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Drømmebryllup
på Valle Marina

Fikk astmaanfall av ny leilighet

Nei, dette er ikke en  
allergivennlig hund



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

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

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

Har adrenalinpennen
din gått ut på dato? 

Med et abonnement har du kontroll på utløpsdatoen

Andre fordeler med et
abonnement hos Apotek 1:

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

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

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

i et av våre apotek.
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Utåndningsventil.
Åpner på utpust, 
lett å telle åndedrag.

Egnet for  
generell pMDI.

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

Inhalasjonskammer  
for alle som benytter spray

OptiChamber Diamond er liten, antistatisk  
og inneholder ikke lateks.

A subsidiary of Zambon Spa

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

Liten og  
lett å bruke!

Kan også benyttes med maske.
Tilgjengelig i tre forskjellige størrelser.
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Utåndningsventil.
Åpner på utpust, 
lett å telle åndedrag.

Egnet for  
generell pMDI.

 

Philips Norge AS – Health Systems, Innspurten 15, 0663 Oslo. Tlf.: 22 74  80 00. E-post: Ordre.no@philips.com

Liten og  
lett å bruke!
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LEDER

Synes du det virker fristende å leie inn svart arbeidskraft til  
å gjøre oppussingen for deg, for å spare penger?

Jeg håper det ikke er fullt så fristende etter at du har lest 
historien om leiligheten til Arja Horneland i dette nummeret  
av AstmaAllergi.

For to år siden kjøpte hun en helt strøken, lys og fin leilighet 
på Sinsen i Oslo. Det var drømmeleiligheten, men drømmen 
ble bokstavelig talt til et mareritt. For etter kort tid begynte 
den unge kvinnen å få astmaanfall om nettene, og hun blødde 
stadig neseblod helt uten forvarsel.

Takket være en iherdig innsats fra hennes far, NAAF og 
selskapet Humid, fikk Arja påvist at leiligheten inneholdt flere 
stoffer som er direkte helseskadelige. Trolig stammer de fra 
sparkelmasse som er blandet på bakrommet et sted i utlandet. 
Hvorfor? For å spare penger.

Nå har Arja fått hevet kjøpet og pengene tilbake, men det 
har ikke skjedd uten kamp. Heldigvis ble også helsa bedre igjen 
med en gang hun flyttet ut. 

Jeg håper imidlertid at alle som leser historien, blir like 
skremt som det jeg ble. «Hva kan gå galt, det er jo bare  
maling», tenker du kanskje. Men det er faktisk mye som kan  
gå galt. Og ikke minst er det gode grunner til å insistere på  
at håndverkerne bruker maling og andre produkter som er  
merket med NAAFs produktmerke «AsthmaAllergy Nordic».

Det kan nemlig koste dyrt både for lommeboka og ikke minst 
for helsa å velge billige produkter og useriøse håndverkere.

Med dette setter jeg også punktum for min tid som redak-
tør i medlemsbladet til Norges Astma- og Allergiforbund. Det 
har vært et spennende felt å jobbe med, og jeg har fått møte 
mange hyggelige mennesker i og utenfor forbundet. 

Jeg ønsker min etterfølger Fredrik Solli Wandem lykke  
til med å utvikle AstmaAllergi til et enda bedre blad for  
NAAFs medlemmer.

Et tidsskrift for medlemmer  
i Astma- og Allergiforbundet.
Opplag: 9696

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

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

Redaktør
Bjørnhild Fjeld - astmaallergi@naaf.no

Layout
mgt.no / Morten Rugtveit

Trykk
07 Media

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

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

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

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

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet 
27. mai 2019 

Neste utgivelse
AstmaAllergi 4/2019 kommer 18.oktober
Materialfrist for annonser er 25. september 

Følg oss på sosiale medier

www.facebook.com/astmaogallergi

@astmaallergi

@astmaallergi

Skremmende funn i leilighet

Bjørnhild Fjeld  
Redaktør
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IKKE KJØP HUND  
hvis du er allergisk

Har du påvist allergi mot hund, skal du naturligvis ikke skaffe deg hund. For har 
du først fått et dyr i huset som du er blitt glad i, er det vanskelig å kvitte seg  
med det, mener seksjonsoverlege Martin Sørensen ved RAAO i Tromsø, som 
avliver myten om at det finnes allergivennlige hunderaser.
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DYREALLERGI

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

I noen vestlige land kan opptil 
20 prosent av befolkningen 
ha allergi mot hund. Samtidig 
er det å få hund, noe mange 
familier drømmer om. Og da 
kan det være vanskelig å innse 
livets harde realiteter:

– Det kan være barn som 
har påvist sterke reaksjoner 
på allergener fra hund, men 
familien vegrer seg likevel mot 
å gi slipp på hunden. «Han 
reagerer ikke på vår hund», 
får jeg ofte høre. Men hvis jeg 
spør barnet selv, «Hva skjer 
hvis du koser med hunden?», 
er svaret at de begynner å 
nyse og klø, forteller Martin 
Sørensen som er seksjons-
leder ved Regionalt senter for 
astma, allergi og overfølsom-
het (RAAO) ved Universitets-
sykehuset i Nord-Norge.

Barnas helse viktigst. Han 
sier at han har forståelse for 
at folk har følelser for hunden 
sin, men synes likevel de 
burde ha sterkere følelser for 
barna sine.

– Det å ha en hund i huset 
hvis du har hundeallergi, er 
absolutt ikke å anbefale. Det 
kan gjøre at astma blir forver-
ret, du får utbrudd av eksem, 
blir tett i luftveiene og øynene 
renner. For å holde disse 
symptomene i sjakk må du 
kanskje bruke mer og sterkere 
medisiner enn du ellers ville 
ha gjort, påpeker Sørensen.

Det hjelper ikke om hunden 
er mest (men ikke bare) uten-
dørs, barnet ikke har direkte 
kontakt eller at dere støvsuger 
hver dag. Det vil være allerge-
ner i huset som den som har 
allergi kan få reaksjoner på. 
Andre studier viser at allerge-
ner fra hund er igjen i tepper 
og puter i flere år.

Alle raser gir allergi. De siste 
årene har begrepet «allergi-
vennlige hunder» stadig duk-
ket opp i medier og markeds-
føring. Det er for eksempel 
rasene labraduddel (blanding 
av labrador og puddel), por-
tugisisk vannhund og kinesisk 
nakenhund som ofte trekkes 
frem som mer allergivennlige 
enn andre hunderaser. 

Begrunnelsen for at disse 
kalles «allergivennlige» er at 
de røyter mindre, og da antas 
å gi fra seg færre allergener.

Martin Sørensen har sett 
på flere studier, og mener han 
har godt grunnlag for å si at 
«allergivennlige hunderaser» 
er en myte.

– I disse studiene er det 
ingen forskjell mellom hunde-
rasene på hvor mye allergener 
som spres til omgivelsene. 
Det er derimot ganske stor 
forskjell fra hund til hund, 
innenfor samme rase.

Med andre ord trenger det 
ikke å være slik at selv om 
du ikke reagerer på én hund 
fra en rase, vil du tåle andre 
hunder i samme rase. 

– Det kan være at både  
løpetid og hundens alder  
spiller inn, men det er det  
ikke forsket på, sier Sørensen.

Ta en test? Noen som 
planlegger å få hund, ønsker 
å forsikre seg på forhånd om 
at ingen i familien kommer 
til å utvikle allergi. De går til 
fastlegen og ber om å få ta 
en allergitest. Men så viser 
denne testen at én i familien 
er sensibilisert mot hunde-
allergener. Vedkommende har 
aldri tidligere hatt reaksjoner 
på hund. 

– Det at du er sensibilisert 
mot hund, betyr ikke at du er 
allergisk mot hund, men at du 
har en høyere risiko. Da må 
du vurdere; ønsker du å skaffe 
en hund som du kanskje ikke 
kan beholde? Kanskje dere 

i første omgang kan låne en 
hund, eller være sammen med 
andre hunder, for å se om det 
blir reaksjoner?

Martin Sørensen understre-
ker at det ikke finnes noen 
måte å forsikre seg mot at du 
ikke vil utvikle allergi mot hund 
eller andre dyr. Det finnes flere 
studier som viser at det å vokse 
opp med dyr, kan gi redusert 
risiko for allergi. Men har du 
først fått allergien, er det ikke 
så mye du kan gjøre.

Allergivaksinasjon. De som 
har alvorlig hundeallergi, kan få 
tilbud om hyposensibilisering, 
eller allergivaksinasjon som  
det ofte kalles. 

– Dette gjelder ikke de som 
har hund i huset og ønsker å 
tåle denne, men de som er så 
allergiske at de blir syke av at 

klassekamerater har hunde-
hår på klærne. Det er en 
langvarig prosess som tar tre 
til fem år, sier Sørensen. n

Labraduddel. Denne hunderasen 
er dessverre ikke mer allergi-
vennlig enn andre hunder, viser 
forskning.

Allergi-ekspert. Seksjonsover-
lege Martin Sørensen ved RAAO 
i Tromsø skjønner at folk får 
følelser for hunden sin, men  
synes følelsene for et barn  
med allergi bør være sterkere. 
Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN

FAKTA PELSDYRALLERGI

l	 De	aller	fleste	pelskledde	dyr,	og	dermed	de	 
	 vanligste	kjæledyrene	våre,	kan	utløse	 
	 allergiske	reaksjoner.
l	 Det	er	ikke	selve	pelsen,	men	allergener	 
	 (proteiner)	i	dyrenes	talg-	og	spyttkjertler	og	 
	 urin	man	reagerer	på.	Dette	er	små	luftbårne	 
	 partikler	som	blander	seg	med	annet	støv	 
	 i	luften.	Støv	fra	hest,	hund	og	katt	inneholder	 
	 10–20	ulike	allergifremkallende	stoffer.
l	 Det	er	vanligst	å	utvikle	allergier	i	barneårene.	 
	 Dyreallergi	er	vanlig	blant	personer	som	har	 
	 astma	og	forekommer	da	gjerne	ved	siden	av	 
	 middallergi.	Hvis	barn	ikke	har	vist	noen	tegn	til	 
	 allergi	ved	12-14	års	alder,	er	sjansen	for	å	 
	 utvikle	dyreallergi	mindre,	men	også	voksne	 
	 kan	utvikle	dyreallergi.	
l	 Vanlige	reaksjoner	er	tett,	rennende	nese,	 
	 kløende	og	rennende	øyne	og	astma.	Noen	kan	 
	 også	få	eksem	og	elveblest.	
l	 Å	fjerne	det	allergifremkallende	dyret	fra	dyre- 
	 allergikerens	omgivelser	er	den	viktigste	og	 
	 mest	effektive	behandlingen.	Å	forebygge	 
	 dyreallergi	med	medisiner	som	kortisonholdig	 
	 nesespray	og/eller	antihistaminer,	enten	i	form	 
	 av	tabletter,	inhalasjonsspray,	nesespray	eller 
	 øyedråper,	er	ingen	god	løsning,	men	kan	være	 
	 nødvendig	i	perioder	dersom	det	ikke	er	mulig	 
	 å	unngå	å	bli	eksponert	for	dyreallergenet.	

 
Mer info: www.naaf.no/dyreallergi
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AKTUELT

Prisen på 50 000 kroner ble delt 
ut under fagkonferansen Allergi-
frisk hos Helsedirektoratet.

I begrunnelsen heter det:
Dr Tonje Reier-Nilsen er en 
ung og lovende forsker som 
leverte inn sin avhandling 
«High-dose oral immunothe-
rapy in children with anap-
hylaxis to peanut» før jul i 
2018. Hun er aktiv forsker og 
er allerede i gang med nye 
forskningsprosjekter. Prisvin-
neren er spesialist i pediatri og 
allergologi – og skal disputee 
for PhD 27. mai i år. Hun har 
publiseringer i anerkjente tids-
skrifter, og en av artiklene ble 
det skrevet lederartikkel om. 

Viktig avhandling. Avhandlin-
gen gir ny og viktig kunnskap 

Forskningspris for peanøttforskning
Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2019 ble delt ut til forsker 
Tonje Reier-Nilsen. 

om oral immunoterapi mot 
alvorlig peanøttallergi. Den 
viser at behandlingen er gjen-
nomførbar og gir effekt, men 
at mange av barna opplevde 
anafylaksi som en bivirk-
ning. Barnas livskvalitet ble 
forbedret målt fra foreldrenes 
synspunkt, mens barnas egen 
vurdering ikke viste en bedret 
livskvalitet.

Tonje Reier-Nilsen har 
vist en særskilt innsats ved 
å forske på oral immuno-
terapi hos barn med alvorlig 
peanøttallergi. Det har krevet 
en konstant tilgjengelighet i 
tilfelle allergiske reaksjoner 
under studien og en vilje til å 
yte maksimalt for å forske på 
en behandling for barn med 
livstruende allergier. n

FAKTA FORSKNINGSFONDET FOR  
ASTMA OG ALLERGI

l	 Forskningsfondet	for	astma	og	allergi	ble	stiftet 
	 av	Norges	Astma-	og	Allergiforbund	(NAAF)	 
	 i	1963.	Fondet	består	av	både	legater	og	bidrag	 
	 fra	enkeltpersoner,	samt	en	fast	årlig	andel	av	 
	 medlemskontingenten	til	Norges	Astma-	og	 
	 Allergiforbund.
l	 Forskningsfondet	for	Astma	og	Allergi	har	som	 
	 formål	å	fremme	forskning	innen	astma-	og	 
	 allergisektoren.	Det	deles	årlig	ut	midler	til	 
	 forskningsprosjekter. 
	 Styret	i	Forskningsfondet	for	Astma	og	Allergi	 
	 vedtok	i	2016	å	opprette	Kronprins	Haakons	 
	 forskningspris	for	astma	og	allergi.	Prisen	er	på	 
	 kroner	50	000	og	skal	deles	ut	årlig	til	en	ung	 
	 og	lovende	forsker	som	har	vist	en	særskilt	 
	 innsats	innen	feltet. 
                                                              
                                                                    Foto: NAAF

Prisvinner. Tonje Reier-Nilsen mottok prisen under Allergifrisk i april, her flankert av fjorårsvinner Randi Bertelsen og NAAFs generalsekretær 
Anne Elisabeth Eriksrud.



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 3 2019     9  

Godt inneklima er viktig for god helse og trivsel. AF 100 sørger for ren luft på 20 
minutter i rom på 100m2. Passser 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

 

LA HJEMMET VÆRE 
DITT FRISTED
Skap et allergivennlig og pollenfritt miljø for 
deg og familien.

9.490,- 
                

Ordinær pris 10.490,-
Inkl. filter

 inkl. mva.

Annonse Pollen.indd   1 23.05.2019   12:07:11



10     ASTMA ALLERGI 3 2019  n  WWW.NAAF.NO

Denne våren og forsommeren har vært krevende for pollen-
allergikere over det ganske land. Nye personer har stiftet 
ublide bekjentskap med allergiens plager. Andre har opplevd 
den vanskeligste pollensesongen på mange år, sågar årtier, 
vil flere si.

Forhåpentligvis har alle fått medisinsk hjelp og gode råd 
hos fastlege, spesialisthelsetjeneste eller Norges Astma- og 
Allergiforbund.

Som jeg skrev i forrige nummer av AstmaAllergi, blir  
NAAFs representanter fort medieyndlinger når pollen av 
forskjellig slag blåser gjennom landet og slår seg ned i luft-
veier og øyne. Spådommen slo til. 

Norges Astma- og Allergiforbund har mottatt medie- 
henvendelser nærmest døgnet rundt syv dager i uken.  
Overskrifter og ingresser har vært mange og dramatiske,  
litt på linje med kriser på verdensbasis.

Medlemmer, likepersoner, tillitsvalgte og ansatte – uav-
hengig av bosted og arbeidssted – har stått på, tegnet og 
fortalt, og ikke minst gitt gode råd.

Dette er folkehelsearbeid av ypperste klasse. Dere for-
tjener honnør og hjertelig takk!

De færreste forventer at helsevesenet har tid til å svare 
på alt man måtte lure på av større eller mindre helsespørs-
mål. Dessuten kommer man ikke så lett på alle spørsmål der 
man sitter ytterst på stolen hos lege eller sykepleier og vet 
at venteværelset er fullt av andre pasienter som trenger like 
god hjelp som en selv.

Derfor er Norges Astma- Allergiforbund en god venn for 
mange. 

Legfolk, pollenforskere og helsefaglige rådgivere svarer 
innenfor egne kompetanseområder og hjelper mange  
mennesker til bedre liv. 

Krevende sommer
Så er det vårt håp at alle som får hjelp og gode råd – helt 
gratis – melder seg inn i Norges Astma- og Allergiforbund, 
og at de som allerede er medlemmer, opprettholder sine 
medlemskap.

Vi er en medlemsorganisasjon. Intet gjør seg selv. Dess 
flere vi er, dess mer får vi utrettet. Ingen kan klare alt 
alene, men fellesskap stimulerer og gir resultater.

Medlemstall henger også sammen med økonomi. Jo 
bedre det økonomiske fundamentet er, jo bedre kan vi 
forvalte vårt samfunnsoppdrag.

Medlemstallet i Norges Astma- og Allergiforbund har 
vært jevnt stigende de siste par årene. Det er selvfølgelig 
svært gledelig og skyldes iherdig vervearbeid fra mange 
av dere. Potensialet er enormt, sånn cirka en tredjedel av 
Norges befolkning. Alle skal med, hadde vært fint, men er 
selvsagt en smule urealistisk.

Vi skal selvfølgelig sette oss mål. Underveis til målet 
gleder vi oss over hvert eneste medlem og ikke minst hver 
eneste person som Norges Astma- og Allergiforbund kan 
hjelpe til bedre helse og derved bedre liv. 
 
God sommer til dere alle!

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  

Det gule pollenet fra gran og 
furu gir ikke allergireaksjoner, 
men kan fremkalle irritasjon  
i luftveiene på samme måte som 
annet støv når spredningen er  
på det kraftigste.

Over store deler av landet kan 
det gule pollenet fra furu sees 
med det blotte øye i siste uke 
av mai og første halvdel av juni, 
særlig på vannoverflater, biler, 
hagemøbler og så videre. 

Siden disse treslagene er 
vindbestøvede, produseres det 
veldige mengder pollen, som 

ofte blir synlige for det blotte  
øye som et gult «mel» som 
legger seg på ulike overflater. 
En annen årsak til synligheten 
er at hvert enkelt pollenkorn er 
ganske stort, seks til syv ganger 
større enn for eksempel bjørke-
pollenkorn.

Det hjelper i utgangspunktet 
ikke å ta antihistaminer mot 
symptomer på grunn av gran 
og furu, men det kan fungere å 
bruke en vanlig nesespray eller 
et nesehorn som renser ut. n

Pollen fra gran og furu
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Løsninger for et bedre inneklima
Med et stort fokus på det grønne skiftet, 
energisparing og minsket CO2-utslipp, har 
Flexit gode løsninger for å oppnå et bedre 
inneklima i boligen din. Med styringssystemet 
Flexit GO, styres ventilasjonsaggregatet og 
inneklimasentralen enkelt via app. 

www.fl exit.no

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

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

Løsninger for et bedre inneklima

du styre inneklima fra appen 

Inneklimasentral med 
integrert ventilasjon, varme 
og tappevann, hvor to av tre 
dusjer er gratis.
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– Jeg både syklet og spilte 
fotball i store briller med tet-
ningslister. Timotei-allergien 
skulle ikke hindre meg, sier 
Camilla Larsen Strand og ler 
godt.

Dette er egentlig hele  
essensen i den tøffe dama 
sin livshistorie. For mange av 
dere som leser nå, har helt 

Flyktet til øde øy for  å bli frisk
For å unnslippe pollenallergi og astma, har hun både bodd alene på ei øy og  
tatt jobb som fisker. Det endelige svaret for Camilla Larsen Strand var Finnmark  
og nålestikk.

Tekst: Ann-Mari Gregersen Foto: Alf Ove Hansen

klart egne erfaringer som er 
utfordrende og slitsomme. 
Camillas historie tror vi likevel 
er helt der oppe når det gjel-
der å beskytte seg mot det en 
er allergisk mot. 

La oss ta det fra begyn-
nelsen:

– Jeg er født i Marnardal på 
Sørlandet, og hadde en vanlig 

start på livet med foreldre og 
en bror. Da jeg var fem, fikk 
jeg plutselig mye utslett og jeg 
begynte å reagere på pollen. 
Det var en plage om somme-
ren. Jeg husker at nesen rant, 
og øynene mine var så sam-
menklistret at de måtte fuktes 
for å åpnes. På de verste 
dagene dro vi på sjøen. 

Aktiv livsstil. Camilla var all-
tid i bevegelse, fotballtrening, 
sykling og lek med venner. 
Med de tette sportsbrillene, 
antihistamin-tabletter, øyen-
dråper og nesespray holdt 
hun allergien i sjakk og slapp å 
være isolert. 

Da hun var 16, gikk hun ett 
år på landbruksskole, var i 

FAKTA CAMILLA STRAND LARSEN

Bor:	 Alta
Familie:	Ektemannen	Daniel,	barna	Amalie	
og	Solveig,	hunden	Gaisa.	
Yrke:		 Barnevernspedagog
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Flyktet til øde øy for  å bli frisk
fjøset og brukte maske. Alltid 
løsningsorientert. Tok så fag-
brev som omsorgsarbeider, og 
ble lærling. Så fikk hun kysse- 
syken.

– Jeg ble veldig dårlig. Klarte 
ikke å hente posten eller gå i 
trapper. Jeg som alltid hadde 
klart alt, var helt utslitt av små 
ting. Jeg presset meg og tok 
mye kortison. Neste sommer 
fikk jeg astma. Den kombina-
sjonen gjorde at jeg var helt 
utslått om sommeren. 

Startet hyposensibilisering.
Det ble derfor satt i gang 

med hyposensibilisering med 
timotei, da hun reagerte mest 
mot dette.

– I starten var jeg hos  
allergispesialisten en gang 
i uka en stund, deretter en 
gang i måneden. Du skal 
trappe opp til du får maks- 

dosen, som du skal ta i 3 til 5 
år. Jeg sto i dette løpet i hal-
vannet år, forteller hun.

For da dosen økte, ble  
Camilla så dårlig at legene ikke 
våget å gi henne mer. Kroppen 
ble medtatt, og hun begynte  
å utvikle mer allergi.

– Kroppen reagerte på alt 
av irritanter, fra parfymer og 
vaskemidler til eksos. Jeg var 
da i jobb i hjemmesykepleien 
og på et sykehjem, hvor de 
forsøkte å tilrettelegge. Det 
var lite som hjalp, bare lukten 
av nybonede gulv gjorde meg 
dårlig. 

Hun ble lenge sykemeldt, og 
kroppen gikk i stå. Hun hadde 
forsøkt alt som ble forelagt 
henne, men nå reagerte hun 
også på hassel, or og bjørk.  
Da begynte det virkelig å bli  
et problem. 

Nytt hjemsted. «Flytt til Svalbard, 
eller et sted med lite vegetasjon», sa 
legene. Den nye adressen ble Alta, 
Finnmarks største by med 20 000 
innbyggere. 
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Du	bør	bo	på	Svalbard
eller	andre	steder	
med	lite	vegetasjon!

Syk fra februar. Året etter ble 
hun syk allerede i februar, da 
temperaturen på Sørlandet 
var over 10 grader. Store deler 
av året var hun sykmeldt. 
Somrene ble også stadig van-
skeligere, med mange besøk 
på legevakten. I perioder var 
hun så kraftløs, at hun ikke 
kunne stå på beina. Kortisonet 
måtte hun ta en pause fra, da 
hun hadde fått store doser. 
Drastiske valg måtte tas. 

– Før hadde jeg løst våren 
fint med å dra litt på fjellet  
i april/mai. Jeg visste også at 
jeg fungerte på sjøen. Så om 
sommeren valgte jeg å bo i en 
sjøbu på 12 kvadratmeter på 
en øy. Jeg hadde båt, så det 
var greit for meg. Jeg måtte 
holde meg unna alt jeg rea-
gerte på, og det ble umulig for 
meg å være på land. 

Det var kummerlige forhold, 
før familien etter hvert bygde 
en hytte på øya. Hun fikk noe 
besøk, og var av og til i land 
med maske med pollenfilter.

– Joda, det var ensomt også 
til tider. Jeg var jo det eneste 
menneske på øya. Litt stusslig, 

men likevel var det verdt det. 
Jeg var fri og i form.

Fikk jobb som fisker. Men 
selv på havet er det farer. 
Var det vind fra land og ut på 
øya, ble hun syk. Mens hun 
var på øya, fikk hun god tid til 
å tenke. Hvordan skulle hun 
ha livet sitt? Å bare fungere 
knapt halve året var vanskelig 
å akseptere for en tidligere 
sprek kvinne, og som da bare 
var 24 år. 

– Jeg så på alle fiskebåtene 
som kom forbi, og tenkte at 
det må jo være en smart jobb 
for meg! Jeg søkte permisjon 
fra jobben i helsevesenet, og 
var fisker i over ett år. Fra å ha 
vært så redusert, var jeg igjen 
den gode gamle meg med 
masse energi.

Båtjobben gjør ikke forskjell 
på mann og kvinne, ingen 
kunne heller se på henne at 
hun var syk. De som ikke trod-
de en spinkel kvinne hadde 
krefter, skulle jammen få se. 
For det var fremdeles krutt 
igjen i kroppen. Camilla elsket 
det harde arbeidet, og ble 
igjen i superform. Torsk ble 
fanget med garn i Nordsjøen, 
Shetland og Skottland og fang-
sten ble levert i Hanstholm i 
Danmark. Livet var endelig til 
å leve igjen. 

– Så startet vi med flyndre-
fiske i Danmark. Garnet lå bak 
i båten, det kom krabber i som 

Forandret livet. Det å flytte til 
Alta har vært en fin livbøye for 
Camilla Larsen Strand. Klimaet er 
tørt, og våren kommer sent. Dette 
bildet er tatt i mai, og dagen etter 
var det hvitt på bakken. 

Legens anbefaling
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ble knust og lå i tre døgn før 
det samme garnet ble satt på 
nytt. Forråtnelsesprosessen 
avga gasser som gjorde meg 
kjempesyk. De var umulig å 
være ombord, så jeg måtte 
mønstre av.

Svalbard neste? Det ble 
noen tunge tankeprosesser 
på Sørlandet. Der var hun tett 
på fukt og tåke som ikke var 
bra for astmaen. En lang vår 
og sommer var heller ikke 
bra for allergiene. Hun hadde 
sjekket med spesialister både 
lokalt og nasjonalt. Rådet var 
unisont:  

«Du bør bo på Svalbard eller 
andre steder med lite vegeta-
sjon!»

En tanke begynte å forme 
seg hos Camilla. For tidligere 
hadde hun to ganger vært i 
Alta på våren, i april og mai. 

Jobbet som fisker. Camilla Larsen Strand har gjort alt for å komme seg unna alt som forsterker allergi og astma. Blant annet var hun fisker, helt 
til allergien slo inn også på havet. 

Da var hun kjempesyk hjem-
me, men i supergod form og i 
Finnmark kunne hun da nyte 
fjell og skiturer. Hun visste 
at det livet hun hadde hatt, 
ikke kunne fortsette. Svalbard 
hadde hun ikke noe imot, men 
kunne hun få en fremtid der? 
Ikke mange blir der livet ut. 

– Jeg kom frem til at Alta 
ville være en god løsning. Det 
ville ikke bli problemfritt der 
heller, men sesongen er kor-
tere og jeg kunne se for meg 
en fremtid der. Da alt var pak-
ket og jeg satt på flyet, kom 
tårene. Nå endres livet mitt.

Det tørre klimaet med 
fravær av regn og tåke, gjorde 
at hun var kjempegod fra ast-
maen. Mindre slim og hoste 
gjorde at hun var i bedre 
form. Den mye kortere pol-
lensesongen hjalp også. Hun 
møtte sin kommende ekte-

mann Daniel, som også elsket 
naturen og å være aktiv.

Bedre under graviditet.
De korte pollensomrene ble 
tilbrakt på fjellet rundt en 
times kjøring fra Alta. På det 
høyeste punktet på Senna-
landet i en grønn hytte med 
utedo, hadde Camilla sin 
«sommerferie».

– Daniel kom på besøk 
på rulleski! Ellers brukte jeg 
tiden på å lese, strikke og 
fiske i det flotte landskapet. 
Og kjede meg…..Så ble jeg 
gravid. Begge gangene var jeg 
skikkelig god om sommeren, 
og tenkte at nå er det kanskje 
over? Er det noe i ammingen 
og hormonene som hjelper? 
Jeg fikk aldri svar på det, og 
dessverre kom allergien kraf-
tig tilbake.

Familien dro fortsatt til Sør-

landet på ferie på hytta.
– Jeg holdt meg kun på øya, 

så det ble ingen besøk i Dyre-
parken med mann og barn.

Var det bare slik det måtte 
bli? For den siste gangen hun 
hadde kontakt med allergispe-
sialist, fikk hun beskjed om at 
de ikke hadde noe å tilby. Men 
det sto også i brevet at der-
som Xolair kommer til Norge, 
skulle hun få prøve det. Det 
var jo kommet for lenge siden, 
og nå som hun var ferdig med 
graviditeter var det på tide å 
gi det en sjanse. 

Fikk tilbud om Xolair. Xolair 
inneholder et antistoff mot 
immunglobulinet IgE. Det 
kommer i sprøyteform, og 
vurderes for pasienter som 
har utilstrekkelig respons på 
antihistaminer. Pasienten får 
en viss mengde IgE-tilpasset 
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FAKTA XOLAIR

l	 Xolair	inneholder	virkestoffet	omalizumab.	 
	 Omalizumab	er	et	kunstig	protein	som	ligner	 
	 naturlige	proteiner	som	produseres	i	kroppen.	
l	 Xolair	brukes	til	behandling	av	allergisk	astma	 
	 og	kronisk	spontan	elveblest	(urtikaria),	for	 
	 personer	som	ikke	har	god	nok	av	sine	 
	 astmasymptomer	ved	bruk	av	medisiner	som	 
	 høye	doser	inhalasjonssteroider	eller	beta-	 	
	 gonister	til	inhalasjon.
l	 Xolair	virker	ved	å	hemme	en	substans	som	 
	 kalles	immunoglobulin	E	(IgE),	som	produseres	 
	 i	kroppen.	IgE	spiller	en	viktig	rolle	ved	allergisk	 
	 astma	og	kronisk	spontan	elveblest.

Fikk ny medisin. Etter flere år i nord, var det likevel perioder der allergien var sterk. Så ble hun godtatt for å få Xolair. Sprøytene tar hun hver  
14. dag fra vår til høst, og har gitt Camilla Larsen Strand et liv der naturen kan nytes hele året, også på Sørlandet. 

stoff ut fra en blodprøve som 
er tatt, og som ser hvor mye 
du reagerer.

– I vår startet jeg med 
sprøytene for fjerde året på 
rad, og de tas hver 14. dag 
på legesentret. Allergien og 
astmaen ble bedre enn den 
noen gang har vært. De siste 
årene har jeg kunnet besøke 
Sørlandet om sommeren å 
kjenne lukten av høy og gress, 
uten å bli kjempesyk. Det var 
utrolig. 

Livet har virkelig endret seg 
for familien på fire og hunden 
Gaisa. Både inne og ute vitner 
det om en familie som står på 
ski, turner, trener og sykler. Nå 
kan de alle gjøre det sammen 
også om sommeren.

– Nå pleier vi å være i Alta 
til etter sankthans, så drar vi 
på hytta på Sørlandet. Jeg  
har fått vært med ungene  
i Dyreparken og andre aktivi-
teter. Før var Daniel den som 

var med ungene på alt, så det 
er klart det har vært stritt, sier 
Camilla. 

Kjapp endring. Hun måtte 
gå en lang vei, med mange 
prøver, sykmeldinger og 
tester. Hyposensibilisering ble 
vurdert igjen nå som hun var 
voksen, men hun blir så dårlig 
av det. Xolair har hun ikke hatt 
noen bivirkninger av, og det er 
ikke satt en begrensning per 
nå i hvor mange år hun kan 
få den. 

– Xolair koster flere tusen 
kroner per sprøyte, så mitt 
inntrykk er at det ikke er noe 
som lett deles ut. Selv tar jeg 
rundt 10 sprøyter per sesong, 
og etter det første året har 
jeg fått dekket dette. Virk-
ningen er utrolig, og jeg kan 
ikke forstå at det er mulig å 
bli så god. Det tok ikke mer 
enn noen uker før jeg merket 
endringene. 

I tillegg til sprøytene, tar 
hun også vanlige allergimedi-
siner og astmamedisin. Van-
ligvis begynner hun en måned 
før våren kommer. Alle dager 
er ikke like gode, men hun har 
et helt nytt liv. Hun vet at hen-
nes vei ikke er mulig for alle. 
Hverken med å flytte, eller  
å få rett medisin. Likevel. 

– Jeg vil si til andre at de må 
gjøre alt de kan for å unngå 
det de reagerer på. Selv har 
jeg tatt noen livsvalg, og aldri 
angret på flyttingen. Jeg fikk 
et bedre liv nordpå, også før 
jeg begynte med Xolair! n



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 3 2019     17  

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

LilleGo’ bleier og andre LilleGo’ produkter fås kjøpt 
hos Kiwi, Meny, SPAR og Joker. 
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Nyoppusset leilighet  
var helseskadelig
Arja Horneland var glad for å ha fått kjøpt en ny og helt strøken leilighet på Sinsen 
i Oslo. Men gleden ble kortvarig. På grunn av helseskadelige byggematerialer fikk 
hun astmaanfall og neseblod av å oppholde seg i leiligheten.

Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Luma Foto



INNEKLIMA

Arja har hatt astma siden 
hun var barn, men ikke i al-
vorlig grad. Inntil hun flyttet 
inn i leiligheten hadde hun 
aldri hatt astmaanfall, og 
astmaen var godt regulert 
med medisiner. Kort tid etter 
innflytting i april 2017 våknet 
hun stadig om natten og var 
tett, og hun begynte ofte å 
blø neseblod.

Det tok en stund før hun 
koblet helseproblemene til 
leiligheten. Men etter hvert 
fant Arja et mønster ved at 
hun ble frisk hver gang hun 
var ute av leiligheten i noen 
dager.

Fant helsefarlig stoff. Arjas 
far Frode Pedersen tok da 
affære og begynte å under-
søke hva som kunne ligge 
bak problemene. 

– Det første vi undersøkte 
var om det kunne være 
fuktproblemer i leiligheten. 
Det var det ikke. Etter NAAFs 
anbefaling kontaktet jeg 
firmaet Humid og fikk gjort 
luftmålinger. Det viste seg at 
luftprøvene inneholdt blant 
annet Texanol, forteller 
Pedersen.

Texanol er et stoff som på 
slutten av 1980-tallet ble 
tilsatt i maling, i forbindelse 
med at oljebasert maling ble 
byttet ut med vannbasert 
maling til innendørs bruk. 
De svenske forskerne Gunilla 
Wieslander og Dan Nor-
bäck påviste at Texanol kan 
påvirke lunger og luftveier, 
spesielt hos de med astma, 
men også hos friske perso-
ner. Produsentene sluttet da 
å bruke Texanol i de meng-
der som det ble avdekket i 
denne leiligheten.

– Svanemerkede produk-
ter nytter ikke Texanol, og 
i annen maling og sparkel 
som selges i Skandinavia 
brukes det så små mengder 
at det vil være borte etter 
28 dager, sier Pedersen.

Skyhøye nivåer. Da målin-
gene ble gjort i datterens 
leilighet, var det 10 måneder 
siden oppussingen av avslut-
tet. Nivået av Texanol var da 
39 ganger så høyt som det 
nivået studier har påvist at 
kan gi helseproblemer. 

Etter dette ble selgers 
forsikringsselskap koblet inn, 
og etter krav fra dem ble det 
tatt materialprøver. Materi-
alprøvene ble lagt frem for 
malingsprodusenten Jotun, 
som ga følgende tilbakemel-
ding:
Prøvene inneholdt spor av 
26 stoffer, de ikke hadde sett 
i malingsprodukter (Maling, 
sparkel, avretningsmasse) 
tidligere. Det var som ek-
sempel:
l Skipsgrunning
l Stoffer forbudt i EU/EØS
l Insektmiddel

Blandet på bakrommet. 
Før Arja kjøpte leiligheten, 
hadde den blitt pusset opp. 
Trolig har de som gjorde job-
ben brukt sparkelmasse som 
inneholdt det helseskade-
lige stoffet Texanol, og som 
nevnt flere andre skadelige 
stoffer. Det ble også påvist 
2-etyl-1-hexanol i luftprø-
vene, et stoff som også gir 
astmatiske symptom. I Arjas 
leilighet ble stoffet funnet 
i veggene, det vanlige er 
under gulvbelegg hvor det er 
brukt materiell som innehol-
der plastmyknere (ftalater).

– Teorien er at dette er noe 
som er blandet på bakrom-
met et sted i utlandet. Dette 
er ikke et stoff som er vanlig å 
bruke i produkter som er i re-
gulært salg, heller ikke i andre 
land, sier Pedersen.

Svært redusert lunge- 
kapasitet. Arja har som nevnt 
hatt astma siden barndom-
men, og da hun gikk til legen 
og fikk tatt PEF-måling, viste 
det seg at lungekapasiteten 
var 50 prosent av normalen. 
Legens råd var krystallklart: 
Flytt ut.

Strøken leilighet. På visning og i salgspro-
spektet fremsto leiligheten som lys og fin, 
med nymalte flater og delikat interiør.

Søvnløse netter. Etter innflytting opplevde kvinnen å våkne om natten 
med astmaanfall, og hun begynte ofte å blø neseblod.
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SLIK BLE LEILIGHETEN TESTET
Det var en omfattende jobb å få dokumentert årsaken til den helseskadelige 
avgassingen i leiligheten til Arja Horneland.

Frode Pedersen tok først 
kontakt med NAAFs rådgiv-
ningstjeneste, som har egne 
fagfolk på inneklima-feltet. 
Der ble han veiledet videre 
av Kent Hart, fagsjef biologi 
og kjemi, og Kai Gustavsen, 
fagsjef inneklima og miljøret-
tet helsevern. 

– Vi anbefalte å ta kontakt 
med Humid, et rådgiverfirma 
innen fukt, sopp og inneklima 
som samarbeider med Norges 
Astma- og Allergiforbund, 
forteller Kai Gustavsen. 

Sterke indikasjoner. Daglig 
leder Bjarte Sæthre i Humid 
ble deretter involvert i hele 
prosessen med å få avdekket 
hva i inneklimaet som kunne 
være årsaken til Arjas helse-
problemer.

– I dette tilfellet var det 
sterke indikasjoner på at det 
var noe i inneklimaet som 
ikke var bra for helsa, mener 
Sæthre.

I første omgang ble det 
gjort en inneklimasjekk med 
fokus på fukt og muggsopp. 
Når det er problemer med 
inneklima i boliger, er fukt 
svært ofte årsaken. Enten 
at det er lekkasje fra badet 
eller vann som trenger inn i 
bygningen, eller kondenspro-
blematikk.

– Det var ikke noen pro-
blemer knyttet til fukt eller 
muggsopp i denne boligen. 
Det eneste denne første 
inneklimasjekken avdekket, 
var at det var litt for dårlig 
ventilasjon. Dette anbefalte vi 
å gjøre noe med.

Luftprøver. Dette forklarte 
imidlertid ikke Arjas helse-
problemer, og neste skritt var 
derfor å ta luftprøver – en 
såkalt VOC som måler flyktige 
organiske gasser i rommet. 

Bjarte Sæthre forklarer at alt 
vi omgir oss med avgir gasser. 
Alt fra møbler til rent treverk 

har avgassing, men dette avtar 
etterhvert og er mer og mindre 
borte etter cirka 6 måneder. 

– Vi visste at leiligheten var 
pusset opp, men det var gan-
ske lenge siden. Da luftprøvene 
ble analysert, viste seg at de 
inneholdt gasser som ikke 
burde være i en bolig, i svært 
høye konsentrasjoner, forteller 
Sæthre.

Stoffene han henviser til, er 
blant annet Texanol, som alle 
malingsprodusenter oppgir å 
ha sluttet å bruke for mange 
år siden. 

– Vi må jo nesten stole på 
det når de sier det.

Materialprøver. På bakgrunn 
av luftprøvene ble det tatt 
materialprøver i leiligheten. 
På gulvet gikk man helt ned til 
betongen, for å sjekke avgas-
singen kunne komme fra en 
kjemisk reaksjon med lim i 
gulvbelegg som legges rett på 
betong. 

Deretter ble det tatt prøver 
av maling og sparkel på vegger 
og tak og det viste seg at det 
var fra veggene at de «merke-
lige» stoffene kom fra. 

En slik prosess med luftmå-
linger og materialprøver er 
kostbar. Dette er noe du må ta 
på egen risiko, og det er ingen 
forsikring som dekker det å ta 
slike prøver. 

Som et føre var-prinsipp 
råder Sæthre derfor til å alltid 
sikre seg god dokumentasjon 
på hvilke materialer som er 
brukt i boligen.

– Bruk alltid hvit arbeids-
kraft, og be om dokumenta-
sjon på hvilke produkter som 
er brukt. Det gjelder uansett 
om du skal pusse opp selv,  
eller kjøper en brukt bolig.  
Da stiller du mye sterkere hvis 
det skulle skje noe, mener 
han. n

Så i oktober 2017, et drøyt 
halvår etter at hun flyttet 
inn, flyttet hun ut.

Nesten to år etter at hun 
kjøpte leiligheten fikk Arja 
hevet kjøpet. Men det har 
ikke vært lett, og Frode 
Pedersen tror ikke datteren 
hadde kommet noen vei på 
egen hånd.

Frode Pedersen sørget for 
å skaffe grundig dokumenta-
sjon med både luftprøver og 
materialprøver, slik at han 
hadde en god sak overfor 
selgers forsikringsselskap. 
Han har også reist til Sverige 
og snakket med Dan Nor-
bäck ved Uppsala Universi-

tet, som er den fagpersonen 
i Norden som har forsket 
mest og har god kunnskap 
om stoffet Texanol og ska-
devirkninger.

Pedersen er også skremt 
over hvordan syke mennes-
ker kan risikere å bli offer for 
kyniske aktører som bruker 
helsefarlige stoffer for å 
spare penger. 

– Hadde vi ikke avdekket 
og dokumentert dette i tide, 
kunne dette utviklet seg 
videre med uante alvorlige 
helsekonsekvenser for Arja, 
mener han.

– Neste gang jeg kjøper 
leilighet, blir det et oppus-

singsobjekt slik at jeg selv 
kan ha kontroll på hvilke 
materialer som blir brukt, 
sier Arja. 

Heldigvis ble hun frisk 
igjen relativt kort tid etter at 
hun flyttet ut av leiligheten 
og inn i en annen bolig.

Hva skjer videre? Far og 
datter er spente på hva som 
skjer videre med leiligheten. 
Anbefalingen fra fagfolk 
som har vært inne i bildet er 
å rive helt ned til råbygget, 
for å få fjernet alle helsefar-
lige stoffer.

Han har også hørt om 
flere andre tilfeller der 

helsefarlige stoffer er påvist 
brukt også i nye boliger og 
kontorer, og ber folk være 
på vakt. 

– Legene må også være 
oppmerksomme og stille 
spørsmål om bolig, når de 
møter pasienter med plutse-
lig forverring av astma/tung-
pusthet. Erfaringen er at 
astmaproblemer ofte kan ha 
tilknytning til bolig, sier han.



 “Inhalasjons- 
 behandling.

Behandling med beta 2- 
agonister administrert via
spray (pMDI) og kolbe er 
ved mild-moderat akutt  
astma vist å være minst 

like effektiv som bruk av 
forstøverapparat. Spray/ 

kolbe er i tillegg raskere,  
enklere å administrere og det  

kan være nyttig i opplæringsøyemed å la 
pasienten bruke sitt eget utstyr. Til forskjell 
fra tidligere veiledere anbefaler vi derfor 
nå at beta2-agonister ved mild-moderat 
akutt astma (ikke behov for oksygentil-
skudd) fortrinnsvis administreres via spray/
kolbe.” Ref Helsebiblioteket.no; Pediatri- 
veiledere fra Norsk Barnelegeforening, Akutt- 
veileder; Lunge og luftveissykdommer.

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

* gjelder small og medium masker

ABLE-
spacer 
video  
Se den på 
youtube!

ABLEspacer 
video  

Utdrag fra Pediatriveiledere  
fra Norsk Barnelegeforening

Sølvioner i plasten  
reduserer bakterievekst

•
Antistatisk maske med  

fløyte for korrekt  
inhalasjon*

Gir lyd ved  
korrekt inhalasjon*

Fåes på  
apotek

FAKTA HVA GJØR DU HVIS DU MISTENKER 
AT BOLIGEN GJØR DEG SYK

l	Gå	til	lege	–	ta	PEF-måling	for	å	dokumentere	 
	 lungekapasitet.
l	Dersom	målingen	viser	at	du	har	fått	dårligere	 
	 helse	av	å	bo	i	boligen	–	flytt	ut.	Gjør	denne	 
	 vurderingen	i	samråd	med	din	lege.	
l	 Få	tatt	luftmålinger	og	andre	prøver	slik	at	du	 
	 har	mest	mulig	dokumentasjon	før	du	kontakter	 
	 forsikringsselskapet.
l	Det	at	en	bolig/kontor	er	nybygget	eller	 
	 nyoppusset	er	ingen	garanti	for	at	det	er	brukt	 
	 trygge	produkter.
l	 Skal	du	pusse	opp,	bør	du	kreve	at	det	blir	brukt	 
	 NAAF-anbefalt	maling	og	andre	produkter	som	 
	 er	dokumentert	trygge	for	helsa.	Dersom	en	 
	 håndverker	insisterer	på	å	skaffe	materialene	 
	 selv,	krev	å	få	dokumentasjon	før	det	blir	tatt	 
	 i	bruk.	
l	 Få	skriftlig	spesifikasjon	på	hvilke	produkter	 
	 som	skal	brukes,	før	jobben	settes	i	gang.	Da	 
	 stiller	du	sterkere	hvis	det	i	ettertid	viser	seg	 
	 at	det	er	brukt	andre	produkter	enn	det	som	 
	 er	avtalt.

Skjult i veggen. Etter at luftprøvene viste farlige stoffer, ble det tatt 
materialprøver i gulv og vegger. Det ble avdekket at det trolig var brukt 
sparkelmasse inneholdende stoffer som kan gi helseplager.

Fin fasade. På overflaten fremsto leiligheten som den perfekte bolig 
for den unge kvinnen som flyttet inn. Men bak de nymalte flatene 
skjulte det seg stoffer som er dokumentert helseskadelige.
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Tekst og foto: Morten Øverbye

ASPARGES
i hovedrollen
Aspargesen blir gjerne sett på som et tilbehør. Men denne grønnsaken er 
så god at den egentlig fortjener hovedrollen i hele sommer. Prøv ut en av 
disse lette og friske oppskriftene. 
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NAAF-KOKKEN Morten
Vår faste matspaltist Morten Øverbye er 
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter. 
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter 
som også kan nytes av deg med matallergi.

GRILLET ASPARGES

SMØRKOKTE ASPARGES  
MED PARMA

ASPARGESSALAT

NAAF-KOKKEN

l Knekk av den nederste delen av aspargesen og pensle den  
 med litt olje. Legg den på grillen og la den grilles  
 i 2-3 minutter. Ha på nykvernet salt og pepper. 
l Del melonen i passende biter og reddikene i tynne skiver.  
 Legg på et fat sammen med aspargesen. 
l Lag dressingen ved å blande sammen alle ingrediensene. 
l Hell over de grilllede aspargesene eller server i en skål  
 ved siden av. 

l Kok opp vann i en kjele og tilsett smør. 
l Knekk av den nederste biten på aspargesen. Den knekker  
 på sitt naturlige bristepunkt, og på denne måten blir du  
 kvitt den trevlete delen av aspargesen. 
l Ha asparges i det kokende vannet og la den koke  
 i 1-2 minutter. Du vil helst ha en litt hard kjerne  
 i aspargesen, hvis ikke blir den fort vassen. 
l Legg aspargesen på et serveringsfat, og kvern litt salt og 
 pepper på. Riv parmesan over aspargesen, og bruk gjerne 
 ulike sider på rivjernet slik at osten får forskjellig tekstur. 
l Ha på litt god olivenolje og server sammen med parma- 
 skinke i tynne skiver. 

1 bunt fersk asparges
Parmaskinke
1 ss smør (evt. melkefritt margarin) 
50 g parmesan (kan byttes ut med annen ost) 
God olivenolje
Salt og pepper

l Del paprikaen i to og pensle dem med litt olje. Legg den 
 med snittflaten ned, og grill i ovnen på 250 grader til  
 paprikaskinnet blir helt svart. Legg paprikaen i en pose og  
 la de ligge til de er helt avkjølt. Fjern skinnet, og del  
 paprikaen i båter. 
l Knekk av bunnen på aspargesen og kok i et par minutter  
 eller stek i stekepannen. 
l Del avocadoen i båter, hakk opp vårløken og slå frøene ut  
 av granateplet. Bland alt sammen.
l Bland sammen alle ingrediensene til dressingen med en  
 gaffel. 
l Server! 

Asparges
Reddiker 
Vannmelon
Basilikum
Olje 
Salt og pepper

Asparges
Grønn salat 
Granateple 
Avocado
Spinat 
Vårløk 
Paprika

DRESSING:
2 ss sitronsaft, ferskpresset
2 ss honning
2 ss sennep (kan erstattes  
med balsamicoeddik) 
½ dl nøytral olje
Salt og pepper

DRESSING:
½ stk rødløk, finhakket 
1 stk lime, kun saften
1 cm revet ingefær
2 ss balsamicoeddik
1 ss sukker
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ALLERGI

ALT DETTE KAN GI  
KRYSSREAKSJONER
De som er allergiske mot bjørkepollen er svært ofte også allergisk mot visse 
matvarer. Forskerne har nå klart å kartlegge de fleste kryssallergier – her er de.
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Colourbox

Årsaken til kryssreaksjoner 
er at de allergifremkallende 
stoffene i for eksempel pollen 
ligner på proteiner i maten.  

I Sverige viser undersøkel-
ser at cirka 70 prosent av de 
som har allergi mot bjørkepol-
len også får kryssreaksjoner 
mot mat. De som reagerer 
mest på pollen har også størst 
risiko for å få matallergiske 
reaksjoner. Ifølge en italiensk 
studie er det bare 15 prosent 

av de med bjørkepollenallergi 
som IKKE er allergiske mot 
mat i tillegg, skriver svenske 
Allergia.

Også dersom du er allergisk 
mot pollen fra gress eller bu-
rot kan du få kryssreaksjoner. 

Her er en oversikt over 
matvarer som kan gi kryss-
reaksjoner.

Grønnsaker:
Gulrot, selleri, potetskall, 

purreløk, løk, hvitløk, paprika, 
belgfrukter (bønner, erter, 
linser).

Frukt: 
Epler, pærer, plommer, 
fersken, nektarin, kirsebær, 
morell, aprikos, kiwi, persi-
mon, jackfrukt, appelsin, drue, 
banan, granateple, clementin, 
ananas, avokado, mango,  
honningmelon, fiken og  
pasjonsfrukt.

Nøtter:
Mandler, hasselnøtter,  
paranøtter, valnøtter, pea-
nøtter, solsikkefrø.

Krydder:
Anis, karri, spisskummen, 
kamille, peppermynte, pap-
rika, urter (persille, basilikum, 
oregano, koriander m.fl.)

Korn: 
Hvete, bygg, rug, havre.

VANLIGE  
SYMPTOMER
Som regel vil du merke det ved at du 
får kløe og hevelse i munn og svelg. 
Kryssreaksjoner kan i verste fall være 
livstruende, men det er sjelden at det gir 
så sterke allergiske reaksjoner som ved 
en primær allergi mot en matvare.

Eksem og betennelse i tarmen er 
andre vanlige symptomer.
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ALLERGI

Er du allergisk mot lateks, noe som er ganske vanlig blant helsepersonell, kan  
du få kryssreaksjoner mot et stort antall frukter som banan, avokado, kiwi,  
kastanje, nektarin, kirsebær, plommer, jordbær og tomat, samt skalldyr.

De som er allergiske mot insekter kan kryssreagere med skalldyr som kreps, 
blåskjell, østers og snegler.

Katteallergi er kjent for å gi kryssreaksjoner mot flesk, og for noen også  
mot storfekjøtt og melk. Det samme gjelder hundeallergi.

Hesteallergi kan gi kryssreaksjoner med krepsdyr.
De som er allergiske mot hønsefjær kan også være allergisk mot egg  

og kylingkjøtt.

TESTER KAN TA FEIL
Når det gjelder kryssreaksjoner på mat, 
er det en stor risiko for at både blod- 
prøver og prikktester kan gi et falskt  
positivt resultat. Dersom du ikke har 
symptomer, er du ikke allergisk.

BEHANDLING
Matallergi behandles som oftest ved 
at man holder seg unna den matvaren 
som gir allergiske reaksjoner.

For noen vil det hjelpe å varmebe-
handle frukt og grønnsaker. I andre 
tilfeller kan det være skallet som gir 
reaksjoner, så det vil hjelpe å skrelle 
og dele opp for eksempel et eple og la 
det ligge en stund i romtemperatur.

ANDRE KRYSSREAKSJONER
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BOK OM ALLERGI

Forfatteren er mor til fire 
barn, blant dem en sønn 
med alvorlig matallergi. Hun 
opplevde at overgangen 
fra barnehage til skole var 
krevende.

– I barnehagen var det 

Skal hjelpe barn å forklare
Hva skjer egentlig inni kroppen til en allergiker, og hvorfor kan det være farlig å 
spise noe du er allergisk mot? Forfatter og biolog Sarah R. Herlofsen håper den  
nye barneboken «Allergisk» skal gjøre hverdagen lettere for barn med allergi.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto/Illustrasjon: Spartacus forlag

Biolog, forsker og firebarnsmor 
Sarah R. Herlofsen.

trygge rammer og mange 
voksne som passet på. Da han 
begynte på skolen var han 
mer overlatt til seg selv, med 
kantine, deling av matpakker 
og nye venner som ikke vet 
om allergien. Hvis klassen 

sammen kan lese boken min, 
tror jeg det vil hjelpe veldig 
for barn med allergi. 

For barn er det ikke så lett 
å forstå forskjellen på at noen 
ikke liker brokkoli – mens 
andre ikke tåler nøtter. Det 
å forklare at allergi er en 
sykdom som kan være farlig, 
er noe av det Herlofsen håper 
å oppnå med boken. 

– Det er noen som sier at  
de ikke tåler vann eller er  
allergiske mot sukker. Det går 
jo ikke an, sier biologen.

Det finnes også mange 
voksne som ikke vet forskjell 
mellom melkeallergi og lak-
toseintoleranse. Hvis de lager 
mat til en allergisk skolekame-
rat og bruker laktosefrie pro-
dukter, kan det for eksempel 
fortsatt være farlig hvis barnet 
reagerer på proteinene. Kunn-
skap om allergi vil dermed øke 
trygghet av barna.

Boken er skrevet med tanke 
på målgruppen 6 til 9 år, og 
har fine tegneserier og il-
lustrasjoner som ledsager den 
lettleste teksten. 

Barn og biologi. Sarah R. 
Herlofsen er som nevnt biolog 
og har tidligere skrevet barne-
boken «Hva er egentlig kreft». 
Boken «Allergisk» kom ut på 
Spartacus forlag i april i år og 
er til salgs i bokhandelen og 
i NAAFs nettbutikk. Boken er 
laget i samarbeid med Norges 
Astma- og Allergiforbund.

– Jeg brenner for å forklare 
hva som skjer i kroppen til 
barn, sier hun.

Mange barn ønsker ikke 
at det skal være noe fokus 
på allergien, de vil holde det 
hemmelig for kameratene. De 
føler også på det med å være 
annerledes.

– Hjemme hos oss har vi 
fokusert på det at det ikke er 
noe galt med å være annerle-
des. Det at du er allergisk er 
ikke din skyld, og ikke noe du 
kan forandre på heller, fortel-
ler Herlofsen.

Føles urettferdig. For et barn 
med allergi kan det oppleves 
som urettferdig at de ikke 
kan spise det samme som de 
andre i bursdagsselskap eller 
ikke klarer å løpe så fort på 
grunn av pollenallergi. Det  
kan også være flaut å ta medi-
siner.

Boken «Allergisk – små helter i en verden full av farer» er skrevet av 
Sarah R. Herlofsen og illustrert av Ketil Selnes.
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– Det er slitsomt og kjedelig 
å være allergisk. Og det er ikke 
noe gøy å føle seg annerledes. 
Men det hjelper å snakke med 
vennene dine og familien, 
mener forfatteren, som selv 
var mye plaget av astma og al-
lergi da hun var barn. I voksen 
alder er hun blitt mye bedre.

– Kroppen din kan foran-
dre seg, og noen vokser av 
seg allergien. Mens andre 
får allergi som gjør at de må 
slutte å spise noe de er glad i, 
forklarer hun.

Boken er utviklet sammen 
med sønnen og hun har sam-
let inn ulike spørsmål fra barn 
som hun tar opp i boken.

– Hvorfor er jeg allergisk, 
og er det min feil, er typiske 
spørsmål barn lurer på. 

Dårlig samvittighet. Det har 
heller ikke blitt lettere å leve 
med allergi etter at ulike livs-
stilsdietter foreskriver at folk 
skal holde seg unna den ene 
eller andre råvaren. 

– Som foreldre til et barn 
med matallergi går vi rundt 
med konstant dårlig samvit-
tighet fordi andre må tilret-
telegge for vårt barn. Mange 
som ikke har allergiske barn, 
begynner å rulle med øynene 
over at våre barn er blitt så 
kresen og utakknemlig fordi 
de har så mange behov. Men 
ingen får vondt i magen  
eller kaster opp fordi dette 
er en kul livsstil. Og de andre 

foreldrene ville jo ikke servere 
fluesoppsuppe til sine egne 
barn heller. Så jeg synes det  
er veldig viktig at vi ikke unn-
skylder oss for våre allergiske 
barn. De er helt perfekte som 
de er, sier hun. 

Men når det er sagt er 
Herlofsen uenig i at løsningen 
alltid er å lage den samme 
maten til alle. Det er viktig 
å være fleksibel og ikke for-
vente at alle andre tilretteleg-
ger alt. 

– Jeg tror at det kommer et 
punkt hvor våre små helter 
må lære seg at de har egne 
behov som de må passe på. 
Mange foreldre føler seg 
presset å lage den samme 
sjokoladekaken for å inkludere 
alle. Men mange barn synes 
sikkert at det er helt greit å 
spise en egen medbrakt kake 
hvis bursdagstradisjonen hos 
kompisen er å spise kremkake 
fra oldemor. Ingen ønsker  
å være til bry eller ødelegge 
tradisjoner. Det viktigste er at 
man snakker åpent om det og 
foreldrene prøver å finne en 
god løsning sammen. Første 
skritt for å forebygge mobbing 
er ikke å late som vi alle er 
like, men å feire våre for-
skjeller! Kanskje en allergisk 
gjest kan bli til en superstar i 
stedet av en byrde, for da blir 
det muffins eller is i tillegg til 
kremkaken? n
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AKTUELT

Pause for fagbladet Allergi  i Praksis
Det ble en vemodig og velfortjent avslutning for fagredaksjonen i Allergi i Praksis 
som ble hedret for lang og enestående innsats for Astma- og Allergiforbundet.  
Til sammen står de bak 75 bladutgivelser.  
Tekst: Bjørnhild Fjeld Foto: Tore Fjeld

Fagbladet Allergi i Praksis er 
midlertidig nedlagt, men Nor-
ges Astma- og Allergiforbund 
(NAAF) vil i løpet av 2019 
utrede muligheter for videre 
drift av bladet.

– Jeg vil takke fagredak-
sjonen for at de gjennom en 
årrekke har gitt av sin tid og 
kompetanse slik at NAAFs 
fagblad har kommet ut med  
i alt 75 utgivelser, sier gene-
ralsekretær Anne Elisabeth 
Eriksrud i NAAF.

Den svensk-norske fag-
redaksjonen var samlet til 
avslutning i Oslo 30. april, på 

selveste Valborgsmässan, for  
å gjøre opp status og takke  
av etter vel 20 års samarbeid. 

Allergi i Praksis er Norges 
Astma- og Allergiforbunds 
fagblad til helsepersonell og 
kom ut første gang i 1995 med 
professor Kjell Aas som første 
redaktør. Deler av nåværende 
redaksjon har holdt stand 
siden 1999.

Verdifullt. Det var tidligere 
generalsekretær i NAAF, Arne 
Heimdal som tok initiativet til 
at forbundet burde få et eget 
fagblad. Det var på bakgrunn 

av at stadige tilbakemeldinger 
fra medlemmer om at allmenn-
legene kunne for lite om utred-
ning og behandling av astma, 
allergi og eksemlidelser. 

Tanken var at fagbladet skul-
le løfte allmennlegens kunn-
skap og være til praktisk nytte i 
den daglige legepraksisen. Fra 
2004 ble Allergi i Praksis også 
utgitt i Sverige i samarbeid med 
den svenske søsterforeningen 
og distribuert gratis til alle 
allmennleger i begge land. Spe-
sialister og sykehusavdelinger 
har hatt mulighet til å tegne 
abonnement. 

I en leserundersøkelse fra 
Sverige i 2005 oppga 77 pro-
sent at de leste tidsskriftet, 31 
prosent leste hvert nummer.  

Seksjonsoverlege Torgeir 
Storaas ved Haukeland Univer-
sitetssykehus er en av de som 
kommer til å savne bladet. Han 
er også leder ved RAAO Helse 
Vest.

– Allergi i Praksis har holdt 
en meget høy standard, og 
vært en kilde til god og verdi-
full klinisk innsikt i allergolo-
gien. Jeg håper det vil bli mulig 
å starte opp igjen i en eller 
annen form, sier han.

Redaksjonen. Fra venstre Nina Brun, Leif Bjermer, Johny Kongerud, Kai-Håkon Carlsen, Göran Wennergren og Anne Elisabeth Eriksrud  
(general-sekretær i NAAF).
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      FAKTA ALLERGI I PRAKSIS

l	 Fagbladet	har	egen	fagredaksjon	bestående	av	 
	 spesialister	innen	allergologi,	lungesykdommer 
	 og	barnesykdommer	i	Norge	og	Sverige.
l	 Fagbladet	ble	første	gang	utgitt	i	1995.	Fra	2004	 
	 ble	fagbladet	utgitt	også	i	Sverige	i	samarbeid	 
	 med	den	svenske	søsterforeningen.	Fagbladet	 
	 er	midlertidig	nedlagt	fra	og	med	2019.
 
l	 I	fagredaksjonen	har	sittet:
			Kjell	Aas†	(1995–1999)
			Kai-Håkon	Carlsen,	professor	emeritus	dr. 

	 		med.	Oslo	universitetssykehus	(1999–2019)
			Leif	Bjermer,	professor	dr.	med.	Skånes	univer- 

	 		sitetssjukhus	(1999–2019)
			Göran	Wennergren,	seniorprofessor	dr.	med.		 	

	 		Göteborgs	universitet	(2004–2019)
		Ernst	Omenaas,	professor	dr.	med.	Haukeland			

	 		universitetssykehus	(2004–2008)
		Johny	Kongerud,	professor	dr.	med,	 

	 		Oslo	universitetssykehus	(2008–2019)
			Ansvarlig	redaktør	i	Norges	Astma	og	Allergi	 	

	 		forbund	har	vært	journalist	Nina	Brun	 
	 		(1999–2019)	og	Astma-	och	Allergiförbundet
		i	Sverige	journalist	Lena	Granström	
		(2004–2009).	

 
l	De	fleste	fagartiklene	fra	2004–2018	kan	lastes 
	 ned	som	PDF	i	artikkelarkivet	for	Allergi	 
	 i	Praksis:	naaf.no/artikkelarkiv-aip

Faktabasert - Pålitelig - Ansvarlig

Faktabasert. 
Pålitelig. 
Ansvarlig.

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

Skal opp og stå. Da Sverige 
trakk seg fra deler av sine 
økonomiske forpliktelser 
i 2009, valgte NAAF likevel å 
fortsette med utgivelser også 
i Sverige. Men av økonomiske 
årsaker og på grunn av en 
vanskelig bemanningssitua-
sjon ved sekretariatet i Oslo, 
er fagbladet nå midlertidig 
nedlagt.

– Vi har fått mange tilba-
kemeldinger på vårt fagblad, 
de fleste entydig positive. 
Jeg velger å kalle dette en 
foreløpig stopp, for jeg håper 
at Allergi i Praksis vil gjenopp-
stå i digital form, sier Anne 
Elisabeth Eriksrud.

– Fagredaksjonen har gjort 

en formidabel innsats og utvil-
somt bidratt til å løfte  
Allergi i Praksis til et høyt 
faglig nivå. Dette er legespesi-
alister som ikke akkurat er 
«smågutter» innen fagom-
rådene astma og allergi, sier 
Nina Brun. Hun har vært 
bladets ansvarlige redaktør 
i NAAF, men går nå av med 
tidligpensjon. 

– For meg har arbeidet  
med Allergi i Praksis vært en 
fantastisk inspirerende og  
lærerik reise. Samarbeidet 
med fagredaksjonen er noe 
jeg utvilsomt kommer til å 
savne, sier Brun. n
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Norges Astma- og Allergiforbund leverer den daglige  
pollenvarslingen for Norge. NAAF har etablert 12 pollen- 
feller rundt om i landet og varsler seks pollentyper daglig - 
fra februar måned til midten av august.

Tjenesten ble etablert i 1975 og senere utvidet til en 
landsdekkende varslingtjeneste som du finner på nett-
adressen www.pollenvarslingen.no

NAAF har i dag to heltidsansatte pollenanalytikere i Trond-
heim som sørger for at varslingen til en hver tid er oppda-
tert og tilgjengelig for publikum gjennom NAAFs nettsider.

Pollenvarslingen finansieres ved midler fra Norges Astma- 
og Allergiforbund og tilskudd fra Sosial- og helsedirektora-
tet. Varslingen distribueres daglig til rikspresse og media.

Hvis du laster ned appen «Pollenvarsel» til din smarttele-
fon kan du få pollenvarselet rett i lomma. En av funksjonene 
er blant annet at du kan få nyhetsmeldinger og push-vars-
linger ved kraftig og ekstrem spredning av de ulike pollen-
typene i ditt område.

Kan du pollenvettreglene?
Stadig flere nordmenn opplever å få pollenallergi, og i år har plagene vært 
ekstra ille for mange. Lær deg pollenvettreglene først som sist.

Pollenvettreglene er utviklet av Norges Astma- og Allergifor-
bund for å veilede deg som har pollenallergi til hvordan du kan 
komme deg best mulig gjennom sesongen.

 1. Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symp- 
  tomene blir for sterke. Medisinene skal tas regelmessig og  
  forebyggende, selv om du på enkelte dager har få eller  
  ingen plager.
 2. Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske  
  kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hard trening ute når  
  spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige  
  kryssreaksjoner fra frukt og grønt. Alkoholinntak kan  
  forverre symptomene.
 3. Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og  
  skift putevar før leggetid. Det hjelper å dekke til håret og  
  å bruke solbriller ute.
 4. Ekstra rengjøring kan redusere konsentrasjonen av  
  pollenpartiklene som har samlet og festet seg på overflater  
  og i tekstiler. Pollen fester seg lett til støv og virvles opp. 
 5. Unngå lufting med vindu/dører, når pollenutslippet er  
  størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med  

  fint og varmt vær vil det også være mye pollen på kvelden.  
  Luft sent på kvelden eller natten til tidlig på morgenen,  
  men med måte – det slipper alltid pollen inn. Tørk klær  
  inne.
 6.  Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollenseson- 
  gen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om  
  du må skifte pollenfilter i bilen.
 7. Pollen fester seg i pelsen på kjæledyr, dusj eller børsting  
  hjelper (utendørs).
 8.  Informer gjerne omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om  
  sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrette 
  legge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid. 
 9. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til  
  fjells, langs kysten, eller i utlandet der hvor spredningen  
  kan være mindre.
 10.  Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding  
  av pollen. Pollennett kan plasseres over vinduer og dører  
  og slipper inn mindre pollen i boligen. Dette kan kjøpes  
  i nettbutikken til NAAF. 

SJEKK POLLENVARSLINGEN

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

100 % UORGANISK 
PORebetONG

eNKeL PROSjeKteRING 
OG OPPFØReLSe

U-VeRDI 0,11 
– beHAGeLIG INNeKLIMA

ØKONOMISK 
LØSNING
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Nå introduseres YTONG Energy+ på det norske markedet – en verdensnyhet, 
som setter nye standarder for energieffektivt og bærekraftigt bygg. 
YTONG Energy+ er en tre-komponent blokk fremstilt i 100 % porebetong 
og er sertifisert bærekraftig etter Cradle to CradleCM prinsippet. 

Med YTONG Energy+ behøver du kun å tenke ett materiale til oppførelse 
av råbygget. Det gir en enkel og tett løsning som minimerer mulighetene 
for feil. Med en U-verdi på 0,11 på 50 cm massiv fasadevegg, er det lett å 
oppfylle både energikrav og byggevisjoner, nå og i fremtiden. 

Vi har utviklet blokken – nå er det opp til deg å bygge med den. 
Kontakt oss gjerne for et presentasjonsmøte – les mer på ytong.no

SkandinaviaS førSte 
bærekraftige byggeblokk
Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund

BASIC

Cradle to Cradle CertifiedCM 
is a certification mark of MBDC.

16484 norsk annonce Byggeindustrien 210x142.indd   1 05/02/13   09.00
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VALLE MARINA

– Bryllupet kunne ikke blitt 
bedre, forteller Katinka, som 
til daglig bor og studerer i 
Elverum i Hedmark. 

Brud med matallergi. Helt 

Katinka Solbakken (25) har siden barndommen drømt om å feire bryllupet sitt 
på Valle Marina. 4. januar ble drømmen til virkelighet da hun giftet seg  

med Mats André Enberget (28).

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Privat

siden barndommen har hun 
hatt flere allergier, både mot 
pollen og ulike matvarer. 

– Jeg er allergisk mot egg, 
melk, gluten og belgfrukter, 
sier hun.

Til daglig er Katinka vant 
med å tilpasse seg og ha med 
egen mat, men akkurat på 
bryllupsdagen er det hyggelig 
for bruden å kunne spise den 
samme maten som gjestene.

Sommer i januar. Katinka Solbakken (25) og Mats André Enberget (28) fikk sitt sommerbryllup – midt på 
vinteren på Gran Canaria.

Bryllupskaken. Den flotte kaken 
uten egg, hvetemel og melk ble 
bakt av en lokal baker på Gran 
Canaria.

På grunn av pollenallergien 
ville et sommerbryllup i Norge 
ikke være noen spesielt god 
idé, og vinterbryllup var ikke 
det Katinka og Mats drømte 
om. 

– Jeg har vært på Valle 
Marina to ganger i året siden 
år 2000, og har også bodd 
på Gran Canaria. Helt fra jeg 
var lita jente har jeg sagt at 
hvis jeg noen gang skulle gifte 
meg, ville jeg gjøre det der.

Brudgommen foreslo. Men 
én ting er å drømme om det 
– noe annet er å gjennomføre 
det i praksis. Ville for eksem-
pel Katinkas utkårede ønske 
å gifte seg i et annet land? Og 
ville det komme gjester fra 
Norge?

– Det var faktisk Mats som 
foreslo det. «Kan vi ikke bare 
gifte oss i Sjømannskirken», 
sa han.

Og slik ble det. Bryllups-
feiringen startet med vielse i 
Sjømannskirken i Arguineguin, 
før det var selskap med 35 
gjester på Valle Marina. På 
menyen sto blant annet tapas, 
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VALLE MARINA

POLLENMASKER

Pollenmaske med partikkelfilter

Partikkelfilter (2 pk.)

Kjemikalie-/partikkelfilter (2 pk.)

Medlemspris 400 Ordinær pris 550

Medlemspris 200 Ordinær pris 250

Medlemspris 250 Ordinær pris 300

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

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

Bestill produktene på nettbutikk.naaf.no

SLITER DU MED POLLENALLERGI? DA KAN VÅRE 
POLLENMASKER VÆRE REDNINGEN FOR DEG! 

Stort selskap. 35 gjester fikk plass rundt bordet for å feire brudeparet.

paella, helgrillet indrefilet av 
okse og masse deilig tilbehør.

– Jeg kunne spise alt, og 
alt var kjempegodt, forteller 
Katinka.

Noe hun kommer til å huske 
for resten av livet er også 
bryllupskaken. For det er ikke 
gjort i en fei å bake en flott 
bryllupskake uten egg, melk 
og hvetemel. Men denne ut-
fordringen tok en lokal baker 
på strak arm – og resultatet 
ble en helt fantastisk kake.

Følte seg helt trygg.  
– Etter at jeg har vært på Valle 
Marina i så og si alle ferier, 
er jeg godt kjent med de som 
jobber der. Og alle stilte opp 
i bryllupet vårt, fra vaktmes-
ter til renholdere. Det var så 
rørende!

Katinka synes noe av det 
beste med bryllupet var at 
hun følte seg så trygg og 

ivaretatt. Alt var tilrettelagt 
for at både hun og gjestene 
skulle ha det bra – fra mat til 
blomster. 

Både bruden og resten 
av familien roser spesielt 
resepsjonssjef Nina Liberg 
som hadde hovedansvar for 
planlegging. 

– Jeg vil absolutt anbefale 
flere å arrangere bryllup på 
Valle Marina, avslutter hun.

Nina Liberg sier at hun 
synes det var en stor ære da 
hun fikk spørsmål fra Katinkas 
foreldre om de kunne få feire 
bryllupet til Katinka og Mats 
på Valle Marina.

– Familien har vært gjester 
her i mange år, og selvfølgelig 
skulle vi ta den utfordringen. 
Alle de ansatte gjorde sitt yt-
terste for at det skulle bli  
en vellykket dag for dem, 
forteller Nina. n
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Mange opplever at allergier blir bedre  
under svangerskapet, men for en tredje-
del blir plagene knyttet til astma og aller-
gier verre nettopp når de er gravide. 

God astmakontroll hos gravide er viktig 
ettersom dårlig behandlet astma kan på-
virke utfallet av svangerskapet negativt. 

I en artikkel i Norsk Farmaceutisk Tids-
skrift oppsummeres anbefalt astmabe-
handling av gravide som følger:

l Astma hos gravide skal behandles  
 som hos andre voksne.
l Det er ikke holdepunkter for skadelige  
 effekter av astmamidler ved bruk hos 
 gravide i vanlige doser.
l Det anses tryggere for gravide å bruke 
 nødvendige astmamidler enn å utsette  
 seg for risikoen forbundet med dårlig  
 behandlet astma og forverringer.

Praktisk medisinetui

I NAAFs nettbutikk får du nå kjøpt et 
praktisk etui til oppbevaring av adrena-
linpenn, astmamedisin, tabletter, kremer 
etc.

Etuiet er fôret med isolasjonsmateriale 
for bedre temperaturkontroll. 
Det følger med informasjonskort hvor  
du kan fylle ut relevant medisinsk  
informasjon.

En praktisk løsning for oppbevaring av 
medisiner i skolesekk, på jobb, hjemme 
eller på reise.

Som medlem i NAAF får du rabatt på 
alle varer i nettbutikken – nettbutikk.
naaf.no.

Reseptfritt  
innsovningsmiddel

Søvnvansker er et vanlig og 
økende problem. Ifølge Folkehel-
seinstituttet rapporterer 1 av 3 
at de har ukentlige søvnvansker. 
Men mange kvier seg for å søke 
hjelp mot søvnproblemene sine 
på grunn av redsel for bivirkninger 
som ofte forbindes med reseptbe-
lagte sovemedisiner. 

Sana Pharma Medical har nylig 
lansert det reseptfrie legemidde-
let Lunixen som har dokumentert 
effekt mot dårlig søvn, søvnav-
brudd og at du våkner for tidlig 
om morgenen. Det er ikke påvist 
at Lunixen gir avhengighet. 

Behandling av astma hos gravide
Fo
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Mjøndalen
Bakeri & Konditori

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 62 47

Tannlege
Rolf i G Enersen
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 77 88

Vollan
Tak og Vegg
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Salong
Arnhild AK Larsen
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 10 02

Hammerfest
Taxihus AS

9600 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 12 34

Auto Consult
3330 SKOTSELV
Tlf. 32 75 64 21

BILU Kjøreskole
2020 SKEDSMOKORSET

Tlf. 922 63 434

Geosyntia AS
Luhrtoppen 2

1470 LØRENSKOG
Tlf. 67 15 92 90

Ramsøy AS
Løkkegata 16

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Myhrelaft
3482 TOFTE

Tlf. 476 51 321

Mirawa
Restaurant

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Andreas Bottolfs
Verksted AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

T Fjeld
Biltransport AS

3425 REISTAD
Tlf. 913 67 126

Brødr.
Haugen ANS
1791 TISTEDAL
Tlf. 69 19 02 00

Tannlege
Gisle Lauvstad

1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

Lie
Handelsgartneri

1781 HALDEN
Tlf. 69 18 00 20

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

3019  DRAMMEN
Tlf. 957 35 753

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

Reinholdtsen
Maskin AS
8430  MYRE

Tlf. 76 13 46 33

Fiskum Plate &
Sveiseverksted AS

 3322 FISKUM
Tlf. 32 75 06 77

3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 78 88

3550 GOL - Tlf. 905 05 704

Hjorten Fredrikstad
Stortorvet

Tlf. 69 36 85 85

Olaf Helge Ask AS
 3300 HOKKSUND

Tlf. 32 75 50 80

Jostein Lobben
Kran og Transport

3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Tele-Tur AS
3750 DRANGEDAL

Tlf. 35 99 81 25

... for et bedre inneklima

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

gildeskal.kommune.no

Seljord
kommune

seljord.kommune.no

Ole M. Almeli AS
Bølervegen 71

2020 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 95 50 44

Ski Bygg AS
Kjeppestadveien 44

1400 SKI
Tlf. 64 85 46 00

2405 ELVERUM
Tlf. 62 41 22 92

Neglspretten
Fotterapi

3158 ANDEBU
Tlf. 909 73 200

Tannlegene
Nesbru Senter

1394 NESBRU
Tlf. 67 20 47 00

Tofte Fotpleie
3482 TOFTE

Tlf. 32 79 04 94

Norsk
Protein AS

2323 INGEBERG
Tlf. 62 55 00 40

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90

Fingarsen
Bygg AS

3360 GEITHUS
Tlf. 909 27 273

3501 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

HV service AS
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Tor Ivar Martinsen
Transport AS

 3370 VIKERSUND
Tlf. 971 25 054

Sparebank 68° Nord
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Fjellheim
Brønnboring AS

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Olsens Montering
og Ovnsrens

2355 GAUPEN
Tlf. 413 09 866

Salong
Alf Andersen
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 24 31

Brødrene
Bakkehaug AS

9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

4313 SANDNES
Tlf. 51 60 81 00

3502 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 73 84

Rørlegger
Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Voss Olje
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Rødberg Dagligvare
Maskinavdeling
3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 16 00

Toms
Elektrotavler

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

Tannlege
Odd Gunnar Hagen AS

3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Tlf. 02 131

Sørsetra
v/Thrana

3531 KROKKLEIVA
Tlf. 936 79 904

Per Knudsen
Arkitektkontor AS
7010 TRONDHEIM

Tlf. 73 52 91 30
Torget 14, 6440 ELNESVÅGEN

Tlf. 71 26 80 00 - www.romsdalsbanken.no

Bunadspesialisten AS
avd Førde

 Hafstadvegen 29, 6800 FØRDE
Tlf. 57 02 01 12

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

Vinstra Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317, 2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

ALGRØY ELEKTRO AS
Tellnes Næringspark, 5357 Fjell Alt i el-installasjoner, datanettverk og alarmanlegg

Tlf. 56 33 62 40  Faks 56 33 53 19
Lampebutikk Sartor Senter.Tlf. 56 33 62 40

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

Tlf. 918 66 303

Revisorkollegiet AS
avd. Kongsberg

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

Ingeniørfirma
Gullik E. Bråthen AS

Lunderingen 1, 3941 PORSGRUNN
Tlf. 907 36 899 - www.gullik.no

Sandefjord
Sprengningsservice AS
3160 STOKKE - Tlf. 33 33 68 13

sandefjord-sprengningsservice.no

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

Arbor-Hattfjelldal AS
Arborv 10, 8690 HATTFJELLDAL
Tlf. 75 18 50 00 - www.arbor.no

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

www.troms-fryseterminal.no

Leverandør av takstoler og
bygningselementer i tre.

Reddalsveien 45
4886 GRIMSTAD
Tlf. 37 40 03 00

www.jatak.no

3621 LAMPELAND
Tlf. 406 31 000

www.numedalfiber.no

www.Hydro.com

0666 OSLO
Tlf. 23 37 37 40

Helse & Allergisenter
Skreddersyr din behandling.

Reverserer kroniske lidelser og pollen-allergi.
Kvelitets helseterapeut og

kursleder Reidun Syversen.
www.helhetsterapeut.no
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Fossegrenda 30 C, 7038 TRONDHEIM
www.gronn-energi.no

- Daikin - Panasonic - Mitsubishi

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 72 57 30 00

Nå er tre danske ingeniørstu-
denter ved Danmarks Tekniske 
Universitet i gang med å ut-
vikle en høyteknologisk dyne 
som skal gi forbedret søvn 
både hos barna og foreldrene, 
skriver Astma Allergi Dan-
mark.

Klør når de svetter. Studen-
tene Simone Ellebæk Nielsen, 
Valdemar Batory Østergaard 
og Frederik Kragh Brandt har 
gjort en rekke undersøkelser 
og avdekket to faktorer som 
gjør at barn med eksem sover 
dårlig:

1. Det som skaper kløe er at 
barnet begynner å svette, og 
dette skjer når temperaturen 
på huden blir over 30 grader. 

Løsningen på dette mener 
studentene er å lage en dyne 
av et temperaturregulerende 
material slik at huden ikke blir 
så varm at den begynner å klø.

Avlede oppmerksomheten.
2. Foreldrene til barn med 
eksem fortalte også at de 
ofte fikk barnet til å sove ved 
å stryke på dem og avlede 
oppmerksomheten fra kløen. 
I noen tilfeller fikk ikke barnet 

Innovativ dyne hjelper barn med eksem
Dårlig nattesøvn på grunn av kløe er et velkjent problem i familier som har barn 
atopisk eksem. Dette går ut over både skole og fritidsinteresser.

Kjent situasjon. Har du et barn med eksem, gjør du alt for at barnet skal få sin tiltrengte søvn, selv om det 
går utover din egen nattesøvn. Foto: Colourbox

sove uten at mor eller far 
holdt rundt dem i sengen.

– Vi oppdaget en teknologi 
som blir brukt til å berolige 
blant annet ADHD-pasienter, 
hvor man bruker tyngde- 
dyner. I den første prototypen 
av dynen sydde vi inn kjeder 

av rustfritt stål for å skape 
tyngde og trykkpunkter. Når 
nervere blir stimulert på 
denne måten, kan man faktisk 
avlede hjernens kløe-input 
med andre input, akkurat som 
når foreldrene holder rundt 
barnet om natten, forklarer 

Valdemar Batory Østergaard.
Foreløpig er ikke dynen, 

som har fått navnet ADUVET, 
satt i produksjon, men de 
tre studentene leter etter 
samarbeidspartnere som kan 
hjelpe dem videre i produkt-
utviklingen. n
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Finn ditt nærmeste apotek 1 eller kjøp på Apotek1.no

FOR SENSITIV HUD
Hudpleieserien Dermica Sensitiv  

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

gode ingredienser.

uten parfyme I uten parabener 
uten fargestoffer

Dermica Sensitiv får du kun hos

 

 3 TRINNS MATTESYSTEMER
ANBEFALT AV NORGES ASTMA OG ALLERGIFORBUND

Besøk gjerne vår hjemmeside for  
å se ytterligere produkter

www.fagprofil.no

 

DURI FAGPROFIL AS
Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo

tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51
ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no

Ingen 
skadelig avdamping

Anbefalt av 
NAAF!

www.gjoco.no
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Ingen 
skadelig avdamping

Anbefalt av 
NAAF!

www.gjoco.no
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Opptatt av inneklima? 
-bruk vår helsevennlige maling

www.gjoco.no

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 
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CUTRIN
SENSITIVE

HÅRPLEIESERIE  
FOR FØLSOM OG  
ALLERGISK HUD

Trygt og skånsomt for  
sensitiv hodebunn 

10 rene basisprodukter  
av høy kvalitet 

Utviklet i tett samarbeid  
med det finske

astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

member of

Sannsynligvis verdens reneste 

Rent og pent
innemiljø
Ferdigmalte panel- 
og takplater anbefalt 
av Astma- og 
allergiforbundet

www.byggma.no

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

Ett av ti tilfeller av astma blant 
barn globalt skyldes forurens-
ning fra trafikk. Dette utgjør 
4 millioner nye astmatilfeller 
hvert år, viser en ny studie fra 
194 land.  

Studien er gjennomført av 
forskere ved George Washing-
ton University i USA og er pu-
blisert i det medisinske tids-
skriftet Lancet. Den avdekker 
at det er store forskjeller 
mellom landene og storbyene 
som er med i undersøkelsen. 
Sør-Korea kommer dårligst 
ut av landene. Åtte av byene 
med høyest andel astmabarn 

er i Kina. De to andre byene 
på topp ti listen er Moskva og 
Seoul. 

Mer oppsiktsvekkende 
er det at hele 93 prosent av 
tilfellene med barneastma 
er utviklet i områder hvor 
nivået av forurensning ligger 
under de anbefalte verdien 
fra Verdens helseorganisasjon 
(WHO). Forskerne bak den 
nye studien mener anbefalin-
gene til WHO må endres.

–  Forurensning av nitro-
gendioksid ser ut til å være 
en betydelig risikofaktor for 
astma hos barn i både i indu-

Søk midler fra  
Forskningsfondet
I 2019 deler Forskningsfondet for astma og 
allergi ut inntil 500 000 kroner til gode prosjekter.

Forskningsfondet for astma og 
allergi har som formål å frem-
me forskning innen astma- og 
allergisektoren. Tilsammen 
inntil 500 000 kroner skal i 
år gis til forskningsprosjekter 
eller andre prosjekter som 
fremmer forskning. 

Kriterier for søknad:
l Fremme forskning innen   

 astma- og allergisektoren.
l Prosjekter med fokus på   
 barn vil få noe prioritet.
l Maks søknadssum er   
 kroner 150 000, mindre   
 beløp prioriteres.
Søknadsfrist 15. september 
2019.

Enkel søknad på maks  
tre A4-sider sendes til  
forskningsfondet@naaf.no
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Klesbutikker tillater hunder
Det svenske bladet Allergia 
har gjort en undersøkelse 
omkring hunder i butikker. Det 
viser seg at det er bare 12 av 
15 svenske klesbutikk-kjeder 
som har et forbud mot at 
hunder får komme inn. 

Lindex, MQ og Gina Tricot 
har alle en policy som forbyr 
hunder å komme inn, med 
unntak for fører- og service-
hunder.

H&M, Kapp Ahl, Joy, Indiska, 
Cubus, JC, Brothers, Carlings, 
Dressmann og Intersport har 
ingen policy for hunder, men 
oppgir at de følger de reglene 
som gjelder i det enkelte kjø-
pesenter. Zara har ikke  

1 AV 10 FÅR ASTMA AV TRAFIKK

besvart Allergias henvendelse. 
Hundeallergikeren Made-

lene Frøjd opplever at synet 
på hunder i det offentlige rom 
har endret seg de siste årene, 
og butikkene i større grad 
aksepterer at hunder kommer 
inn.

– Jeg tror at butikker vil 
unngå å ha regler for å slippe 
å virke strenge, men heller 
fremstå som litt avslappet og 
vennlige. I en butikk med egen 
inngang kan jeg akseptere 
det, men i et kjøpesenter der 
mange mennesker passerer 
har man ikke samme valg-
mulighet, mener Frøjd.

strialiserte og i utviklingsland, 
spesielt i byområder, sier 
forsker Susan Arnenberg, en 

av forfatterne bak rapporten 
i en pressmelding fra Lancet. 
(Dagens Medisin)
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Ikke gå glipp av denne unike muligheten,  
ring eller send e-post nå!

+34 928 150222 / info@vallemarina.no

Gjelder opphold i perioden 1.5 – 30.6 og 1.8–10.9 

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

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

SUPERTILBUD PÅ FERIETUR!HALV
 PRIS!

BESTILL
NÅ!

PS:  Vi snakker  norsk!

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

Våren er kommet og gått over i forsommer. Med sol og 
varme er det alltid hos undertegnede en viss lettelse over at 
lyset er kommet tilbake, og at piggdekkene på bilene må tas 
av. Da slipper vi det forferdelige svevestøvet som har ført 
til svært dårlig luftkvalitet i min hjemby Trondheim i flere 
perioder denne vinteren.

Trondheim ble i sin tid utpekt til en av Europas mest  
skitne byer på grunn av svært dårlig luftkvalitet. Etter 
iherdig innsats fra kommunen ble lufta bedre, men denne 
vinteren har dessverre vært heller dårlig for oss trondhjem-
mere hva gjelder luftkvalitet.  

Det forundrer meg fortsatt at enkelte bilister kan kjøre 
rundt med piggdekk i 20 grader sol og varme, uten å tenke 
på hva de utsetter andre mennesker for i form av bidrag til 
dårlig luftkvalitet. Hvor blir det av ansvaret vi alle har for  
å forsøke å sikre best mulig luftkvalitet?

Med vår og varme følger som kjent pollenspredning.  
Pollen og tørt vær er ingen ting å spøke med, og mine  
tanker går til dere som opplever disse plager.  

Jeg fikk nylig med meg på NRK at to gutter fra Bergen var 
«pollenflyktninger» på Geilomo barnesykehus. Reportasjen 
ga et godt bilde av hvor mye lettere hverdagen kan være på 
Geilomo for barn med både pollenallergi og astma. Blant 

Hei igjen, alle sammen!

Trine Wettergreen Strømman
Forbundsleder 

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

annet ble vist til hvor mye enklere skolehverdagen, læring 
og konsentrasjon ble, samtidig som barna får en helt annen 
mestringsfølelse i forhold til egen hverdag.    

Som jeg tidligere har skrevet i AstmaAllergi, er det svært 
gledelig at Geilomo barnesykehus har gjennomgått store 
forbedringer de senere år. Dette hadde ikke vært mulig 
om ikke våre region- og lokallag, samt øvrige givere, hadde 
skjenket verdifulle bidrag i form av pengegaver og andre 
gaver til barnesykehuset.

20. til 22. september møtes vi til landsmøte nettopp på 
Geilo. Men før det er det mange ting som skal på plass. 
Vi skal ha møte i forbundsstyret i midten av juni, og da vil 
mange av de dokumenter som senere skal presenteres  
på landsmøtet bli ferdigstilt. 

Vi går en spennende sommer i møte.
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R E G I O N
ØSTAFJELLS

Familiekurs på Kongsberg

110 deltakere, herav 
58 barn og ung-
dommer deltok på 
familiekurs på Kongs-
berg 8. til 10. mars.

Fredag møttes vi til et godt 
tilrettelagt koldtbord som tok 
hensyn til de forskjellige aller-
giene til deltakerne. Kokkene 
hadde gjort en fantastisk jobb 
med oppskriftene, og alle fant 
noe de kunne spise.  Persona-
let stilte uten dufter, blomste-
ne var kunstige, stearinlysene 
gikk på batteri og hotellet var 
godt rengjort før vi kom. Vi 
satt lokallagsvis, slik at man 
ble kjent med de man bodde 
nærmest, og fikk litt oriente-
ring om hva som foregikk i sitt 
lokallag.

I løpet av helga var det 
mange aktiviteter – blant 
annet kahoot-quiz, bordten-
nis og shuffleboard. Lørdagen 
ble tilbrakt i slalåmbakken for 
mange, der 6 frivillige ledere 
passet på hele tiden, og de 

gjennomførte også VM  
– Vi Mestrer – på ski.  Med 
noe opplæring og triks, samt 
konkurranse med tidtaking i ei 
fin løype. Dette var støttet av 
Extra Express.  

Ungdommene 13 – 19 år 
hadde sitt eget arrangement 
på ettermiddagen, og vi snak-
ket en del om NAAFU som vi 
håper flere av dem ønsker  
å være med i.

Lørdag ettermiddag hadde 
regionssekretær Mona H. 
Larsen en time med trening  
i bassenget for voksne.

De minste barna var med 
fire frivillige på et eget, godt 

rengjort lekerom, og hadde 
det moro sammen mens for-
eldre og besteforeldre var på 
kurs i salen like ved.  

De voksne hadde også ut-
veksling av erfaringer, og her 
var mange gode råd å hente 
hos hverandre.  Lørdag hadde 
vi foredrag av kolskoordina-
tor Karin Helen Danielsen fra 
Drammen sykehus. Søndag 
kom Anne Wasenius Søyland 
som har vært barnelege på 
Voksentoppen, og nå er ved 
Bærum Barneklinikk. Hun 
snakket om astma, allergi, 
eksem hos barn.  Spesialist  
i indremedisin, infeksjons-

Regionssekretær Mona Larsen  
pakket infomateriell til deltakerne.

Bassengtrening var populært.De yngste barna konkurrerte på lekerommet.

Fin gjeng i slalåmbakken.

medisin og lungesykdommer 
Per Arve Lier snakket om kols 
og astma hos voksne. n
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SPØR  NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Katharina M. Lund
Ernæringsfaglig rådgiver

Bjørkepollenallergi
Jeg har bjørkepollen-allergi og 
er ganske kraftig rammet. De 
dagene det er mye spredning 
er jeg så dårlig at jeg ikke 
klarer å gå på jobb. Rett ved 
soverommet mitt står det to 
svære bjørketrær. Har det 
noen hensikt å fjerne disse 
da vi har en skog ikke så langt 
unna?

Mette

Svar:
Pollenet fra en bjørk spres i ho-
vedsak slik at over halvparten 
faller ned de nærmeste 5-10 
meterne fra treet, mens resten 
i varierende grad spres over 
til dels lange distanser. Dette 
mønsteret varierer selvsagt, 
ikke minst ved vindforholdene, 
men er en gjennomgående 
trend ifølge faglitteraturen. 

Inger

Eksem	i	Syden
Vi skal på ferie med vår sønn på 2 år som har atopisk eksem. 
Dette blir vår første tur til Syden og jeg føler meg usikker på 
hvordan vi skal håndtere min sønns eksem i forhold til sol og 
varme. 

Hilsen Petra

Svar: 
For svært mange med atopisk eksem opplever man at naturlig 
sol hjelper på eksem og bedrer den.

Det er ikke uten grunn at norske helsemyndigheter tilbyr  
behandlingsreiser til Gran Canaria for barn og unge med  
atopisk eksem. 

Flere studier viser at sol og saltvann har gunstig effekt på 
denne hudlidelsen. Men det som er viktig er at han ikke er for 
mye i solen og at man tar hyppige pauser fra direkte sollys, 
spesielt midt på dagen. Ung barnehud tåler ikke like mye  
soleksponering som oss voksne.

Bruk en god solkrem, du kan gjerne få hjelp på apoteket til  
å velge en som er skånsom mot huden. Det er viktig at man 
husker å skylle vekk solkremen når dere er ferdige med å være 
ute slik at huden blir minst mulig irritert og får puste. 

Ha en strålende sommerferie!
Hilsen NAAF 

Kan spres langt. Pollen fra bjørk 
kan flytte seg over lange avstan-
der med vinden.

Soling kan hjelpe. Mange barn med atopisk eksem opplever at huden 
blir bedre av sol og saltvann.
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KONTAKT Mandag, tirsdag og torsdag betjenes 
telefonen av sykepleier.  
Fredag av eksperter på inneklima/uteluft.

Åpent:
09.00–11.00  
12.00–14.00

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

Vi har kjøpt en babymadrass med kjerne i naturlateks. Nå er 
 jeg bekymret for at dette kan fremkalle allergiske reaksjoner.

På produsentens egne nettsider står det at all lateksen er 
behandlet og at det derfor ikke vil kunne fremme allergiske 
reaksjoner. Stemmer dette? Er det kun ubehandlet lateks som 
kan gi allergiske reaksjoner?

Snart foreldre
 

Svar:
I en ny madrass er alle naturlatekspartikler bundet i skum-
met, de er ikke direkte tilgjengelig for kontakt, så risikoen er 
svært liten for at noe skal skje. I svært gamle madrasser så kan 
imidlertid naturlateksskummet etter hvert bli oksidert, tørt og 
oppsmuldret. I teorien kan støv fra dette gi plager/ luftveis- 
besvær hos personer som allerede er sensibiliserte. 

Et klassisk eksempel på allergisk sensibilisering overfor natur-
lateks kan man typisk se hos helsearbeidere med vedvarende 
bruk av engangshansker av naturlateks. De som er uheldige og 

Matallergi	på	ferie
Jeg skal på reise til Spania i sommer. Jeg har en datter på 5 år 
med egg- og melkeallergi. Hun er utstyrt med EpiPen, og rea-
gerer på små mengder egg. Hva kan jeg gjøre for å forebygge 
allergiske reaksjoner i utlandet?

Hilsen Pias mamma

Svar:
Alle land under EU/EØS skal merke emballert og uemballert 
mat, på lik linje som i Norge. Det betyr at de 14 allergenene 
som oftest er forbundet med allergiske reaksjoner skal utheves 
med fet, kursiv eller understreket skrift på emballerte matvarer. 
Restauranter og serveringssteder som selger uemballert mat 
skal også deklarere allergener på en tydelig måte, med teksten 
«Inneholder: ….».

Selv om EU- og EØS-landene er underlagt merkeordningen, 
har man av og til erfart at det ikke alltid fungerer etter retnings-
linjene. Det er derfor viktig at man kommuniserer allergien sin til 
serveringspersonalet, og spør om hvordan maten er laget med 
tanke på spor av allergener/krysskontaminasjon. Dette inne-
bærer for eksempel fritert mat; der pommes frites har vært  
i samme frityrolje som panerte retter (som kan inneholde egg). 

Matparlører kan og bør medbringes, og vises til kelner på 
restaurant. Matparlørene er bilde med allergenet og navnet 
oversatt på flere språk. Disse kan lastes ned i appform eller 
bestilles hos NAAF. Dere kan også laste ned og skrive ut et diett-
kort på spansk. Et diettkort er mer detaljert og kan sendes med 
bestillingen på restauranten slik at de på kjøkkenet får riktig 

Restaurantbesøk. Har du et barn med matallergi kan det være  
utfordrende å spise på restaurant i utlandet.

Babymadrass	i	lateks
utvikler slik allergi, har benyttet denne typer hansker tett på 
huden i svært lang tid.  

Husk på at madrasser som oftest er lukkede enheter, og det 
som er inni dem er dekket av en rekke ytre barrierer som for 
eksempel tekstiler. Babyer får som oftest helt nye madrasser  
å ligge på, og de er heller ikke tidligere latekssensibiliserte  
gjennom direkte kontakt med lateks som i eksemplet over  
med helsearbeiderne.

Babyer ligger gjerne oppå et tisselaken mellom dem og 
madrassen, de skal ligge på ryggen, og de er som oftest iført 
en body/pysjamas. I denne madrassen er også lateksskummet 
godt gjemt inni kjernen, slik at sjansen for at barnet skal komme 
i kontakt med naturlateks er ekstremt liten. Når det gjelder valg 
av madrass til baby er det nok viktigere å finne riktig fasthet  
i forhold til kroppsvekten deres, slik at den ikke er for myk og  
til hinder for deres motoriske utvikling. 

Kent

informasjon. Google translate kan også være en løsning, dersom 
det oppstår språkproblemer. 

Det kan være lurt å kontakte flyselskapet og hotellet dere  
skal bo på, på forhånd, slik at de er forberedt på, og kan tilpasse 
diett for barnet.

Det er viktig at man kontrollerer at HELFO-kort og medisiner 
er innenfor gyldig- og holdbarhetsdato, slik at beredskapen er 
på plass dersom man er uheldig, og får i seg noe man ikke tåler.  

Ta med niste når dere skal ut på utflukter, slik at man alltid 
har noe å tilby barnet hvis det blir sultent. Noen hoteller tilbyr 
frokostbuffet der man kan lage niste. 

God tur!
Hilsen Katharina
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Gamleskolen  
i ny drakt
Geilomo Barnesykehus er under 
stadig oppgradering og siste 
nytt på oppussingsfronten er at 
foreldreboligen i «Gamleskolen»  
er blitt totalrenovert innendørs.

Tekst: Bjørnhild Fjeld  Foto: Bjørn Tore Larsen

«Gamleskolen» er tilnavnet 
på et av NAAFs bygg på 
Geilomo Barnesykehus. Byg-
get har nettopp gjennomgått 
betraktelig rehabilitering, 
med økonomisk støtte fra 
Marit Langedahls legat. 

Bjørn Tore Larsen har vært 
prosjektansvarlig for bygget 
som inneholder to soverom, 
kjøkken og bad for overnat-
ting til foreldre. 

I desember 2018 fikk NAAF 
positivt svar på søknad om 
tilskudd fra Marit Langedahls 
legat, og arbeidet med å 
utarbeide prosjektunderlag 
for entreprenører ble startet 
omgående. 

Byggearbeidene ble gjen-
nomført i perioden februar 
til april 2019, og i skrivende 
stund jobbes det med å male 
bygget utvendig. 

Utvendig er det ikke gjort 
noen endringer av bygget, 
men innvendig er det gjort 
store forbedringer.

Større kjøkken og bad. 
Tidligere var kjøkken og bad 
veldig små/smale og langt 
under dagens standard.  

Bygget manglet også ventila-
sjon. 

Etter rehabiliteringen er 
kjøkken og bad blitt 40 cm 
bredere, og dermed mer 
funksjonelle. 

På badet er det satt inn 
baderomspanel på veg-
gene, romslig dusjkabinett 
og installert gulvvarme. 
Kjøkkenet har fått bedre 
benkeplass og blant annet 
oppvaskmaskin, mikrobølge- 
ovn og avtrekkshette.

Det er installert balansert 
ventilasjon med varmegjen-
vinning i alle rom og aller 
vinduer og dører er skiftet. 

Vegger i er kledd med 
ferdigmalte plater, og øvrige 
flater er malte. Det er lagt 
nytt gulvbelegg i alle rom 
–alt er holdt i lyse farger. 
Soverommene har nye natt-
bord, garderobeskap, bord, 
stol og TV.

Prosjektet har kostet  
i overkant av 800 000  
kroner. n

Større plass. Badet er blitt større og mer funksjonelt.

Moderne. På kjøkkenet er det både blitt bedre benkeplass og nye 
hvitevarer.

Lyst og innbydende. Begge soverommene har egen TV hvis du 
ønsker å trekke deg litt tilbake.
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Den nye Fylkesmannen i 
Innlandet har vært på turné i 
Hedmark og Oppland for å se 
på det som er bra i kommu-
nene. Dette ble NAAF inspirert 
av, og vi inviterte til et møte 
med omvisning på Granheim 
Lungesykehus. Her er det mye 
som er bra! 

Fylkesmannsembetet stilte 
med direktør Eli Blakstad som 
har ansvar for flere fagområ-
der, blant annet helse. Hun 
har selvfølgelig ikke mulighet 
til å legge seg opp i prosessen 
som foregår i Sykehus Innlan-
det. Men hun takket ja til invi-
tasjonen for å se hvilke tilbud 
som gis på Granheim og bli 
bedre kjent med oss i NAAF, 
hvem vi er og hva vi gjør.

NAAF er sterkt imot en 
eventuell flytting til Lilleham-
mer Sykehus. Vi er bekym-
ret for den nedskalering av 
tilbudet som allerede er gjort. 
I Follebu finnes alle elementer 
en lungerehabilitering skal 
inneholde. Rett utfor døra 
er det gode muligheter for 
utetrening i et flatt terreng, 
både for korte og litt lengre 
turer. Gymsal og oppvarmet 

Møre og Romsdal storlag har 
startet opp med en aktivitets-
gruppe for foreldre og barn 
med astma, allergi, eksem, 
matallergi etc. Tanken er at 
man kan møtes og bli bedre 
kjent med andre som er i 
samme situasjon. 

Første treff var sosialt sam-
vær på Emblemsanden, der vi 

Granheim må bestå!

svømmebasseng benyttes til 
innendørs trening. Parfyme-
fritt miljø er en selvfølge. Et 
team med dyktige ansatte 
som brenner for at lungesyke 
skal få best mulig behandling. 

Hva blir igjen av dette hvis 
man legger avdelingen til en 
sykehuspost på Lillehammer?

Med på møtet var repre-
sentanter fra brukerrådet 
på Granheim og ordføreren 
i Gausdal. Norsk Sarkoidose 
forening skulle ha vært til 
stede men ble forhindret. 
Direktør for habilitering og 
rehabilitering Astrid Millum i 
Sykehuset Innlandet og en del 

av staben på Granheim tok 
imot oss. Vi fikk en grundig 
gjennomgang av et unikt 
tilbud. Regionsleder Karl Erik 
Bevolden fortalte om hjelpen 
han fikk på Granheim. Den 
hjelpen ga han 25 år ekstra i 
yrkeslivet, uten den hjelpen 
ville alternativet vært uføre-
trygd.

Bjørg Haave, som selv har 
vært pasient på Granheim, 
hadde samlet seg foran 
inngangen med flere likesin-
nede for å markere sitt syn på 
saken. En appell fra Bjørg ble 
lest opp da hun sjøl ikke har 
pust nok. Tidligere overlege 

Tore Røldølen (nå pensjonist) 
argumenterte fra sitt faglige 
ståsted hvorfor Granheim 
må forbli i Follebu. Gjennom-
gangstonen fra brukerne er 
at de gruer seg til framtida 
og ser ikke for seg hvordan 
de skal takle hverdagen hvis 
hjelpen fra Granheim uteblir.

I sin appell sa Bjørg «Det er 
ingen skam å snu». Det støtter 
vi fult ut, ytterligere nedskale-
ring av tilbudet må ikke skje! 

Tove Kristin Løkken,  
regionssekretær

Aktivitetsgruppe i Møre og Romsdal
serverte grillmat og koste oss.

Til høsten har vi planer om 
badedag, halloween-arrange-
ment og juleverksted.

Høres dette spennende ut? 
Ta gjerne kontakt med én av 
våre regionsekretærer Monica 
Dalseth eller Gina Strøm for å 
melde din interesse. 

Mer informasjon om de 
ulike arrangementene kom-
mer på www.naaf.no/akti-
vitetsgruppe_midt når det 
nærmer seg.

R E G I O N
OPPLAND

R E G I O N
MIDT
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NAAF-NYTT

Tre damer fra Voss sto skik-
kelig på for en fantastisk flott 
familiehelg med mange glade 
barn. 

Norsk Astma- og Allergifor-
bund Sarpsborg ønsker sine 
medlemmer velkommen til 
rundcruise med MS Brekke i 

R E G I O N
ØSTFOLD

R E G I O N
ØSTAFJELLS

R E G I O N
VEST

Bli med på cruise i Haldenkanalen  
Tur til Sørum

Familiehelg på Voss

Haldenkanalen 24. august fra 
klokken 17 til 20. 

Det blir servert en nyde-
lig tapasbuffet. Pris: 500 kr. 
Bindende påmelding sendes 
til naafsarpsborg@gmail.com

Sandefjord lokallag inviterer 
til tur lørdag 24. august med 
besøk på Hildes Gårdsbutikk 
og Bjørkesalen i Sørum. Påmelding innen 15. juli 
SMS 992 61 358 eller epost steensma@sfjbb.net 
Egenandel kroner 500.

For mange barn med astma 
kan det være spesielt utfor-
drende å være ute når det er 
kaldt. Men med denne helgen 
ønsket vi å fokusere på mest-
ring og aktivitetsglede. Ungene 
var ute før klokken 8 både 
lørdag og søndag morgen. 

Det var masse kjekke leker 
i snøen, og skigåing. Vi hadde 
Røde kors på besøk, og temaet 
var blant annet HLR. Ellers 
var det spill, quiz og kahoot. 
Filmen «Gilberts grusomme 
hevn» ble vist (en film om en 
gutt med matallergi) Ungene 
fikk farget og flettet håret, og 

de voksne tilrettela så godt de 
kunne for at alle skulle ha det 
kjekt. 

De med matallergi fikk mat 
de kunne spise, barn med 
astma så at andre også måtte 
ta medisin osv. Ungene var i 
alderen 1 til 13 år. 

Takk til Extrastiftelsen som 
gjorde denne helgen mulig. 
Samholdet, de gode samtalene 
og erfaringsutvekslingene en 
slik helg bringer med seg er 
gull verdt. 

 
Hildur Østbø,  

regionssekretærFra venstre Helga Synnøve Klette, Randi Solhøi Hansen og Anne Lise Lid.



Til tross for strålende vær 
var disse damene strålende 
fornøyd med matkurset 
som ble arrangert som et 
samarbeidsprosjekt mellom 
NAAF Bømlo og NAAF Stord 
6. april. Vi var så heldige at 
Hilde Brenne Rugaas tok turen 
helt fra Stavanger for å holde 
kurset. Hun har i mange år 
driftet nettsiden Allergikok-
ken.no, og utviklet en nydelig 
allergivennlig sjokoladekake 
som mange har smakt. 

Deltakerne fikk tips og triks 
til å lage sunn og god mat (og 
litt usunn), og hvordan en med 
små grep kan tilrettelegge for 
dem med matallergier/over-
følsomheter. Hun tilpasset 

R E G I O N
VEST

R E G I O N
HEDMARK

Matkurs på Bømlo

Hedret etter  
40 år i NAAF

Styremedlem i Glåmdal lokal-
lag og i Region Hedmark Marit 
Olaussen har vært medlem i 
NAAF i 40 år. I den forbindelse 
fikk hun en oppmerksomhet 
på årsmøte til lokallaget og på 
årsmøte i regionen.

Tusen takk Marit for mange 
år som aktiv styremedlem 
og mange timer med frivillig 
arbeid.

Familietur til Hunderfossen

Lørdag den 17. februar hadde 
NAAF Ringsaker Storlag invi-
tert til familiearrangement fra 
lørdag til søndag på Hafjell. 

NAAF-NYTT

menyvalget etter deltakernes 
ønsker. Her var det blant an-
net mat uten melkeprotein, 
melkesukker, gluten, løk m.m. 
Av retter kan nevnes mais-
kaker fra Venezuela - kylling 

og avocadosalat, lasagne, 
peanøttsuppe, bærkake med 
vaniljekrem, aprikoskake og 
flere sorter gjærbakst. Her 
var det mye nyttig lærdom for 
både de unge og bestemø-

drene. Da maten var ferdig 
ble barn og barnebarn invitert 
til smaksfest.

Hildur Østbø,  
regionssekretær

Familiene bestod av til sammen 
40 personer, 26 voksne og 
14 barn som var innlosjert på 
Hafjell Hotell. Etter innsjekking 
gikk ferden ned til Hunderfos-
sen familiepark hvor vi fikk 
oppleve troll og andre eventyr-
figurer, flotte lysskulpturer, et 

vakkert isslott og mye mer. 
Kvelden ble avsluttet med  
et fantastisk fyrverkeri.

Deretter gikk ferden til-
bake til hotellet hvor det  
ble servert en variert buffé 
for alle og med et meget 
godt vertskap. 
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AKTUELT

Hallingdal lokallag inviterer 
16. august sine medlemmer til 
aktivitetsdag i Hallingdal Fe-
riepark. Oppmøte klokken 12. 
Egenandel voksne kroner 100, 

Telemark Storlag inviterer 
sine medlemmer til badedag i 
Fritidsparken i Skien 24. august. 
Bindende påmelding til: naaf.
telemark@gmail.com og innbe-
taling av kroner 50 per person 
til konto: 2670 37 98194.  

NAAF Midt-Finnmark storlag   
ønsker  informere at de fortsatt  
har turløyper i Porsanger på  
følgende steder:

Handelsbukttoppen, Hambukt-
toppen, Hamnbukt syd, Pors-
vannstoppen (krever støvler eller 
høye tursko), Langporsvann- 
stoppen. God tur!

R E G I O N
NORD

Familieweekend i oktober
Region Østafjells arrangerer 

familieweekend 11. til 13. 
oktober på Skjærgården hotell 
og badepark i Langesund. Det 
blir foredrag ved barnelege 
Bente K Kvenshagen og lunge-
fysioterapeut Siw Anita Skret-
tingland Kleven. Det blir gitt 

I fjor var det noen som hadde fiskelykke på NAAF-tur til Langesund.

Aktivitetsdag i Hallingdal
Badedag i Skien

Turløyper i Porsanger

R E G I O N
ØSTAFJELLS

Aksjon Burot 2019

Skoler og barnehager er også 
i år invitert til å luke burot i 
juni for å unngå burotpollen i 

Tømmerås skole i Svelvik var med på burot-aksjonen i 2018. 

barn 0 til 18 år kroner 50. Det 
vil bli servert pizza. Påmelding 
til: per@ehi.no

Husk å merke innbetalingen 
med navn på de som skal 
være med.

Hold også av datoen 7. sep-
tember – da blir det aktivitets-
dag i Fritidsparken – invitasjon 
kommer på epost.

info om «Teknologi og E-helse 
– Hvordan hente opplysninger 
om egen journal og epikriser», 
samt om duftoverfølsomhet 
og parfymefri uke 43. Det blir 
mange og artige aktiviteter for 
barn og ungdom. Påmelding til 
region.ostafjells@naaf.no

juli og august. De som gir oss 
beskjed om at de har luket, 
blir med i trekningen av 5 
pengepremier på henholdsvis 
kroner 4000, 2000 og 3 gan-
ger 1000 i september.
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Løsningen på kryssordet i nr. 1 2019 finner du på side 50.
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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.

Vinn!
Produkter  fra JT Pure

Løsningen på kryssordet i nr. 2 2019 finner du på side 50.

Svarfrist: 1. september
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Her finner du de 
riktige ordene fra 

kryssordet i forrige 
AstmaAllergi.

Vinner av kryssord AA1 2019: 
Mia Fikke, Lørenskog 
Gratulerer, premien kommer i posten!
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REGION AGDER
facebook.com/naafagder 

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

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

MØRE OG ROMSDAL
 
Telefon: 47 36 24 18
Adresse: Amfi Moa Øst, 
Langelandsveien 51, 6010 Ålesund.
Kontortid: Tirsdag/torsdag kl. 9-15, 
fredag kl. 11-15
Regionssekretær: Monica Dalseth
Epost: monica.dalseth@naaf.no 
Nettside: naaf.no/midt

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

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

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

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

REGION OPPLAND
facebook.com/naafoppland

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

REGION OSLO 
OG AKERSHUS
facebook.com/naafosloogakershus

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

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

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

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

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

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

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

VALLE MARINA
facebook.com/vallemarinadnh 

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

NORGES ASTMA- OG 
ALLERGIFORBUND 

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

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

Oversikt over forbundsstyret og  
ansatte finner her: naaf.no/omnaaf 
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Kontakt ditt regionkontor
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*Nicholas Hall, global OTC database DB6, sales in €mn, MAT Q4 2017. 

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. 



SENS 1012 GULLHÅR

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 5030 ST. PAULS BLUE

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

SENS – Trygg fra første strøk! 

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

VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 10580 SOFT SKIN VEGG: JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07 
5030 ST. PAULS BLUE

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