkerustsopp, sa han.
Bjørkerustsopp? Hva i pokker
er det for noe, svarte jeg. Han
fortalte meg at det er det som
farger bilen din gul på høsten,
sier Sørensen.
- Jeg ble nysgjerrig og tenkte at dette må vi se nærmere
på. Jeg ba ham komme tilbake
neste høst med litt bjørkeløv
så vi kunne teste dette. I september dukket han opp igjen
med en pose full av nyplukket
bjørkeløv, forteller han.
Enkel test, store utslag
Sørensen skrapte av sopp fra
undersiden av de gule bladene
og tilsatte noen dråper saltvann. Deretter gjennomførte
han en enkel prikktest på
Bjørklund og på seg selv.
- Han fikk en kjempereaksjon som varte i flere dager,
og jeg fikk ingen reaksjon, sier
han.

Overlege Martin Sørensen ved Universitetet i Nord-Norge vil
finne ut om bjørkerustsopp kan være årsak til allergi
på høsten. Foto: Jan Fredrik Frantzen (UNN)
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studier som har vist en mulig
sammenheng mellom andre
rustsopper på planter og
allergi, men ingenting om
bjørkerustsopp, sier Martin.

Overlege Martin Sørensen viser frem blader med bjørkerust.
Foto: Per-Christian Johansen (UNN)

Noen dager senere fikk han
besøk av en annen pasient
som klagde over nøyaktig de
samme plagene som Bjørklund.
- Jeg ba ham vente noen minutter mens jeg løp ut og plukket bjørkeløv med rustsopp
rett utenfor kontorvinduet
mitt. Vi gjentok samme test på
ham, og det samme skjedde
igjen. Han fikk en kraftig reaksjon, mens en av mine ansatte
ikke reagerte i det hele tatt,
forteller Sørensen.
Pilotstudie til høsten
Høsten 2020 setter Martin i
gang med en pilotstudie med
30 pasienter som har tilsvarende plager som Bjørklund.
NAAF er offisiell samarbeidspartner i prosjektet.
- Pasientene klager over
typiske allergiske plager
fra nese, øyne eller lunger
i august og september. De
sier gjerne at alle plagene
forsvinner når frosten kommer. Mange har selv observert
en sammenheng mellom
symptomer og spredning av
det gule støvet. Etter at det
har vært skrevet om dette og
vært reportasjer i NRK Nordnytt, Dagsrevyen, Altaposten,
Nordlys og TV2.no, har vi blitt
kontaktet av mange personer
som har disse plagene. Vi har
nå en liste på over 40 perso-

30 år med plager
Nils Erik Bjørklund fra Kvaløya
begynte å få allergiske reaksjoner på høsten allerede i
1990. Han er glad for å endelig
få vite hva han reagerer på.
- Jeg har gått her i 30 år og
ikke visst hva som er galt. Nå
vet jeg endelig hvorfor, sier
han.
Mistanken om at det kunne
være bjørkerustsopp begynte
da Nils Erik og kona hørte et
nyhetsprogram på radioen om
et gult belegg som kunne ligge
og flyte på sjøen om høsten.
- Det var en botaniker i

programmet som fortalte
at dette var bjørkerustsopp.
Kona mi var snar med å koble
dette med plagene mine, sier
Nils Erik.
De begynte å legge merke
til at han stadig ble dårlig hver
gang det lå et gult støvlag
på vannet. Etter mye om og
men ble han til slutt henvist til
Martin Sørensen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge
(UNN).
- Det var veldig befriende
å komme til en lege som var
ærlig om at han aldri hadde
hørt om bjørkerustsopp, men
samtidig var nysgjerrig og ville
finne ut mer om det. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen
og til å være med i studien,
avslutter Bjørklund. n

ner som ønsker å være med
på studien, forteller Sørensen.
I studien skal deltakerne registrere allergiske symptomer
i perioden august til oktober.
- Dette kan vi sammenligne med spredningstall for
bjørkerustsporer. I august og
september skal vi samle inn
masse løv og skrape av bjørkerustsopp. Denne skal vi sende
til vår samarbeidspartner
ved Luxemburg Institute of
Health, som skal identifisere
allergenet og lage ekstrakt
til prikktesting og IgE-måling.
Disse testene skal vi gjennomføre på pasientene. I tillegg
skal vi få laget en spray med
bjørkerustsopp som vi sprayer
inn i nesen, en såkalt nasal
Nils Erik Bjørklund gleder seg til å være med i studien til Martin
provokasjonstest, for å se om Sørensen. Foto: Privat
de reagerer på dette. Vi har
også et samarbeid med
l Æallergilaboratoriet på Oslo
FAKTA BJØRKERUSTSOPP
Universitetssykehuset. De
skal gjennomføre en basofil
Bjørkerustsopp (Melampsoridium Betulinum) er
aktiveringstest (BAT) på bloden sopp som vokser på undersiden av bjørkeløv på
prøver fra noen av pasiensensommer og høst. Den er først gul i fargen og
tene, forteller han.
blir etter hvert gulbrun/rød /rustfarget. Sporene
Aldri beskrevet tidligere
Målet med studien er å
finne ut om bjørkerustsopp
kan være årsak til allergi på
høsten.
- I så tilfelle vil dette være
en helt ny oppdagelse som
aldri har vært beskrevet
før. Det finnes noen gamle

kan spres i store mengder, og da kan man observere at overflater på vann, biler og klær kan bli
gulfarget. Soppen forårsaker for tidlig gulfarging
av bjørkeløvet på høsten og gjør at løvet faller av
tidligere enn løv som ikke har bjørkerustsopp. Pollenvarslingen til NAAF ved Hallvard Ramfjord registrerer spredning av soppsporer fra bjørkerustsopp
hvert år. Av denne kan man se at spredningen er
størst i Nord-Norge og i høyereliggende strøk i
Sør-Norge.
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Livskvalitet og helse på Valle Marina

Det er to uker siden Gerd og Arild kom hjem fra et tre uker langt
opphold på Valle Marina. De stråler av livsglede og entusiasme.
Tekst: Marianne Bjerke

Paret er i midten av 70 årene,
og begge har kropper fulle av
kroniske plager. Før de reiste
til Gran Canaria, kunne Gerd
knapt røre seg og slett ikke gå
i trapper. Arild hadde nettopp
skiftet ut hofte nummer to,
og knærne står snart for tur.
Dosen med smertestillende
var høy for dem begge, og
livskvaliteten sto på vent.
Fysioterapeuten meldte at det
var lite han kunne bidra med.
Med andre ord, noe måtte
gjøres.
Før reisen
Fysioterapibehandling på Valle
Marina bestiller de noen uker
før de skal reise. Lett sommertøy og en jakke til kjølige
kvelder pakkes i kofferten. Fysioterapeuten spør hvilke mål
de har for oppholdet. Begge
svarer at de er desperate
etter å få en bedre helse med
mindre smerter. Målet til Gerd
er å kunne gå til Arguineguin,
og for Arild er det å gå daglige
turer oppover fjellsiden bak
Valle Marina. Begge vil gjerne
delta i bassengtreningen med
de herlige 34 gradene.
Under oppholdet
Med disse klare målene star34

ter de allerede første dag med
behandling. En behandling
som er helt annerledes enn
hjemme i Norge.
- Fysioterapien på Valle Marina er virkelig førsteklasses.
Her «knas vi i dybden», og det
gjør vondt og godt på samme
tid. Og det virker, sier Arild.
Etter noen få dager legger
begge vekk de smertestillende
tablettene. Bassengtreningen
er bare helt vidunderlig. Kroppene begynner å spille på lag.
Livskvaliteten er til de grader
stigende.
- Det er utrolig hva summen
av Valle Marinas goder gjør
med helsen, skryter Gerd.
Trygt og godt
Gerd og Arild kan ikke få fullrost livet på Valle Marina nok.
De anbefaler Valle Marina til
alle som vil høre på dem, og
det er ikke få de har overtalt
til å feriere til Valle Marina.
- Man må ikke være pasient
for å benytte seg av Valle Marina. Det er et perfekt sted for
barnefamilier. Her er det trygt
og godt, sier Arild.
- Personlig setter jeg ekstra
pris på det hyppige renholdet
og sengeskiftet her. Vi setter
også stor pris på at de snakker
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norsk i resepsjonen. Det gjør
livet enklere når det oppstår
noe. Det er også godt å vite at
Valle Marina har avtale med
et sykehus i Meloneras, hvis
det skulle oppstå en helsesituasjon som må håndteres av
sykehus. Det skaper ekstra
trygghet. I tillegg kommer en
lege til Valle Marina på morgenen hver dag, så muligheten
for legesjekk hvis det skulle
være noe, er lett tilgjengelig,
forteller Gerd.
Livskvalitet
Gerd og Arild forteller at energinivået deres stiger betraktelig under oppholdet på Valle
Marina.
- Vi vet ikke hva som skjer,
men vi registrerer og gleder
oss over at vi orker mer. For
oss er det ingen selvfølge å
l

kunne gå en spasertur uten
å være helt utslitt. Nå orker
vi det, og målet om å gå til
Arguineguin er oppnådd.
Helt utrolig, smiler Gerd.
De er spente på hvor lenge
energinivået og livet uten smertestillende medisiner varer,
men de stråler og oser av
energi begge to etter drøye to
uker hjemme.
- Det er livskvalitet i hver
time investert på Valle Marina.
Vi kommer igjen, helt sikkert,
avslutter Arild. n

Æ-

FAKTA VALLE MARINA
Valle Marina ligger på sydspissen av Gran Canaria
og eies og drives av Norges Astma- og Allergiforbund. Klimaet er spesielt gunstig for mennesker
med lungesykdommer, hud- og allergiproblemer.
Les mer om Valle Marina og bestill ditt opphold på
vallemarina.no eller ved å ringe 0034 928 150 222.
Vi snakker norsk.

Solvettregler
Sommeren nærmer seg, og for mange betyr det lange
dager utendørs. Hvis du skal på stranda eller oppholde
deg lenge i solen, er det viktig å bruke solvett. Her får
du gode tips til fornuftig soling.
Sol er en god kilde til D-vitamin. Selv om
man kan ha godt av sol, er det viktig å ta
forholdsregler.
- Det er viktig å bruke tilstrekkelig høy
solfaktor. Våre grupper vil alltid være
utsatt for en liten risiko forbundet med å
bruke solkremer når man er i solen men
denne risikoen er betydelig mindre enn
ulempene man risikerer ved forbrenning
og solskader dersom man dropper helt å
smøre seg, sier Kent Hart, NAAFs fagsjef i
biologi og kjemi.
Han anbefaler at du påfører solkrem
minimum 30 minutter før du skal i solen,
og gjentar smøringen i løpet av dagen.
Bruk høy faktor. Videre bør du dekke til
hodebunn og ta pauser i solingen,
spesielt mellom klokken 12 og 15. Da er
solen mest intens. NAAF anbefaler at
man kun smører de delene av kroppen
som ikke er dekket av klær og at man
begrenser soleksponering når solen er
sterkest.
l Bruk uparfymert solkrem med høy

andel fysisk filter og minst faktor 15

l Barn under 12 måneder bør ikke være

Foto: Colourbox

i solen

CUTRIN
SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

l Det finnes badetøy i lycra med solfak-

tor til barn, tislvarende solfaktor 50

l Smør inn huden cirka hver annen 		

time, hyppigere om du bader

l Klær og skygge gir best beskyttelse

mot UV-stråling

l Solen tar sterkere jo høyere over 		

havet man kommer

l Sjekk UV-varselet på nett både i Norge

og på ditt feriested i utlandet:
uv.nilu.no
l Ta pauser i solingen, spesielt mellom
klokken 12 og 15, når sola er mest
intens
l Husk å drikke godt med vann

Solkrem anbefalt av NAAF
Det finnes gode og trygge alternativer
som er anbefalt av merkeordningen
Asthma Allergy Nordic.
l Dermica Sensitiv solpleie fra Apotek 1
l Komplett solbeskyttelse fra Sun Ca
milla Pihl kan kjøpes i nettbutikken på
vita.no
Begge produktseriene bærer også
Svanemerket og er uten parabener og
parfyme. n

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

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

INNEKLIMA

Økt inneklimakompetanse
i Oslo rådhus
I løpet av to år skal rundt 340 ansatte i byrådsavdelingene i
Oslo kommune få besøk på kontorene sine i forbindelse med
et stort inneklimaprosjekt. Målet med prosjektet er å lage
gode HMS- og inneklimarutiner for de ansatte. Målet med
prosjektet er å lage gode HMS- og inneklimarutiner for de
ansatte. Kai Gustavsen i NAAF er med som fagekspert.
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Byrådsavdelingene består av
totalt åtte avdelinger. De ansatte er fordelt i tre forskjellige bygg, med Oslo rådhus
som den lokasjonen med flest
ansatte. Heidi Løes Hvatum
jobber som spesialrådgiver
innen HR og HMS i Byrådsavdelingene. Hun er prosjektleder for HMS-/Inneklimaprosjektet, som er et samarbeid
mellom ledere, ansatte og
vernetjenesten i Byrådsavdelingene. Norges Astma- og

Heidi Løes Hvatum er prosjektleder for inneklimaprosjektet. Hun
jobber som spesialrådgiver innen
HR og HMS for Byrådsavdelingene
på Rådhuset.
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Allergiforbund er med for å
bidra med fagekspertise.
- Bakgrunnen for at prosjektet ble satt i gang var gjentatte
tilbakemeldinger om inneklimautfordringer meldt inn av
de ansatte i vernerundene.
Det typiske ved tilbakemeldingene var at utfordringene var
lite konkrete og håndfaste, slik
at det i praksis ble vanskelig
å vite hvilke tiltak som burde
iverksettes, sier Hvatum.
Omfattende
Prosjektet skal gjennomføres
i alle åtte byrådsavdelingene,
med unntak av Byrådsavdeling
for oppvekst og kunnskap,
som gjennomførte prosjektet
på egenhånd i 2016. Det betyr
at omtrent 340 ansatte har
fått eller vil få besøk av prosjektgruppa på kontoret sitt.
- Det er vanskelig å si hvor
mange kontorer dette utgjør,
da noen har eget kontor, noen
deler kontor og andre sitter i
landskap. De ulike forholdene
ansatte arbeider under gir
også forskjellige inneklimautfordringer, sier Heidi.
Med seg i prosessen har
de byggforvalterne Rådhusets forvaltningstjeneste og
Omsorgsbygg. Heidi forteller
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at det er helt essensielt at de
er med i prosjektet, da det er
de som har ansvar for drift,
renhold og vedlikehold i byggene.
- Det er de som sitter på
kunnskap om, og har erfaring
med, hvordan det tekniske
i byggene fungerer, hvorfor
det fungerer som det gjør og
hvilke muligheter det gir for
forbedringer, sier Hvatum.
Enkle løsninger
Målet med prosjektet er
å implementere HMS- og
inneklimakompetanse blant
de ansatte.
- Dette skal vi gjøre ved å fokusere på hva den enkelte selv
kan bidra med for å forbedre
vårt felles inneklima og arbeidsmiljø, innenfor de fysiske
rammene byggene gir oss. Vi
skal fokusere på hvordan inneklimautfordringer kan løses på
lavest mulig nivå, ofte av den
enkelte ansatte selv, eller ved
samarbeid mellom ansatte.
Noe kan løses med bedre
HMS-vaner, som for eksempel
lufting, bekledning og bruk av
innesko. Noe kan ansatte løse
i fellesskap ved hjelp av felles
regler eller opprydning, noe
må byggforvalter løse med sin

tekniske kompetanse, mens
noe må løses på virksomhetsnivå gjennom avtaler eller felles HMS-prosedyrer, forteller
Heidi.
Ulike oppfatninger
Hun forteller videre at selv
om kontorene kan være like
bygningsmessig, oppleves
ofte inneklimaet ulikt av de
ansatte.
- Noen vil ha det varmt,
andre kaldt. Noen liker trekk,
andre tåler det ikke. Ansatte
er med andre ord ikke en

TITTEL

Fra venstre: Rune Magnussen (teknisk forvalter Omsorgsbygg), Kai Gustavsen (fagsjef i NAAF), Rune Raknes (verneombud i Byrådsavdeling for byutvikling), Heidi Løes Hvatum (prosjektleder HMS- og Inneklimaprosjektet), John Fjetland (driftsleder Omsorgsbygg).

ensartet gruppe. Vi prøver å
møte problemstillingene med
så konkrete forslag som mulig,
innenfor de fysiske mulighetene byggene gir, sier Heidi.
Riktig og viktig
Spesialrådgiver Pål A. Sommernes har jobbet i Oslo
rådhus i 10 år og er en av dem
som fikk besøk av prosjektgruppa på kontoret sitt. Han
synes det er bra med et slikt
– Seks personer på kontoret på en
tiltak.
gang må være ny rekord, smiler
- I et gammelt bygg som
spesialrådgiver Pål A. Sommernes.
Han har jobbet i Rådhuset i 10 år.
dette blir det relativt raskt

«tung luft». Derfor må jeg
åpne vinduet på begynnelsen
av arbeidsdagen, og ellers
etter behov. Jeg mener det er
riktig og viktig at arbeidsgiver
iverksetter et slikt prosjekt.
Hvis det i tillegg medfører
konkrete forbedringer, så er
det fint. Ofte kan enkle, konkrete råd og tiltak uten store
kostnader gjøre hverdagen
bedre for den enkelte. Stå på,
smiler han.
NAAF er med
I 2016 var NAAFs inneklimaek-

spert Kai Gustavsen involvert
i et tilsvarende prosjekt for
Byrådsavdeling for oppvekst
og kunnskap.
- De fant nettsidene til
NAAF ved å google «inneklima» og «HMS». Der kunne
de lese om våre inneklimaprosjekter, sier han.
I prosjektet i 2016 erfarte
de at det ikke var så mye som
skulle til for å bedre inneklimaet i bygget.
- Å gjennomføre praktisk
opplæring i inneklima, der
ansatte og ressurspersoner
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Kai Gustavsen i NAAF viser frem det originale ventilasjonssystemet
som finnes på alle kontorene i Rådhuset.

trekkes aktivt med, viste
seg å være svært vellykket.
Arbeidsmiljøutvalgets sekretariat anbefalte på bakgrunn
av disse erfaringene at alle
byrådsavdelingene skulle
gjennomføre den samme
inneklima- og HMS-prosessen,
og det fikk gjennomslag i
arbeidsmiljøutvalget i 2018,
forteller Gustavsen.
Originale løsninger
Rådhuset er et gammelt bygg,

at det finnes, og hvordan de
bruker det, kan de påvirke sitt
eget inneklima, både på eget
kontor og i møterom. I prosjektet har ledelsen, ansatte
og byggforvalter samarbeidet
for å få det brukerstyrte systemet til å fungere så optimalt
som mulig. Dette, sammen
med flere andre tekniske
løsninger i bygningen, vil bidra
til tilfredsstillende inneklima,
sier Kai.

Holder kostnadene nede
Når prosjektet avsluttes vil
noe som gjør at prosjektledere, ansatte og byggforvalgruppa noen ganger må være tere sitte igjen med praktisk
kreative.
erfaring som viser at innekli- Bygget ble oppført i
maet kan påvirkes.
perioden 1931 til 1950, og det
- Sammen har vi utformet
er verneverdig. Dermed kan
Byrådsavdelingenes samvi ikke bare installere utvenhandlingskart, der inneklima
dig solavskjerming eller nytt
og HMS settes på dagsorden.
varmeanlegg. De som tegnet
Dette synliggjør avdelingenes
bygget innarbeidet et naturlig- tilgjengelige HMS-ressurser.
ventilasjonssystem i ytterveg- Intervju med ansatte og en
gene til kontorene. Dette er
fellessamling med innekliet gammelt, men fungerende
maforedrag med bilder fra
system. Hvis brukerne vet
arbeidsplassene har avdekket

over 200 gjennomførbare
inneklima- og HMS-tiltak,
der de fleste er innenfor det
ordinære vedlikeholdsbudsjettet. Flere av tiltakene skal
gjennomføres i flere kontorer.
Kunnskap og erfaringer fra
prosjektet skal til slutt innarbeides i Byrådsavdelingenes
eget internkontrollsystem,
sier Kai.
Gode tilbakemeldinger
Kai forteller at prosjektet og
metodene har blitt godt mottatt av de ansatte i avdelingene.
- Ledere og ansatte har
snakket veldig positivt om
prosjektet. Ansatte som har
deltatt i prosessen har gitt
uttrykk for at de opplever det
som svært nyttig at de nå vet
hvordan de kan påvirke sitt
eget inneklima. Flere har også
fortalt at de har omsatt det de
har fått innføring i til handling
i sin egen bolig, og det synes
jeg er ekstra hyggelig, avslutter Gustavsen. n

Cøliaki-pillen kommer snart, tror forskere
Den eneste behandlingen for sykdommen cøliaki i dag er å unngå gluten resten
av livet. Det kan være vanskelig. Men cøliakiforskere tror at pilla eller sprøyta
er her om ikke lenge, skriver forskning.no
Cøliaki er en autoimmun
sykdom, der tarmtottene over
tid blir ødelagt som følge av
at glutenproteiner utløser
en betennelse som angriper
tarmvevet. Tarmskaden gir
redusert opptak av næringsstoffer og kan gi redusert
tilvekst hos barn, vekttap og/
eller mangel på jern og andre
næringsstoffer.
Man antar at omtrent en
prosent av befolkningen har
cøliaki, selv om det er langt
færre enn dette som er kjent
med sin diagnose. Behand38

lingen innebærer livsvarig og
streng eliminasjon av alt korn
som inneholder gluten.
Når gluten elimineres, vil
tarmen etterhvert heles, og
de aller fleste cøliakere blir
symptomfrie på en glutenfri
kost.
Mye forskningsaktivitet
Forskning.no melder at
nærmere 30 ulike legemiddelfirmaer nå jobber intenst
med å utvikle en pille eller en
vaksine mot sykdommen.
De norske cøliakiforskerne
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Ludvig M. Sollid og Knut E. A.
Lundin er involvert i flere av
disse studiene.
– Med så mye aktivitet og
så mange seriøse aktører der
ute, tror jeg at det dukker opp
noe som hjelper cøliakere,
sier Lundin.
Forskernes optimisme
handler dels om at det er
mange store legemiddelstudier som nå har kommet langt
i å utvikle et medikament.
En tommelfingerregel innen
medisinsk forskning er at når
legemiddelfirmaer jobber

med ti ulike medikamenter,
vil i gjennomsnitt ett av dem
komme på markedet.
Om de lykkes, kan cøliakere ta en pille med enzymer
som bryter ned gluten før de
kaster seg over pizzaen. Eller
de kan få gluten sprøytet inn
i huden. Håpet er at ved en
slik vaksinasjon vil immunsystemet etter hvert lære seg å
forstå at gluten likevel ikke
er en farlig inntrenger. n
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NYE PRODUKTER
anbefalt av Asthma Allergy Nordic

Apotek 1
Dermica Baby
Denne serien inneholder alt du trenger til
det daglige stellet av de små og inneholder ikke parfyme eller fargestoffer.
Produktene er også veganske, som betyr
at de ikke inneholder noe fra dyr eller er
testet på dyr. Dette er et trygt og godt
valg, både for barnet ditt og naturen.

Dermica Intim
En serie med trygge og milde produkter til
daglig pleie av intimområdet. Serien består
av produkter som intimvask, olje og renserservietter for skånsom rengjøring, intimkrem
for fuktgivende pleie og glidemiddel for økt
nytelse og glid. Alle produktene har en tilpasset PH-verdi for bruk i intimområdet, og de er
veganske, parfymefrie og Svanemerket.

Dermica Sensitiv
En serie med trygge og milde produkter
til daglig vask og hudpleie. Produktene
inneholder milde ingredienser og egner
seg godt til hverdagsbruk for hele familien.
Alle produktene er uten parfyme og de
fleste er også Svanemerket.
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TITTEL

Produktmerkeordningen Asthma Allergy Nordic skal gjøre det lettere for
forbrukere å finne helsevennlige produkter som vi vurderer som gunstige
for de som lever med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer.

Høie Care
Soverommet er det rommet vi tilbringer desidert mest tid i. Dermed er det også
nettopp soverommet som er det aller viktigste rommet når man skal skape et
allergivennlig hjem. I serien Høie Care finner du nå flere allergivennlige dyner, puter
og sengesett som er anbefalt av Asthma Allergy Nordic, både for voksne og for barn.
Dyner og puter i dun:
l Høie Trym
l Høie Tor
l Høie Jotun
l Høie Saga
l Høie Loke
l Høie Jøkul
l Høie Edda
l Høie Snorre

Dyner og puter i fiber:
l Høie Allergo
l Høie Clean med middtett trekk
l Jensen perfekt pute
Sengesett:
l Pure sengesett i krepp
l Pure sengesett i krepp for barn
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Bakterier i luftveiene
kan føre til astma
Det er en sammenheng mellom risikoen for å utvikle astma senere i livet og
bakterier i luftveiene hos nyfødte. Dette viser ny dansk forskning. Jonathan
Thorsen, lege og postdoc ved Dansk Børne-Astma Center, har funnet en samling
bakterier i luftveiene som henger sammen med utviklingen av astma.
Tekst: Ingrid Stephensen

- Dette er et stort funn. Det
gir oss en mulig forklaring på
hvorfor astma utvikles tidlig
i livet. Det er spesielt to bakterier, Veillonella og Prevotella,
som kan føre til at mange barn
får astma. De utgjør ikke en
stor del av bakteriene vi har i
luftveiene. Men de er viktige
når det gjelder astma
hos små barn,
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sier Thorsen. Han mener at
bakteriene i stor grad påvirker
immunforsvaret, sier Thorsen.
Et gjennombrudd
- Dette er et gjennombrudd.
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Bakteriene spiller en større
rolle enn hva vi tidligere har
trodd. Å forske på sammenhengen mellom bakteriene og
astma er viktig. Flere og flere
får astma, og nye funn gir oss

håp om at vi kan bremse utviklingen. Astma rammer i dag
mange flere mennesker enn
for noen år siden. Sykdommen
er nesten blitt en global epidemi, understreker Thorsen.
Han håper at man kan bremse
utviklingen av astma fra tidlig
alder.

FORSKNING

sent av barna som hadde spesielle bakterier i luftveiene,
hadde fem ganger økt risiko
for å få astma når de begynte
på skolen, forteller han.

Jonathan Thorsen mener at de to
bakteriene i luftveiene hos små
barn kan forklare utviklingen av
astma. Foto: Brian Vegas

- Allerede i 2007 fant vi at
lungene hos spebarn ikke var
sterile slik vi hadde trodd.
Videre fant vi at rundt 20 pro-

Tett oppfølging
- 700 barn ble fulgt tett opp
for å undersøke utviklingen
av astma helt fra fødselen.
Den nye studien viser at barn
som har høy forekomst av
de to bakteriene, Veillonella
og Prevotella, da de var en
måned gamle, utviklet astma i
dobbelt så mange tilfeller som
barn med lav forekomst av de
to bakteriene, forklarer Thorsen og føyer til: - 644 barn ble
undersøkt gjennom bakterieDNA-sekvenseringer av luftveisprøver. De ble undersøkt
en uke, en måned og tre måneder etter fødselen. Barna
ble delt inn i tre grupper med

rundt 214 barn per gruppe,
avhengig av om de hadde høy,
middels eller lav forekomst
av de to bakteriene. Seks år
senere hadde 146 av 644
barn utviklet astma. Det er
nemlig viktig å understreke at
vi ennå ikke kjenner årsakssammenhengen bak dette
funnet, og hvorfor barn med
mange av disse bakteriene

l

oftere utvikler astma senere
i barndommen, sier Jonathan
Thorsen. Han forteller videre
at han håper å finne mekanismene mellom de to bakteriene, Veillonella og Prevotella,
og utviklingen av astma. n

Æ-

FAKTA

34,4 prosent av barna i gruppen med høy
forekomst av bakteriene hadde astma ved seksårsalder.
24,6 prosent av barn i gruppen med middels forekomst av bakteriene hadde astma ved
seksårsalder.
14,7 prosent av barn i gruppen med lav forekomst
av bakteriene hadde astma ved seksårsalder.

D-vitamin i svangerskapet reduserer
astmasymptomer hos små barn
Hvis en gravid kvinne tar
en høyere dose D-vitamin
enn vanlig, reduserer det
barnets risiko for astmatiske symptomer med omtrent 25 prosent frem
til treårsalderen. Det
viser en studie utført av den danske
forskningsenheten
COPSAC, i samarbeid med Harvard
University i USA.
Mange barn har
hyppige besøk hos
barnelegen de første årene. Nå viser
dansk og amerikansk
forskning at D-vitamin
under graviditet kan
redusere en av de viktigste årsakene til besøket,

nemlig astmatisk bronkitt.
I forskningsstudien ble en
gruppe på 700 gravide delt inn
i to grupper, der den ene fikk
en normal dose D-vitamin og
den andre ble gitt syv ganger
høyere dose i løpet av det
tredje semesteret av svangerskapet. En lignende studie
fant sted hos en forskergruppe ved Harvard University i
USA som samarbeider med de
danske forskerne.
Resultatene viser at barna
til kvinnene som fikk den høye
dosen av D-vitamin hadde
betydelig færre astmatiske
symptomer enn barna til de
som fikk en normal dose Dvitamin, men at effekten opphørte da barna var omtrent
seks år gamle.

- Vi finner en reduksjon
i hyppigheten av astmatiske symptomer de tre første
årene, men rundt seksårsalderen har det ikke lenger noen
effekt. Det har altså en effekt
på de tidlige småbarnssymptomene, noe som rammer
omtrent hvert femte barn.
Dette er en stor gevinst,
selv om effekten ikke varer
lenger enn til rundt skolealder, sier forskningsleder
Hans Bisgaard.
Kilde: Astma-Allergi
Danmark
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I flere år har tusenvis av foreldre i Skandinavia blitt anbefalt å bruke babyolje i vannet
når de bader sine nyfødte for å hindre utvikling av eksem. En stor internasjonal studie
ledet av Oslo universitetssykehus (OUS) har nå konkludert at regelmessige oljebad og
fuktighetskrem i ansiktet det første leveåret ikke har noen forebyggende effekt mot
atopisk eksem. Det samme gjelder tidlig introduksjon av enkelte matvarer.

STUDIE:

Oljebad og fuktighetskrem forebygger
ikke utvikling av atopisk eksem
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

2700 kvinner med fødeplass
ved Oslo Universitetssykehus,
Sykehuset Østfold og Karolinska Universitetssykehus
i Stockholm har vært med
i prosjektet, som er en del
PreventADALL-studien. PreventADALL (Preventing Atopic
Dermatitis and Allergies) er en
stor internasjonal studie med
formål å undersøke om enkle
tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske
sykdommer.

Laura Fouilland var en av
mødrene som takket ja til å
være med i studien. Sønnen
hennes Tobias (3) fikk jevnlige
oljebad hele sitt første leveår.
Nå er de inne til kontroll hos
barnelege og professor Karin
Lødrup Carlsen.
- Mannen min slet mye med
allergi som liten, så jeg tenkte
at dette ville være en god
ting å være med på. Det var
ganske store mengder olje vi

I alt 2400 barn ble inkludert i studien og delt inn
i fire grupper:
l Gruppe 1 fikk oljebad minst fire ganger i uken og
fuktighetskrem i ansiktet.
l Gruppe 2 ble tidlig introdusert for visse matvarer
(egg, melk, hvetemel og peanøtter).
l Gruppe 3 fikk både oljebad og tidlig introduksjon av
matvarer.
l Gruppe 4 gjorde ingen av tiltakene.
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skulle ha i vannet, og det var
en del jobb å gjennomføre
alle badene. Men det har gått
veldig fint, sier Laura.
Ingen forebyggende effekt
Resultatene, som ble publisert
i det medisinske tidsskriftet
The Lancet i februar, viser at
regelmessige oljebad eller
tidlig introduksjon av matvarer ikke hadde noen forebyggende effekt på atopisk eksem
ved ett års alder. Karin Lødrup
Carlsen er prosjektleder for
PreventADALL og forteller at
resultatene var uventet, men
allikevel svært viktige.
- På den ene siden er det
leit at tiltakene ikke reduserte
risikoen for atopisk eksem. På
den andre siden er det kanskje
en trøst at daglig oljebad ikke
trenger å være en del av en
allerede krevende spedbarnsperiode. Det florerer med råd
om hva man bør og ikke bør
gjøre for å bedre barnas helse.
Derfor er denne studien svært
viktig for å dokumentere
om tiltak faktisk har positiv
forebyggende effekt, før vi gir

råd til småbarnsforeldre, sier
Carlsen.
Resultatene i PreventADALL
er støttet av BEEP-studien
i Storbritannia, som ble
publisert samtidig i samme
tidsskrift. Her undersøkte de
omtrent 1400 barn med en
økt risiko for å utvikle eksem,
og de fant ingen redusert
risiko for atopisk eksem ved
to års alder med daglig bruk
av fuktighetskrem hele første
leveår.

Laura Fouilland har gitt sønnen
Tobias (3) jevnlige oljebad hele
første leveår.

Viktig som behandling
- PreventADALL-studien har, i
likhet med BEEP-studien, vist

Karin Lødrup Carlsen forteller at
ingen av tiltakene i studien har
hatt forebyggende effekt mot
atopisk eksem.

Barnelege og professor Karin Lødrup Carlsen ved Oslo universitetssykehus er prosjektleder for PreventADALL-studien, der de skal undersøke om
enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer.

at vi per i dag ikke kan anbefale regelmessig oljebad eller
hudkremer for å redusere
forekomsten av atopisk ekl

sem. Det er viktig å fremheve
at våre studier er siktet mot
primærforebygging, altså fuktighetsgivende tiltak i huden

Æ-

hos friske barn. Dette må ikke
forveksles med bruk av fuktighetskrem som behandling av
atopisk eksemhud, der nytten
l

FAKTA PreventADALL

av fuktighetskrem er godt
dokumentert og svært viktig,
avslutter Carlsen. n
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FAKTA ATOPISK EKSEM

(Preventing Atopic Dermatitis and Allergies)
er en stor internasjonal studie med formål å:
l Undersøke om enkle tiltak i første leveår kan 		
redusere utviklingen av allergiske sykdommer.
l Identifisere om miljø- og livsstilsfaktorer
gjennom svangerskap, fødsel og barndom
påvirker utvikling av allergiske og andre folkesykdommer, også senere i livet.
l Omsette ny viten om risikofaktorer til tiltak for
å redusere utvikling av folkesykdommer.
Kilde: Oslo universitetssykehus

En betennelse i huden som gir kløe. Betennelse
skyldes sjelden allergi eller infeksjon, og det er ikke
smittsomt. Dette er den vanligste form for eksem
hos barn, også kalt barneeksem. Sykdommen kan
være kronisk med et svært vekslende forløp. Det
antas at cirka 15% av norske barn har eksem i en
periode av barndommen.
Atopisk eksem kan forekomme hos barn fra tidlig
spedbarnsalder og oppover i barneårene. Hos
mange barn avtar plagene mot skolealder, og hos
noen kan de bli helt borte. Eksem kan imidlertid
komme igjen senere i tenårene eller i voksen alder,
og enkelte kan ha atopisk eksem hele livet.
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Leier, men ønsker
å ha hund
Vi leier en sokkelleilighet med
egen inngang og ønsker å ha
en hund. De vi leier av bor i
etasjen over oss og er bekymret på grunn av allergi. Har de
noen grunn til det? Eneboligen er av nyere dato og godt
isolert, og det er ingen dører
mellom leiligheten og resten
av boligen.
Hilsen Mads & Elsa
Svar:
Jeg forstår at dere ønsker en
hund. Men utleier har god
grunn til ikke å tillate dyrehold
i leiligheten som leies ut. Grunnen til det er at hund og katt
avgir/drysser allergener som
vil blande seg med støv og kan
lagres i sprekker og hulrom i
hele leiligheten. Det er ingen
kjent sikker renholdsmetode
som fjerner allergener fra
leiligheten når dere flytter.
Et godt renhold er heller ingen
garanti for at neste leietaker
ikke vil få allergiske reaksjoner
ved å bo i leiligheten. En leilighet der det har vært dyrehold
er vanskelig å leie ut.
Hilse Kai

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Hvetegluten
Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Hei! Kan man spise hvetegluten når man har hveteallergi?
Det er snakk om et speltbrød med 4,9% hvetegluten i. Sønnen
vår tåler gluten. Sist han tok blodprøver slo den ikke ut på
hveten, men en prikktest noen måneder før ga utslag.
Hilsen Runa
Svar:
Hei! dersom han tåler gluten, så tåler han også hvetegluten.
Det skjer relativt ofte at man får et utslag på en prikktest eller
en blodprøve uten at man er allergisk. Dersom han ikke får
symptomer, kan han fint spise det. Man får ofte utslag på hvete
(prikktest/blodprøver) dersom man samtidig har gressallergi,
uten at det har klinisk betydning.
Hilsen Guro

Dyr i idrettshallen

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Guro Waage

Helsefaglig rådgiver

Hei! Jeg lurer på hva dere tenker om å arrangere hundeutstillinger i en idrettshall. Jeg er veldig allergisk, og for meg er dette
et stort problem. Dette gjelder også flere andre. Det ser ut som
om kommunen leier ut hallen til dette formålet. Jeg har vanskeligheter med å bruke hallen, selv etter den er rengjort. Jeg føler
at vi som er allergiske blir ekskludert fra å bruke idrettshallen.
Hilsen Petter
Svar:
Hei Anna! NAAF mener at pelsdyr ikke har noe å gjøre inne i
denne type lokaler, med mindre de tjener et helt bestemt formål
(servicehund e.l.). Du har i tillegg et lovverk som regulerer dette,
og her er nok kommunen som utleier på kanten av loven.
Kulturdepartementets veileder om universell utforming av
idretts- og nærmiljøanlegg presiserer at man skal etterstrebe
dyrefrie fellesområder og soner. Dyreutstillinger nevnes som et
eksempel på arrangementer man IKKE bør ha i disse lokalene.
Hilsen Anna

SPØRSMÅL OG SVAR

Kryssallergi
Jeg har nylig fått påvist bjørkepollenallergi. I den forbindelse
har jeg et skjema over kryssallergier. Det er jo en hel del, og
dette gjør meg nervøs. Alle de matvarene som krysser med
pollen har jeg spist i hele mitt liv og aldri merket noe. Hvordan
virker dette nå? Er det slik at det kun krysser
i bjørkepollensesongen? Kan det bli så sterk allergi at jeg
tetter til i luftveiene? Må jeg gå rundt med adrenalinpenn?
Hilsen Tove

Temperatur i bolig
Hvilket forhold har NAAF til at eldre og personer med diverse
sykdommer krever høyere romtemperatur? Er det slik at eldre
på sine gamle dager må ta frem minkpelsen når romtemperaturen kun blir 21 grader i nye boliger og leiligheter? 80 % av
leilighetene, i alle fall utenfor storbyen, kjøpes for det meste
av eldre.
Hilsen Wenche
Svar:
Fint at du stiller oss dette spørsmålet. Temperatur er viktig
for alle, uansett alder. Vi trenger ulik temperatur avhengig av
alder, aktivitet og fysiske behov. Det er lurt å bruke bekledning, men det er ikke fornuftig å skulle sitte med uteklær inne.
Temperaturen i leiligheten skal kunne reguleres slik at de som
bor i leiligheten får ønsket temperatur. I boliger der flere bor,
vil det ofte være forskjellige behov. Er det mulig å utstyre de
ulike rommene med forskjellige varmekilder, kan den enkelte
etablere sine egne temperatursoner. For stillesittende personer
kan strålevarme i det området personen sitter være et godt
inneklima- og helsevalg. Nye boliger har balansert ventilasjon,
og da er det viktig å påse at godstolen ikke utsettes for tilluften fra ventilasjon. Det vil av de fleste oppleves som trekk.
Hilsen Kai

Svar:
Hei! Dette burde legen din opplyst bedre om. Kryssallergi skyldes at enkelte av proteinene i pollen likner på proteiner i noen
matvarer. Immunforsvaret vårt tar rett og slett feil og en allergireaksjon kan oppstå. Kryssallergi er ikke det samme som en
klinisk allergi, og er ytterst sjeldent farlig. Du trenger derfor ikke
å gå rundt med adrenalinpenn. De vanligste symptomene er
kløe i munn og svelg. Når det er sagt er det ikke alle pollenallergikere som opplever kryssreaksjoner. Og blant de som opplever
det, er det individuelt hvilke matvarer de reagerer på. Det betyr
at du som ikke har symptomer etter å ha spist disse matvarene
fint kan fortsette å spise som før, uten noen restriksjoner.
Du trenger ikke å forholde deg til den listen.
Hilsen Guro

Bjørkesevje
Jeg lurer på om en person som har bjørkepollenallergi vil kunne
reagere på bjørkesevje eller av å spise bjørkeblader? Takk for
hjelpen!
Mikkel
Svar:
Ja, en del av de med bjørkepollenallergi vil også kunne reagere
på allergener i bjørkeblader og sevje. Dessverre er dette et
område det er forsket lite på, så hvor alvorlige reaksjoner som
kan oppstå vet jeg dessverre ikke. En finsk studie viser at opptil
40 % av de som er allergisk mot bjørkepollen også fikk en
allergisk reaksjon ved oralt inntak av bjørkeblader og sevje
ved kostprovokasjon.
Hilsen Guro

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.
WWW.NAAF.NO
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Medlemshelg i Tysvær
R E G I O N

VEST

Helgen 13. til 15.november
2020 inviterer NAAF Region
Vest til medlemshelg. Sett av
datoen allerede nå! Stedet
er Stemnestaden leirsted i
Tysvær kommune, like utenfor
Haugesund. Her møtes Kyststamveien og Haukelivegen.
Så kommer du for eksempel
fra Bergen eller Stavangerområdet, er det bare å «hive
seg på» Kystbussen. Området ligger idyllisk til innerst
i Skjoldafjorden, omkranset
av fjell og skog. Store plener
og lett adkomst til sjøen, lunt
avskjermet fra trafikk og annen ferdsel.
Her vil du få møte andre
voksne som kanskje strever
med noen av de samme utfordringene som du selv gjør

- astma, kols, eksem, allergier.
Du kan ha gode likepersonssamtaler over en kaffekopp.
Vi satser på mye godt humør,
masse latter, faglige foredrag
og masse fysisk aktivitet, tilpasset slik at alle kan delta.

Vil du vite mer eller
reservere plass?
Kontakt regionssekretær
Hildur Østbø på 991 22 895
eller region.vest@naaf.no

Åpning av miljølaboratorium på Haukeland sykehus
I desember ble NAAF Region Vest
invitert til den høytidelige åpningen
VEST
av Miljølaboratoriet ved Haukeland
sykehus. Dette er det eneste laboratoriet i Norge som kan måle
allergifremkallende stoff i ulike miljø, og som kan tilby rekvirerbare spesialanalyser for allergi og overfølsomhet. Det er blitt
arbeidet i mange år for å få dette til. Administrerende direktør
Eivind Hansen kastet glans over det hele ved å klippe snoren.
Et slikt laboratorium er viktig for å kunne tilby diagnostisk
oppfølging av pasienter som har utfordringer knyttet til miljøstøv enten inne, ute eller på arbeidsplassen. Metodene kan
benyttes i rutineutredninger, forskningsprosjekter og bedriftskartlegging. Over tid er målet å produsere allergener som kan
brukes i andre allergologiske analyser.
En viktig pasientgruppe er dem som trenger avklaring på
om støv og allergen i arbeidsmiljøet har ført til yrkessykdom.
Dersom det kan påvises at pasienten er blitt syk på jobb, kan
det gi grunnlag for endringer
på arbeidsplassen, slik at
en unngår at enda flere blir
syke.
En annen pasientgruppe er
dem med mistanke om helårsallergi. Nå kan de få tilbud
om kartlegging av eksponering for allergen i hjemmet,
og de kan eventuelt få tilbud
om allergivaksinasjon.
R E G I O N
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Tønsberg lokallag 60 år
12. februar feiret NAAF Tønsberg
60 år. Dagen ble markert
ØSTAFJELLS lokallag
med fest i Tollboden på brygga
i Tønsberg. Jubileet åpnet med årsmøte og valg av nytt styre.
De 25 deltakerne fikk servert en deilig toretters middag med
glutenfri jubileumskake til kaffen.
Kvelden ble ledet av mangeårig leder Britt Wennerød.
Årsmøtet vedtok styrets ønske om å gi kr 20 000,- til Geilomo
Barnesykehus, kr 20 000,- Forskningsfondet, kr 10 000,- til
Tønsbergsregionens legevakt ØHD, og kr 20 000,- i støtte ti
regionens familiekurs på Kongsberg og i Langesund.
Vidar Wennerød loset forsamlingen trygt gjennom kvelden.
Tordis Bruserud, som var med å stifte laget, leste lokallagets
60 år lange historie. Bjørg Simonsen, som var med å stifte
Norges Astma- og Allergiforbund, lyttet interessert.
R E G I O N

Nyvalgt styre. Fra venstre: Anne Berit Halvorsen, Berit Bruserud Reiss,
Noomi Kvifte, Elisabeth Brekke, leder Britt Wennerød og nestleder
Signe Solås Jørnsen.

Godt drevet
- Tønsberg lokallag er godt drevet og har 295 medlemmer,
hvor 72 er under 26 år. De har tilrettelagt trening for personer med astma og kols hver tirsdag og torsdag på Sprek Fritid
Tønsberg med egen trener. På grunn av koronavirusfaren er
dessverre treningssenteret stengt inntil videre. Lokallaget har
også hyggemøter ved lunchtider på Midtløkken hver tredje
torsdag i måneden, sier regionssekretær Ellen Sørby.

Ønsker nytt styre i Halden lokallag
Halden lokallag trenger medlemmer
som vil drifte lokallaget videre. Når
ØSTFOLD
koronatidene er over, skal region
Østfold jobbe for å få på plass et nytt styre i Halden lokallag.
Lokallaget fungerer ikke uten et aktivt styre. Vi håper og ønsker
at det finnes noen engasjerte medlemmer i Halden lokallag
som har lyst til å ta over driften av laget.
R E G I O N

Høres dette spennende ut? Ta kontakt med NAAF region
Østfold, ved regionssekretær Mona Marthinussen:
E-post: region.ostfold@naaf.no
Telefon: 922 78 220
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 2 2020
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Jul i Prøysenhuset
I desember var Ringsaker storlag
på Prøysenhuset i forbindelse med
HEDMARK
juleforestillingen «Nå er det jul
igjen». Det var til sammen 36 barn og voksne som møtte
opp. Det er «all time high», og det var en glede for både
store og små. Vi ønsket de påmeldte hjertelig velkommen.
Etter kort tid fikk ungene være med på juleverksted og
stortrivdes der, før de ble geleidet inn i Prøysensalen til den
nydelige forestillingen. Dette førte til både latter, glede og
en herlig julestemning. Etter forestillingen ble det servert
julebuffet med deilig mat av alle slag. Vi fikk gode tilbakemeldinger. Ikke bare fra de voksne, men også fra barna.
De satte veldig stor pris på å få være med og ønsket at
dette skulle bli en årlig juletradisjon. Vi håper derfor vi får
muligheten til å komme tilbake neste år.
R E G I O N

Alpindag i Meråker
7. mars arrangerte NAAF Nord-Trøndelag
R E G I O N
storlag en alpindag i Meråker Alpinsenter.
MIDT
Medlemmer fra begge storlagene i Trøndelag deltok, og det var cirka 40 forventningsfulle alpinister som
kom på arrangementet.
Noen benyttet seg også av anledningen til å delta på skiskole,
der alpinsenteret stilte med slalåminstruktør. Været var perfekt
for en dag på slalåm. Det var vindstille, og solen skinte fra
skyfri himmel.
Grillene ble varmet for oss midt på dagen, og vi hadde en
trivelig og sosial pause i sola. Tilbakemeldingene på arrangementet var gode, og det fristet til gjentagelse for flere av de
oppmøtte. Mange holdt dagen ut, og kunne reise hjem med
stive legger og mye mestringsfølelse etter mange timer i bakken. I forbindelse med arrangementet hadde storlaget fokus
på parfymefri hverdag.

Bowling og laserspill i Elverum

Vellykka badedag i Sunnmørsbadet

Elverum og omegn lokallag hadde en kjempefin dag på Bowling
1 i Elverum i januar, med både bowling og laserspill på Megazone. Vi var i alt 20 stykker som var med. Alle koste seg like
mye, både liten og stor. Vi avslutta dagen med deilig pizza.
Tusen takk til alle som ville dele denne dagen med oss!

Søndag 23. februar kunne fleire familiar boltre seg i Sunnmørsbadet i Fosna-vågen. Med store og små var det over
40 personar som tok del. Dei fleste var medlemar men også
nokre var potensielle medlemar.
For ein symbolsk sum fekk dei bruke alle fasilitetar som dette
flotte bassenganlegget kan by på. Alt frå herleg oppvarma basseng, boblebad og sklie. Etter nokre timar i bassenget vart det
tid for å få i seg mat. Deltarane kunne nyte eit herleg måltid
med pølse eller hamburger, chips og drikke.
Etterpå var det fleire born som tok seg ei ny runde i bassenget, medan andre valde å avslutte og dra heim. Det var kjekt
å sjå kor familiane kosa seg saman.
Arrangementet var ei del
av aktivitetane som aktivitetsgruppa for familiar i
Møre og Romsdal Storlag
har kome i gang med.
Følg med på storlagets
sider på naaf.no for fleire
aktivitetar.
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TAKK FOR STØTTEN!
Vollan
Tak og Vegg

3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

Parlock AS

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 44 77

8008 BODØ
Tlf. 75 50 87 44

Walther
Kristiansen AS

Boots Apotek
Kvaløysletta

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 27 02 40

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Terje Markussen
Transport

Karl Bratlie
Karlshammer

Tlf. 938 17 731

2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Horten
Industripark AS

Rue
Transport AS

3055 KROKSTADELVA

3183 HORTEN
Tlf. 33 03 53 80

Andreas Bottolfs
Verksted AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

4460 MOI
Tlf. 51 40 40 00

Ramsøy AS

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

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

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Tannlege

Jakt- og
Fiskesenteret AS

Skar
Industriservice AS

3531 KROKKLEIVA
Tlf. 905 80 232

Grenland
Dyrepensjonat

Sigdal
Element AS

Reint AS

5745 AURLAND
Tlf. 907 49 388

T.F. Maskin AS
3474 ÅROS
Tlf. 958 74 499

Lysgård Tak
og Fasade AS

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 32 87 98 50

2607 VINGROM
Tlf. 915 12 015

Drangedal Rør A/S
3753 TØRDAL
Tlf. 926 06 152

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Brødr Løver AS Apotek 1 Bømlo

3729 SKIEN
Tlf. 35 54 54 88

3358 NEDRE EGGEDAL

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 33 70

Bømlo Storsenter
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Holte
Industri a.s

Toms
Elektrotavler

Tobiassen AS

Tannlege

Hellestad Maskin AS

3810 GVARV
Tlf. 35 95 93 00

Tlf. 469 87 548

3490 KLOKKARSTUA

Tlf. 32 79 60 07

4580 LYNGDAL
Tlf. 38 34 64 84

TG-Bygg AS
3580 GEILO
Tlf. 901 98 802

Hallingdal
Otters Biloppretting
Renovasjon IKS
Otter Ødegården
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 35 00

3300 HOKKSUND
Tlf. 977 22 770

3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 78 88

3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 05 01

0681 OSLO
Tlf. 22 26 14 00

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Tlf. 970 86 102

Enjo Norge AS
3850 KVITESEID
Tlf. 970 08 347

3475 SÆTRE
Tlf. 31 29 59 80

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50
www.troms-fryseterminal.no

Tlf. 02 131

Fjellheim
Brønnboring AS

4628 KRISTIANSAND S

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

Kjøp og salg av brukte
anleggs maskiner
i hele landet.
Odd Arme: 97650223.

Bst Anlegg &
Utemiljø AS

Jordet Elektro AS

1000 Bø

Tlf. 907 82 676

3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 60 60

3539 FLÅ
Tlf. 469 73 200

Tlf. 57 86 06 71

3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Numedal
Produksjon AS

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

6771 NORDFJORDEID

Gisle Lauvstad
1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

1482 NITTEDAL
Tlf. 67 06 77 00

Eikås
Tannlegesenter AS

3550 GOL
Tlf. 905 05 704

ANONYM
STØTTE

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Apotek 1 Nittedal

Storgata 4
3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00
www.tinnenergi.no

Borkhus 5, 9518 ALTA - Tlf. 995 19 810

Grønn Vekst Norge AS

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

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

Reddalsveien 211, 4886 GRIMSTAD
Tlf. 05 673
www.gronnvekst.no

Velkommen til vår nettbutikk https://blomkvistitk.no
Medlemmer i NAAF får 5% rabatt på alle varer.
Benytt kupongkode NAAF

Helse & Allergisenter
Skreddersyr din behandling.
Reverserer kroniske lidelser og pollen-allergi.
Kvelitets helseterapeut og
kursleder Reidun Syversen.
Bryggeriveien 12, 1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 975 61 046 - www.helhetsterapeut.no

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 72 57 30 00

Flovegen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 55 90

... for et bedre inneklima
Orkland
kommune
ardal.kommune.no

orkland.kommune.no

sigdal.kommune.no

Krødsherad
kommune
krodsherad.kommune.no
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TAKK FOR STØTTEN!
Rørlegger
Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Stiftelsen Amathea

Oddbjørns Vann og Gass

avd Telemark

Hemsedalsvegen 2801
3560 HEMSEDAL
Tlf. 992 97 890

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

Sundbrei
Transport AS

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

3570 ÅL
Tlf. 481 71 721

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

6868 GAUPNE - Tlf. 57 68 10 18
www.sorek.no

NorthSea
Terminal AS

Blomster & gavebutikken
Ellen Kjempekjenn

Ken Hygiene
Systems AS

Revisorkollegiet AS

0668 OSLO
Tlf. 22 79 33 00

0373 OSLO
Tlf. 469 75 500

Løxaveien 11, 1351 RUD
Tlf. 67 17 78 50

Sogn
Rekneskapskontor A/S

Hellik Teigen A/S

3950 BREVIK
Tlf. 35 57 37 50

Guriby Elektroentreprenør AS

Backers gate 5, 3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Akershusgartneren AS
Dyrskuveien 9, 2040 KLØFTA
Tlf. 976 98 108

4820 FROLAND
Tlf. 37 03 87 56

Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

avd. Kongsberg

Nymoens Torg 11, 3611 KONGSBERG
Tlf. 32 72 28 80 - www.revisorkollegiet.no

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

Kurt Syversen
Transport og Eiendomsservice AS
1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

3511 HØNEFOSS - Tlf. 32 11 69 90

Stavåsen, 7200 KYRKSÆTERØRA
Tlf. 948 34 929
Roligheden
4818 FÆRVIK

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

Tlf. 980 35 023
www.klmaling.no

Batteri og produkter til høreapparat

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

52

250

Ordinær pris

300

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no
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Vinn!
Kroppspleie
fra Dermica
Sensitiv

Slik svarer du:

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

Svarfrist: 1. september 2020
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NAAFS REGIONER

KONTAKT DITT
REGIONKONTOR

REGION NORD

facebook.com/naafnord
TROMS OG FINNMARK
Telefon: 91 91 64 10
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 9.00-15.00
Adresse: Markveien 14, PB 1165,
9504 Alta
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen
E-post: region.nord@naaf.no
Nettside: naaf.no/nord

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

REGION AGDER

facebook.com/naafagder
Telefon: 94 87 21 07 / 21 39 81 47
Adresse: Rykeneveien 113,
4824 Bjorbekk
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag
kl. 9.00-15.00
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes
E-post: region.agder@naaf.no
Nettside: naaf.no/agder

REGION HEDMARK

facebook.com/naafhedmark
Telefon: 95 11 17 76
Kontortid: Mandag/tirs/torsdag
kl. 9.00-15.00
Regionssekretær: Gunn Rauken
Postadresse: PB 1375 Vestad,
2405 Elverum
Besøksadresse: Grindalsveien 3,
Borgheim 2, 2405 Elverum
E-post: region.hedmark@naaf.no
Nettside: naaf.no/hedmark

REGION MIDT

facebook.com/naafmidt
MØRE OG ROMSDAL
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Amfi Moa Øst, Langelandsveien 51, 6010 Ålesund.
Kontortid: Tirsdag/torsdag
kl. 9.00-15.00, fredag kl. 11.00-15.00
Regionssekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Nettside: naaf.no/midt
TRØNDELAG
Telefon: 92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89,
7541 Klæbu
Besøksadresse: Amunddalsveien 303,
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 9.00-15.00
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nettside: naaf.no/midt
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Telefon: 95 55 26 90
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 9.00-15.00
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Regionssekretær: Anna Cecilie
Jentoft
E-post: anna.cecilie.jentoft@naaf.no
Nettside: naaf.no/nordland

REGION OPPLAND

VALLE MARINA

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

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

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

NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

VESTFOLD
Telefon: 48 19 14 62
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 8.00-15.00
Adresse: Industriveien 2a,
3174 Revetal
Regionssekretær: Ellen Sørby
E-post: ellen.sorby@naaf.no
Nettside: naaf.no/ostafjells

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

facebook.com/naafoppland

REGION ØSTFOLD

Telefon: 95 84 51 43
Kontortid: De fleste ukedager,
kl. 9.00-15.00
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken
Adresse: Sørskogbygdveien 930,
2412 Sørskogbygda
E-post: region.oppland@naaf.no
Nettside: naaf.no/oppland

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

REGION OSLO
OG AKERSHUS

facebook.com/naafosloogakershus
Telefon: 23 32 69 96
Kontortid: Mandag-fredag
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass,
0130 Oslo.
Regionssekretærer: Aase M Kolstø
Sætrang og Emilie Næss Lunde
E-post: emilie@naaf.no
Nettside: naaf.no/osloogakershus

REGION VEST

facebook.com/naafvest
Telefon: 51 90 63 03
Regionssekretær: Hildur Østbø
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: naaf.no/vest

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

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

ASTMA ALLERGI 2 2020 n WWW.NAAF.NO

facebook.com/naafostfold

LØSNING PÅ
KRYSSORD
NR 1 2020
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Ønsker du info fra din region?
Send en mail til kontoret du
tilhører, så legger de deg inn
i mailinglisten.
Oversikt over forbundsstyret
og ansatte finner her:
naaf.no/omnaaf
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Vinner av kryssord AA4 2019:
Astri M. Hagen, Skien
Gratulerer, premien kommer i posten!

Opptatt av inneklima?
-bruk vår helsevennlige maling

www.eggedosis.no

Ingen
skadelig
avdamping
Anbefalt av
NAAF!

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

NYHET
Nå også i
glansgrad
30

www.gjoco.no
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1012 GULLHÅR

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

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

Lunefarger
fargeri itrygge
tryggeomgivelser
omgivelser
Lune
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som
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
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
ogtilgirhvordan
et fint, du
holdbart
resultat.
fargekart, og få personlige tips og råd
kan innrede
dittUtforsk
hjem påvårt
sens.jotun.no.
til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.
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