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To smakfulle

nyheter…

Saftige
rundstykker
med fiberrik
havre!

Med deilig
smak av
kardemomme!

... til alle som lever glutenfritt!
Denne høsten lanserer Fria to spennende nyheter! Saftige rundstykker med fiberrik havre
i samme gode oppskrift som Havrebrød og klassiske rosinboller med deilig smak av
kardemomme. Tilberedningstips står på pakningene. Du finner oss i den glutenfrie fryseren!

LEDER

Livets lotteri
Når vi blir født, er vi alle med i et slags lotteri. Noen er heldige og blir født uten særlige plager, mens for andre kan det
allerede i de første årene dukke opp utfordringer som krever
tilrettelegging og hensyn fra verden rundt dem. Jeg har selv
to små barn, og den minste av dem har akkurat fylt ett år.
Å levere henne i barnehagen stikker fortsatt litt i pappahjertet.
Hun er så liten. Og nå skal noen andre passe på henne hele
dagen. Da er det viktig at jeg føler meg trygg. Trygg på at de
voksne i barnehagen gir henne det hun trenger av omsorg,
mat og stell - og det gjør jeg.
Men for noen foreldre kan det være vanskeligere å føle seg
trygg på at den lille blir tatt ordentlig vare på. For eksempel
foreldre til små barn med alvorlig matallergi. De som pakker
adrenalinpenn i sekken sammen med matboksen. De som er
avhengige av å vite at barnets mat ikke blandes med de andre
barnas mat. De som er nødt til å være sikre på at barnehagen
har gode rutiner og god allergihygiene, og at de de som jobber
der vet hva de skal gjøre hvis barnet får en reaksjon. Disse foreldrene er helt avhengig av å ha tillit til at andre voksne passer
på barnet sitt.
Etter hvert som barna blir eldre, vil de være i stand til å ta
større og større del av ansvaret selv. Men hvordan skal man
snakke med dem om det? Hva bør man tenke på som foreldre?
På side 32 i denne utgaven har vi fått profesjonelle
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råd til hvordan man lærer barn å leve godt med matallergi,
helt fra barnehagealder til de er tenåringer.
Det er fortsatt en spesiell tid i Norge, og det er det også
i denne redaksjonen. Det meste av arbeidet foregår over
telefon eller på e-post, men det stopper oss ikke. AstmaAllergi kommer til å dukke opp i postkassen din fire ganger
i året, uansett hva som skjer videre.
Redaksjonen sender dere alle en virtuell klem, og vi håper
dere har det bra der ute i det langstrakte land. Ta vare på
hverandre, vis hensyn og hold avstand.
God lesning!
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Det er midt på natten i begynnelsen av februar, og et hundespann kjemper seg
gjennom snøen i Femundsmarka. Bak sleden står 38 år gamle Dag-Ove Røste fra
Sylling i Buskerud. Etter nesten to døgn med blodslit skal de opp en to kilometer lang
bakke. Hundene begynner å bli slitne, og Dag-Ove må hjelpe til å dytte sleden. Midt
i bakken kjenner han det. Halsen snører seg sammen, og det blir vanskelig å puste.

«Hundekjøreren»
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Dag-Ove og de åtte hundene
hans deltar i Femundløpet, et
450 kilometer langt hundeløp
som starter i Røros. Løypa går
gjennom høyfjell og vidder i
Femundsmarka og regnes som
det mest krevende sledehundeløpet i Norge. Han har
drevet med hundekjøring i 13
år, og med tiden har det gått
fra å være en hobby til å bli en
livsstil. Men i 2017 skjedde det
noe som skulle utfordre den
store lidenskapen hans.
- Det begynte med en skikkelig heftig lungebetennelse
på høsten. Jeg var så dårlig at
jeg ikke klarte å gå ut av huset
uten at halsen snørte seg
sammen og det ble vanskelig
å puste. Jeg hosta masse og
hadde piping i brystet. Legen
ga meg antibiotika, men to
uker etter jeg hadde blitt
frisk fikk jeg en ny runde med
lungebetennelse. Jeg hadde
astma da jeg var liten, så jeg
ble henvist til en lungespesialist i Drammen. Han fastslo at
jeg hadde fått tilbake astmaen,
forteller Dag-Ove.
Gir seg ikke
Dag-Oves store drøm er å
delta i Finnmarksløpet, et 600

kilometer langt løp med start
og mål i Alta. Han forteller at
det var tungt å innse at drømmen kanskje kunne bli knust
av astmadiagnosen.
- Det er klart jeg ble deppa.

Det er lett å bli demotivert
når jeg hoster så jeg kaster
opp allerede på vei bort for
å hente hundene før trening.
Men jeg har etter hvert erfart
at det kommer bedre perio-

der, spesielt på vinteren når
det er kaldere og luften er
tørrere. Det er de periodene
jeg støtter meg på når det er
som verst. Jeg elsker å være
ute i naturen med hundene,
uansett om det regner, snør
eller blåser. Når jeg først kommer meg ut, glemmer jeg alt
annet, sier han.
På godt og vondt
I Femundløpet fikk Dag-Ove
astmaanfall to ganger midt
ute i løypa. Langt fra folk, og
langt fra hjelp. Hva gjør han
når han kjenner at han får et
anfall midt på natten langt ute
på vidda?
- Da er det viktig at jeg
bevarer fatningen og ikke får
panikk. Det blir mye verre hvis
jeg begynner å kave. Men jeg
må stoppe sleden og hundene, slik at jeg får igjen pusten
og får tatt astmamedisin.
Samtidig er det viktig å ikke ta
for lang pause.

Dag-Ove bruker omtrent 30 timer
i uka på hundene. I dag står en
klump med frossent kalkunkjøtt
på menyen.
Foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF
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Da blir hundene slappe, og i
verste fall vil de ikke fortsette å løpe igjen. Det er rett
og slett bare tid til en fem
minutters pause før vi må
ut i sporet igjen og kjøre på,
forteller han.
Femundløpet startet på en
fredag klokken 18:50. Mandag klokken 14:30, nesten tre

døgn senere, kom Dag-Ove og
hundene hans mål til en 34.
plass. Med 66 deltakere totalt
er det ganske imponerende.
- Det var en skikkelig tøff og
hard tur, både for meg og for
hundene. Det var øyeblikk i
løpet av helgen jeg vurderte
å gi meg der jeg sto og kastet
opp etter astmaanfallene.

Det er i øyeblikk som dette Dag-Ove får igjen
for alt arbeidet han legger ned i lidenskapen sin.
Foto: Privat
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Men det gikk jo bra til slutt,
smiler Dag-Ove.
Tidsklemma
Dag-Ove bør på en liten går i
Sylling sammen med samboeren sin og fire barn fra tre til
sju år. I en liten hundegård på
tunet bor det 15 Alaska-huskyer. Hver uke går det med

totalt 30 timer til Dag-Oves
lidenskap, inkludert trening,
stell, foring og reising. Det er
lett å spørre seg hvordan han
får kabalen til å gå opp.
- Det går akkurat. Jeg jobber fast som nattevakt i psykiatrien. På den måten får jeg
tid til å drive med hundene
på dagtid, avslutter han. n

Dermica Sensitiv
Renseskum er en skånsom

og fuktighetsgivende
ansiktsrens for alle hudtyper.
Renseskummet inneholder
økologisk agurkekstrakt som
naturlig inneholder vitamin C
og har en beroligende effekt
på huden. Hyaluronsyre og
glycerin bidrar til økt mykhet
og elastisitet i huden. Bruk
den for å effektivt fjerne
urenheter og smuss, uten å
tørke ut huden. 150 ml.

Dermica Sensitiv
Micellar Rensevann er en

alt-i-ett ansiktsrens, spesielt
utviklet for sensitiv hud.
Rensevannet inneholder
økologisk agurkekstrakt som
naturlig inneholder vitamin C
og har en beroligende effekt
på huden. Hyaluronsyre og
glycerin bidrar til økt mykhet
og elastisitet i huden. Bruk
den gjerne i kombinasjon med
renseskummet eller alene
morgen og kveld. 200 ml.

To parfymefrie nyheter
fra Dermica Sensitiv.

Dermica Sensitiv en serie med trygge og milde produkter til daglig vask og hudpleie. Produktene inneholder milde ingredienser og egner seg godt til hverdagsbruk
for hele familien. Alle produktene er uten parfyme og de fleste er merket med
Svanemerket og anbefalt av det nordiske astma- og allergiforbundet.

Handle trygt og enkelt på www.apotek1.no

AKTUELT

Har du spørsmål om inneklima?
Hver fredag er NAAFs inneklimarådgiver Kai Gustavsen klar for å hjelpe deg,
slik at du får en bolig som er bra for helsen din. Ring ham gjerne om ventilasjon,
fukt, møblering, temperatur og andre inneklimaspørsmål.
NAAFs rådgivningstjeneste
Telefon: 23 35 35 35 (Åpen alle hverdager fra klokken 9 til 11 og 12 til 14)
n
n
n

Helsefaglige råd:
Ernæring: 			
Inneklima: 			

Mandag, tirsdag og torsdag
Onsdag (forbeholdt medlemmer)
Fredag

Du kan også sende spørsmål på e-post til: raadgivning@naaf.no

Få eksklusive tips og råd fra NAAF!
Ønsker du gode tilbud, nyheter, tips og råd fra NAAF? Meld deg på
vårt nyhetsbrev!
Vi sender nyhetsbrev cirka to ganger i måneden. Alle persondata
behandles i tråd med vår personvernerklæring. Du kan melde deg
av listen når som helst, og du finner lenke for avmelding i bunnen av
alle e-poster vi sender.
Meld deg på her: www.naaf.no/nyhetsbrev

Rabatt på Actic treningssenter
Medlemmer i Norges Astma- og Allergiforbund får nå 15%
rabatt på ordinære medlemskap hos Actic Treningssenter.
Actic er en landsdekkende treningskjede med 24 treningssentre etablert i 13 fylker med trening og gruppetrening.
I tillegg har hele 20 av sentrene har også basseng som
inngår i medlemskapet. Vi håper denne medlemsfordelen
kan senke terskelen for å komme i gang med fysisk aktivitet.
Les mer på:
www.actic.no
www.naaf.no/medlemsfordeler
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MEDLEMSFORDEL!

AKTUELT

Travelt år for
rådgivningstjenesten
Rekordmange nordmenn fikk hjelp av NAAFs rådgivningstjeneste i forbindelse
med koronapandemien. – Det har i perioder vært veldig intenst, men også svært
lærerikt og givende, sier helsefaglig rådgiver i NAAF, Emilie Næss Lunde.
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

De helsefaglige rådgiverne
som jobber med NAAFs rådgivningstjeneste har hatt det
travelt i 2020. Fra januar til
juli var det sammenlignet med
året før markant flere som
søkte råd og veiledning, både
på telefon og e-post. Spesielt
i mars og april, da koronaviruset rammet Norge, ble antallet
henvendelser mangedoblet.
- Vi omdisponerte interne
ressurser, slik at vi kunne utvide rådgivningens åpningstid
fra tre til fem dager
i uken. Vi hadde til enhver tid
to helsefaglige rådgivere som
jobbet parallelt for å ta unna
alle henvendelsene som kom,
sier Hogne Skogesal, kommunikasjonssjef i NAAF.

Kaotisk

Emilie Næss Lunde er utdannet sykepleier og jobber som
helsefaglig rådgiver i NAAFs
rådgivningstjeneste. Hun forteller at sprikende informasjon
i media, og at informasjonen
fra myndighetene stadig ble
endret, førte til mye frustrasjon blant de som tok kontakt.
- I starten var det forståelig nok mye forvirring. Vi
fikk mange henvendelser
om hvem som faktisk var i
risikogruppen og om hvilken
risiko man eventuelt løp.
Det ble fort tydelig for oss at
det var behov for å formidle

arbeidsplassen og skolen på
grunn av rengjøringsmidler
som ble brukt for å desinfisere
lokaler, forteller Emilie.

Klar for høsten

tydelig og konkret informasjon. Vi jobbet derfor mye
med å holde oss oppdatert på
siste nytt, både i Norge og fra
utlandet. Det var viktig å gi
mest mulig kvalitetssikret og
faglig begrunnet informasjon
til publikum, samtidig som vi
prøvde å berolige de vi snakket med, sier Emilie.

Gjenåpningen

Da Norge sakte, men sikkert
skulle gjenåpnes, og folk skulle tilbake på jobb, opplevde
rådgivningstjenesten en ny
økning i antall henvendelser.

- I første runde var det mye
spørsmål om hvem som skulle
gå på jobb og ikke, samt hvem
som skulle sende barna i barnehagen og på skolen. Da åpningen først var i gang, meldte
det seg mye spørsmål rundt
forskjellen på pollensymptomer og koronasymptomer. Vi
fikk også mange henvendelser
rundt de nye vaske- og hygienerutinene. Mange opplevde
blant annet oppblussing av
eksem grunnet hyppig håndvask og mye desinfeksjon, og
enkelte fikk også utfordringer med å oppholde seg på

Det er generelt en jevn
pågang hos rådgivningstjenesten, men Emilie mener
det er nærliggende å tro at
henvendelsene vil ta seg ytterligere opp igjen når kulden
og influensasesongen tiltar.
- Med kulden er det ofte
flere som opplever forverring
av astmasymptomer, og vi
antar at det kan oppstå en del
spørsmål knyttet til astmasymptomer og korona. Heldigvis har FHI og Helsedirektoratet gjort en grundig jobb
med å konkretisere rutiner og
oppdatere informasjon, noe
som vil være til stor hjelp i
tiden som kommer. Samtidig
er det viktig å huske at kunnskapen stadig utvikler seg, og
at det nå også kan komme ny
informasjon etter hvert som vi
lærer mer om dette viruset. Vi
oppfordrer alle til å holde seg
oppdatert på informasjonen
fra FHI og følge deres anbefalinger, avslutter Emilie.

Trenger du hjelp og råd?

Les mer om NAAFs rådgivningstjeneste på naaf.no/
raadgivning.
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TITTEL

Fikk kjøttallergi
etter flåttbitt

- Å spise ute er blitt risikosport, sier Aina
Ekstrøm med et glimt i øyet. Hun opplever at
få vet hva kjøttallergi er. Ekstra stas er det å
oppdage spisesteder som DUCK IT! i Oslo med
kjøtt av and på menyen.
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Kun et fåtall har fått påvist kjøttallergi i Norge. Aina Ekstrøm (46) satt med gaffelen
i en saftig biff da legen ringte og sa at hun aldri må spise rødt kjøtt igjen.
Tekst og foto: Trine Dahlman

– Jeg var på restaurant og bestemte meg likevel for å spise
opp biffmiddagen. Etterpå
opplevde jeg en helt vanlig
dag med hjertebank, elveblest
og magekramper. Jeg innså
at min tid med rødt kjøtt var
over, sier Ekstrøm.
Hun vokste opp i utkanten
av Moss og kan fortelle om
stadige flåttbitt. Som 13-åring
opplevde hun sitt første anafylaktiske sjokk.
- Jeg sto i skolegården og
fikk en intens kløe under føttene. Bena mine hovnet opp.
Jeg måtte ta av meg skoene og
bli løftet inn i bilen.
Symptomene fortsatte med
elveblest og et hovent ansikt.
Ekstrøm ble hastet inn på legevakten, hvor hun fikk akuttbehandling og allergitabletter.
- Etter noen dager ble jeg
bedre, men ingen forsto hva
som utløste allergien. Jeg mistenker at jeg hadde kjøttallergi
allerede da.

Flått kan føre til
kjøttallergi

Kjøttallergi, på fagspråket
alfa-gal-allergi, skiller seg ut
fra andre allergier, både ved
hvordan den utvikler seg, og
fordi det er et karbohydrat
som er utslagsgivende.

- Alfa-gal-allergi er den
eneste karbohydratmedierte
matallergien vi kjenner til.
Ved annen matallergi er det
som regel proteiner som er
utslagsgivende, og symptomene oppstår vanligvis i løpet
av få minutter. Kjøttallergi
gir ofte forsinkede allergiske
reaksjoner, ofte fra to til syv
timer etter inntak, sier Guro
Waage i Norges Astma- og Allergiforbund.
Til forskjell fra andre allergier, oppstår ikke kjøttallergien ved inntak av kjøtt.
Den oppstår som følge av et
flåttbitt. Flåtten kan selv ha
fått overført alfa-gal fra et dyr
den tidligere har sugd blod av.
- Karbohydratet alfa-gal finnes i noen flåttarter, henholdsvis skogsflått. Når vi blir bitt
av flått kommer kroppen vår
i kontakt med dette sukkermolekylet, sannsynligvis via
bedøvelsesvæsken som flåtten
bruker. Vi får altså sprøytet
allergenet inn via huden.
Alfa-gal er i utgangspunktet
ufarlig for mennesker, men
immunforsvaret kan i noen
tilfeller oppfatte det som en
fiende og prøver dermed å
beskytte kroppen ved å danne
antistoffer. Ved neste kjøttmåltid, kan det oppstå en allergisk
reaksjon.
Waage understreker at det
kun omhandler kjøtt fra pattedyr, henholdsvis storfe, lam,
svin og vilt. De går fint å spise
fugl og fisk.

Antakeligvis underdiagnostisert

Både kjøttallergi i seg selv, og
flåttens rolle i utviklingen av
den, er en relativt ny oppdagelse.
Guro Waage er ernæringsrådgiver
- Allergien ble oppdaget
i NAAF. Hun håper at bevisstheten
ved en tilfeldighet i USA
rundt kjøttallergi vil øke.

rundt 2000-tallet, og i 2013
klarte svenske forskere å koble
flåttbitt og kjøttallergi tettere
sammen. Det er i dag beskrevet tilfeller av dette både i
USA, Australia og Europa, sier
Waage.
I Norge finnes det ingen
offisielle tall på hvor mange
som har kjøttallergi. I Norsk
legemiddelhåndbok står det at
tilstanden er lite kjent og derfor
antakeligvis underdiagnostisert.
- Det vanligste symptomet er
elveblest, men også symptomer
som kvalme, magesmerter og
diaré forekommer hyppig. I en
svensk studie ble det rapportert at 45 prosent av deltakerne
også hadde opplevd anafylaksi
– allergisk sjokk, sier Waage.
Det er en sjelden, men alvorlig allergi.

Biff til frokost

For en kjøttelsker som Aina
Ekstrøm, ble overgangen til
det nye kosthold tøff.
- Jeg elsket rødt kjøtt.
I perioder spiste jeg biff til
frokost, ler hun og tilføyer at
hun er glad hun fremdeles kan
spise fugl og fisk.
Da Ekstrøm fikk diagnosen
i 2016, startet et omfattende

detektivarbeid på hvilke matvarer, medisiner, godterier og
kremer som inneholder alfagal. Det som gjorde omstillingen mest vanskelig, var at
tilstanden er lite kjent.
I dag ser hun på sin allergi som
andre allergier.
– Folk er allergiske mot nøtter og skalldyr, det kan være
livstruende for dem, slik kjøttallergi kan være for meg. Jeg
kan ikke spise mat eller bruke
produkter som inneholder
alfa-gal.

Hvis uhellet er ute

Ekstrøm merker stor forskjell
på helsa etter hun la om
kostholdet. Hun er glad for at
legene fant det ut tilslutt.
– Jeg har det mye bedre, og
jeg trenger ikke å dra på legevakten like ofte, sier hun med
et smil. Hun tar allergitabletter
hver dag og er utstyrt med
Epipen, en akuttbehandling
mot anafylaktisk sjokk.
– Forhåpentligvis vil bevisstheten rundt kjøttallergi øke,
i samfunnet og i helsevesenet
generelt. På den måten kan
folk fortere få hjelp hvis uhellet er ute, avslutter hun. n

GREIT Å VITE OM KJØTTALLERGI:
n
n
n
n
n
n
n

En sjelden form for matallergi.
Diagnostiseres ved hjelp sykdomshistorikk og blodprøve.
Kjøttallergikere kan få elveblest, angioødem,
magesmerter eller anafylaksi.
Kan gi forsinkede allergiske symptomer som kan
oppstå flere timer etter inntak.
Symptomene kommer ofte på kvelden eller nettene.
De fleste kjøttallergikere tåler inntak av melkeprodukter,
i ubegrenset eller begrenset mengde.
Kjøttallergikere får ikke nødvendigvis allergisk reaksjon
hver gang de spiser kjøtt.
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Nå får du en ny sesong av podkastserien ”Sjukt frisk”. Der tar vi blant annet opp temaer som
allergivennlige hunder, hvordan allergi avdekkes, allergivaksinasjon og allergi mot veps.

Ny sesong med podkast-serien «Sjukt Frisk»
Episode syv: Allergivennlige hunder, finnes de?
Hva gjør man når man har kjøpt hund og oppdager at en i familien er blitt allergisk? Er det noen måter å unngå dette på? Og
finnes det egentlig allergivennlige hunder? Helsefaglig rådgiver
i NAAF, Anna Bistrup, og spesialist Oscar Asante fra Øst-Helse
diskuterer dette vanskelige temaet.

l

Æ-

FAKTA Sjukt frisk – en podkast fra NAAF

Episode seks: Allergi - veien fra utredning til
diagnose og behandling.
Når du lurer på om du har en allergi, hvordan finner du ut av
det, og hva skal du gjøre for å behandle allergien? Kan du
vaksineres mot det du er allergisk mot?
Helsefaglig rådgiver i NAAF, Anna Bistrup, og spesialist Oscar
Asante fra Øst-Helse går igjennom de forskjellige måtene man
kan utrede og behandle allergi på. I episoden får du blant annet
en grundig innføring i hva allergivaksinasjon går ut på.

KUN FOR
MEDLEMMER!

I «Sjukt frisk» tar vi opp relevante temaer innen
allergi, snakker om hvordan allergi kan forebygges
og diskuterer hvordan vi kan få bedre helse.
Hør alle episodene på
iTunes, Spotify eller i din
podkast-app ved å søke på
«Sjukt frisk». Nye episoder
kommer utover høsten,
så husk å abonnere på
kanalen.

FÅ HJELP AV GURO:

Ring 23 35 35 35

hver onsdag fra kl. 9 til 11 og 12 til 14
Send e-post til raadgivning@naaf.no

Snakk med vår
ernæringsrådgiver
Har du spørsmål om mat og ernæring
ved allergi og overfølsomhet? Kanskje
du lurer på hvordan du kan sikre barnet
ditt et fullverdig kosthold når det må
unngå enkelte matvarer?
14
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Husk å oppi medlemsnummer i e-posten.
E-poster uten medlemsnummer vil ikke bli besvart.

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

Forbundslederens

Hjørne

Vel overstått sommer. En sommer som for mange har
vært annerledes enn den pleier. Vi begynner kanskje
så smått å bli vant til at annerledes er det nye normale?
I forrige blad ønsket jeg meg fokus på utprøving av
digitale muligheter. Jeg har hatt gleden av å følge med
på hvordan NAAF har grepet mulighetene og tatt dem
i bruk i flere av sine arrangementer. Bredden i arrangementene imponerer, og ikke minst måten de er gjennomført på. Det er likevel en annen effekt som jeg synes
er mest gledelig – vi deler enda mer på tvers av vårt
langstrakte land. Digitale arrangementer gjør slik deling
enklere, og det er svært hyggelig å se at organisasjonen
har grepet denne muligheten og jobber litt annerledes.
Når høsten nå så smått setter inn, er samfunnet delvis
i gang igjen. Skolene er startet opp, og flere arbeidstakere er delvis tilbake på jobb. Større, fysiske samlinger
er dessverre fortsatt vanskelig. Samtidig er kontakt mellom mennesker viktig. Svært viktig. Når situasjonen gjør
at det er vanskelig, må behov ivaretas på andre måter.
Vi må altså tenke annerledes. Min vurdering er
at noe av det viktigste vi som organisasjon står foran,
er å finne de gode tilbudene som samler oss som
mennesker, medlemmer og tillitsvalgte.
Jeg hadde en drøm sist om at denne situasjonen ville
forandre oss til det bedre, med styrkede verdier, samhold og omsorg. Det er selvsagt for tidlig å si, men
samtidig så synes jeg å merke flere positive trekk. Noen
i vår egen organisasjon, og noen i samfunnet for øvrig.
Hele denne samfunnsdugnaden handler jo om å ikke
gjøre noe som setter andre i fare, og det å sette sin
neste først har vi alle godt av. For mennesker i våre
sykdomsgrupper, og for andre mennesker i en sårbar
situasjon, så håper jeg at vi aksepterer det som er
annerledes. At vi ser på dette som en mulighet, for
annerledes er det nye normale.
Annerledes er det nye normale!

Atle S. Ruud
Forbundsleder

POLLENALLERGI

- Flere bør vaksinere seg
Det sier Sverre steinsvåg, overlege og professor ved Sørlandet sykehus
og Haukeland universitetssykehus.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Mer enn én million nordmenn
med pollenallergi kjenner
det på kroppen når våren
kommer. Nesen klør, renner
og tetner til. Øynene renner,
klør og hovner opp, og mange
blir trøtte og sliter med å
konsentrere seg. For mange
hjelper det med antihistaminer, nesespray og øyedråper,
men for svært mange er pollensesongen en plagsom tid.
Det mange ikke vet, er at det
finnes mer effektive behandlinger.

Allergivaksinasjon, eller allergenspesifikk immunterapi,
går ut på at man utsettes for
små doser av det allergenet
man reagerer på. Behandlingsformen kan benyttes ved
flere typer pollenallergi, som
for eksempel bjørk og gress.
Den kan også benyttes for å
redusere risikoen for livstruende reaksjoner hos pasienter
med alvorlig bie- eller vepseallergi. Allergenspesifikk immunterapi utføres i hovedsak
av spesialister innen lungeme-

disin og øre-nese-hals, og av
barneleger med allergologisk
spesialkompetanse.

Stor gevinst

Behandlingen mot pollenallergi tar tre år å gjennomføre
og gjøres enten med sprøyte
eller med tabletter. Steinsvåg
presiserer at selv om behandlingen er langvarig, kan
gevinsten være stor.
- Vanlige behandlingsmetoder med antihistaminer demper bare symptomene, men

allergispesifikk immunterapi
gjør at pasientene blir mindre
allergiske. I noen tilfeller kan
pasientene bli helt kvitt sykdommen, og effekten er for
noen livsvarig, sier han.

Liten risiko

Allergenspesifikk immunterapi er forbundet med en viss
risiko for bivirkninger, og kan
for noen oppleves som en
tidkrevende prosess.
- Ved behandling med
tabletter er det en liten risiko

- Angrer ikke et
16 år gamle Mariell fra Ålesund har gjennomført
allergenspesifikk immunterapi mot både gress- og
bjørkepollenallergi. Hun er glad hun fikk tilbud om
behandlingen såpass tidlig. – Nå klarer jeg å endelig
fokusere ordentlig på skolen, istedenfor å være trøtt,
sliten og tett i eksamenstiden, sier hun.
Foto: Privat

Mariell Eliassen Aure er allergisk mot
or, hassel, bjørk og timotei. Hun kan
fortelle at hun tidligere var svært plaget
i pollensesongen.

- Med en gang pollenspredningen
startet, ble jeg tett i nesa, øyne og nese
begynte å klø, jeg var rød og hoven i øynene og mye trøtt og sliten. Jeg prøvde

POLLENALLERGI

mot pollenallergi
men det pleier å gå fint for
de fleste hvis man lager seg
gode rutiner. Ved sprøytebehandling, som ofte gjøres på
barn, kan det være krevende
for noen å måtte stille opp
hos lege regelmessig i tre år
for å få behandlingen, sier
Steinsvåg.

Hvem kan få
behandlingen?

Pasienter som ikke opplever
tilfredsstillende effekt av
Sverre Steinsvåg, avdelingsleder
symptomlindrende behandfor øre-nese-hals-avdelingen ved
Sørlandet sykehus og professor ved ling, er kandidater for vaksinaHaukeland universitetssykehus.
sjon.
- Det anbefales alltid at man
prøver behandling med antifor forbigående kløe under
histaminer og lokale midler
tungen og ubehag i magen.
for øye og nesesymptomer
I tillegg må man huske å ta
først. Hvis symptomene veden tablett hver dag i tre år,
varer på tross av riktig bruk

av slike medikamenter, kan allergivaksinasjon være et godt
alternativ, sier Steinsvåg.
Behandlingen anbefales
ikke til barn under fem år. Heller ikke til personer med dårlig
kontrollert astma, alvorlige
hjerte- og karsykdommer eller
kreftsykdom. Det forutsettes
at allergi er påvist med positiv
hudprikktest og/eller blodprøve. Lungefunksjonsvurdering skal også være gjort før
behandlingen starter.

for å starte behandlingen, sier
Steinsvåg.

Flere bør få behandling

I dag er det mellom 18 og 20
tusen mennesker i Norge som
har gjennomgått allergenspesifikk immunterapi mot
pollen, men Steinsvåg mener
det burde vært mange flere.
Han tror at mangel på kunnskap hos både leger og pasienter er den største årsaken
til at så få blir vaksinert.
- Mindre enn 10 prosent av
Viktig å begynne tidlig
de som burde ha fått behand- Pasienter som vil gjenlingen, får det i dag. Det er
nomføre allergenspesifikk
bred enighet om at dette er
immunterapi mot pollenallergi noe flere burde gjøre, avslutbør starte så tidlig som mulig, ter han.
og minimum to måneder før
forventet pollensesong. Nå på
høsten er et godt tidspunkt

sekund!
å leve normalt, men enkelte ganger ble
jeg nødt til å holde meg inne på grunn
av alle plagene, og fordi jeg var så sliten,
sier hun.

Rask bedring

Nå har Mariell gjennomført tre år med
sprøytebehandling mot bjørkepollen og
tablettbehandling mot gresspollen. Hun
har bokstavelig talt fått en ny vår.
- Jeg angrer ikke et sekund! Allerede
den første sommeren etter jeg startet
behandlingen, merket jeg at ting var
annerledes. Jeg tok allergitabletter, nesespray og øyedråper som normalt i pollensesongen, men nå virket medisinene.

Jeg var mye mindre plaget enn tidligere.
Året etter tok jeg kun allergitabletter,
og nå trenger jeg ikke å ta noe i det hele
tatt. Nå klarer jeg å endelig fokusere
ordentlig på skolen, istedenfor å være
trøtt, sliten og tett i eksamenstiden,
sier Mariell.

Behandlingen

Til tross for bivirkninger og lang
behandlingstid, synes hun det gikk
greit å gjennomføre behandlingene.
- Det var litt travelt de første åtte
ukene av bjørkepollenvaksinen. Da
måtte jeg inn én gang i uka for å ta
sprøyte. De første gangene kunne jeg

bli hoven og sår der stikket var satt. Og
jeg måtte ofte ta en allergitablett noen
timer etterpå, siden jeg ble veldig slapp
og trøtt, forteller hun.
Tablettene mot gresspollenallergien
kunne hun ta selv hjemme. Tabletten
skulle legges under tunga hver kveld
i tre år.
- Det var litt vanskelig i begynnelsen.
Jeg hovnet opp ganske mye under tunga
etter jeg tok den, og det var litt rart og
vondt. Men etter hvert ble det bedre,
sier hun.
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Kjære alle lesere!
Da jeg skrev innlegget mitt til
maiutgaven av AstmaAllergi,
håpet jeg sommermånedene
skulle gi oss gode koronanyheter, med stadig synkende
smittetall og redusert behov
for smitteverntiltak. Innerst
inne så jeg ikke helt realismen
i tankene mine, men jeg håpet.
Livet er fortsatt annerledes.
Dette gjelder også i NAAF.
Samlinger, kurs, foredrag, styAnne Elisabeth Eriksrud
remøter
i organisasjonsleddeGeneralsekretær
ne og livet på arbeidsplassene
rundt omkring - det meste er
annerledes. Tiltakene vi opplever er forskjellige, avhengige
av lokal smitteforekomst, befolkningstetthet, kollektivtransport og arbeidssituasjon. Grunnleggende smitteverntiltak
repeteres daglig. Hold avstand, vask hendene og vær
hjemme ved symptomer på luftveissykdom. Helt grunnleggende hygienetiltak, som inntil pandemien kom, kanskje
var gått litt i glemmeboken?

Avstand

Én meters avstand mellom to mennesker. Det er vanskelig.
Vi er vant til å stå tettere når vi snakker med hverandre.
Til å gi hverandre en klem når vi møtes. Vi vil dessuten
gjerne sitte nærmere hverandre enn én meter når vi treffes rundt hyggelige bord.
Vi verken kan eller skal droppe meterkravet. Det er nå
det gjelder å huske hvor lang én meter er, som Aftenposten avsluttet en leder med ved skolestart. Unngå fysisk
kontakt mellom personer, og unngå trengsel og store
samlinger. Denne retningslinjen for grunnskolen er etter
min vurdering en god ledetråd for oss alle.

Utsettelser

Vi skulle gjerne gjennomføre alle de flotte tiltakene
som lokallag, storlag og regioner har planlagt i lang tid.
Medlemmer har gledet seg, og avtaler med foredragsholdere og møtearenaer er for lengst i boks. Så må vi gjøre
endringer. Arrangementene avlyses eller utsettes av smittevernhensyn.
Jeg foretrekker å tenke utsettelse fremfor avlysning.
Livet er på mange måter satt på vent. Når noe er utsatt,
betyr det nettopp at det allikevel skal skje, bare ikke til
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opprinnelig oppsatt tidspunkt. Ha dette poenget i bakhodet! Det kan hjelpe å tenke slik.

Tålmodighetsprøve

Pandemien er en tålmodighetsprøve. Vi skal være tålmodige, og vi skal støtte hverandre. For hver dag som går, er
vi én dag nærmere en godkjent vaksine, som forhåpentlig
vil hjelpe oss tilbake til hverdagen vi hadde før mars i år.
I alle fall nesten slik den var.

Digitale tiltak

Mens vi venter på virusets tilbaketog, benytt deg av alle de
flotte digitale tiltakene organisasjonsleddene tilbyr. Mange
av dem er allerede en realitet, og flere spennende aktiviteter kommer. Stiftelsen Dam har innvilget flere av NAAFs
søknader til koronarelaterte tiltak. Det jobbes på høygir
med å realisere disse. Kontakt ditt eget regionskontor
eller sekretariatet i Oslo, så får du hjelp til å finne frem
i de digitale tilbudene.

Valle Marina

Lengselen etter helsebringende opphold på Valle Marina
er stor. Gran Canaria er i skrivende stund farget rødt på
myndighetenes reisekart, så Valle Marina er foreløpig intet
reisemål for oss nordboere. Trist, men sant. Reiser til Valle
Marina må derfor settes på vent.

Overleve

Jeg blir ofte møtt med følgende argumenter når jeg er litt
streng i mine anbefalinger knyttet til hva vi kan gjøre eller
ikke gjøre:
«Viruset synes ikke så aggressivt lenger».
«Myndighetene har bedre kontroll».
«Det er ikke så mange som blir alvorlig syke».
«Det er ikke så mange dødsfall slik det var for noen
måneder siden».
Jeg skal ikke våge meg inn på helsefaglige vurderinger,
men noe går imidlertid bedre nettopp fordi vi etterlever
myndighetenes retningslinjer. Samfunnsdugnaden må
fortsette! Det handler om å unngå å bli smittet, og å unngå
å spre smitte. Kort sagt handler det om å holde seg frisk og
overleve.
Jeg ønsker dere alle en frisk høst!

Du er inne

90 %
av tiden

MONTERT
ROMVENTILATOR

Derfor er lufta du
puster inn sykt viktig!
Dårlig inneklima og tung luft påvirker helsa
di mer enn du kanskje tror; hodepine,
luftveissykdommer og utmattelse.

FRISK LUFT INN

Med en romventilator fra Flexit kvitter du
deg med den tunge lufta. Du får inn ren
og frisk luft – og et mye bedre inneklima.
Dessuten sparer du strøm siden varmen
i den brukte luften gjenvinnes og varmer
opp den nye og friske luften.
Sjekk ut ﬂexit.no for mer informasjon.

TUNG
LUFT UT
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MESTRING

Boris von Hof er overlege og psykiater ved Akuttpsykiatrisk konsultasjon-og liaisonenhet
på Ullevål sykehus i Oslo. Sammen med en annen psykiater, to psykologer og en
psykiatrisk sykepleier, tar han imot pasienter som i utgangspunktet ikke er innlagt på
psykiatrisk enhet, men på andre somatiske sengeposter ved sykehuset.

- Vær kritisk til egne
overbevisninger
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

- Når noen er somatisk syke,
følger det ofte med psykiske
plager. Det kan også gå andre
veien, ved at psykiske problemer fører til at fysiske plager
oppfattes som veldig plagsomt
og forstyrrende. Vi jobber
på en måte i grensegangen
mellom psykiatri og somatikk. Etter å ha gjort dette en
stund, ser vi at varige somatiske plager ofte har psykiske
påvirkninger i forskjellig grad.
Vi jobber med alle typer pasienter fra alle avdelingene på
sykehuset, sier Boris Von Hof.

forskjellige typer allergier,
overfølsomhet eller eksem,
som trenger hjelp med å mestre situasjonen sin.
- Pasienter med astma kan
for eksempel være preget av
de fysiske innskrenkningene
som følger sykdommen, eller
de kan ha angst og uro rundt
det å faktisk ha åndenød. Vi
treffer også personer som
ikke har blitt diagnostisert
med astma, men som opplever pustebesvær på grunn
av overfølsomhet for en lukt
eller noe annet, forteller han.

Mestring

Selvbilde og selvtillit

Boris har jobbet ved enheten siden 2011, og en del av
arbeidet består av å hjelpe
pasienter som er til utredning
hos RAAO (Regionalt senter
for astma, allergi og overfølsomhet).
- Vi deltar i månedlige tverrfaglige møter med RAAO, der
vi diskuterer pasienter som ser
ut til å ha psykiske utfordringer i tillegg til for eksempel
en allergi. Vi diskuterer også
tilfeller der vi mistenker at pasientens plager har en psykisk
årsak, forteller Boris.
Dette kan være pasienter
med astma, pustebesvær,

Mennesker som har atopisk
eksem er også blant de som
kan trenge hjelp av enheten
der Boris jobber.
- Her jobber vi mye med
mestring. Vi prøver også å
motarbeide konsekvenser
som kan oppstå når du har
mye eksem, som for eksempel
sosial tilbaketrekning og dårlig
selvbilde. Vi har pasienter
som har unngått å være
med på klasseturer, idrett og
andre sosiale settinger fordi
de skammer seg eller føler at
de ikke er kompatible med
de som ikke har eksem. De
forventer på en måte at det

kommer til å være vanskelig og vondt å delta, så de
dropper det heller isteden. Vi
jobber mye med selvbilde og
selvtillit, og vi prøver å lære
dem å være skeptiske og kritiske til sine egne overbevisninger. Allerede der kan mye
være gjort, og vi kan skape et
grunnlag å jobbe videre med,
sier Boris.

Unødvendige
begrensninger

Mange som har matallergi,
eller som har reagert på noe
en gang for lenge siden, kan
være engstelige og redde for
hva som skjer hvis de reagerer
på noe igjen. Noen ganger kan
engstelsen påvirke pasientene så mye at det går utover
livskvalitet og mestring av
hverdagen.
- Noen har for eksempel
opplevd å få anafylaktisk sjokk
for flere år siden. Det kan jo
være veldig skummelt, og
det kan føre til at pasienten
legger begrensninger på livet
sitt. Dette kan i noen tilfeller
utvikle seg videre og ta større
og større plass i pasientens
liv, som igjen kan gå utover
ernæring og livskvalitet
generelt. Noen ender opp

med å eliminere matvarer de
egentlig tåler helt fra kostholdet sitt. Da kan det være lurt
å gå igjennom hele historien
og forløpet sammen med
pasientene. Hva skjedde da de
fikk allergisk sjokk? Hvor ille
var det egentlig? Noen ganger
er vi også med som støtte i
prosesser der pasienter skal
kostprovoseres for matvarer
for å finne ut om de er allergiske eller ikke, sier han.

Viktig å komme inn tidlig

Boris forteller videre at han
gjerne skulle kommet inn tidligere i pasientforløpet for å gi
pasientene et bedre behandlingstilbud.
- I en perfekt verden kunne
vi jobbet parallelt med den
medisinske utredingen. I dag
er det dessverre slik at vi ofte
kommer på banen først etter
at pasienten har blitt utredet
uten noen klare funn. Å få
høre at det «bare er psykisk»
etter du har vært til undersøkelser i ett eller to år er
ikke noe ålreit for pasienten,
avslutter Boris. n
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Turmaten
som smaker

Turene ut i skogen eller på fjellet blir alltid enda bedre om du har med mat i
sekken. Med en liten stekepanne og noen fyrstikker,
er du garantert et godt måltid.
Tekst og foto: Morten Øverbye
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NAAF-KOKKEN

BÅLBAKTE POTETER
1 kg. småpoteter
100 gr. bacon
100 gr. kokt skinke
150 gr. cherrytomater
1 ss. smør, evt. olje
Salt og pepper
l Har du god tid, kan du gjerne tilberede potetene fra rå

QUESADILLAS
Tortillalefser, gjerne glutenfrie
Ost
Tomat
Spinat
Tørket oregano
l Matlaging på tur kan være så enkelt du bare vil. Det eneste

tilstand. Jeg liker å koke dem litt på forhånd. Da går
matlagingen enda raskere.
l Varm opp litt olje eller smør i en stekepanne. Ha i potetene.
La dem steke seg møre. Det kan ta alt fra 5 til 50 minutter,
avhengig av om du har kokt potetene på forhånd eller ikke.
l Når potetene er nesten klare, kan du tilsette grovhakket
bacon, skinke og tomater. Her kan du i prinsippet ha i hva
enn du hadde i kjøleskapet før turen.
l Ha på litt salt og pepper, og gjerne litt krydder eller urter
etter smak.

du trenger er noen lefser, ost og noen ekstra smakkomponenter. Jeg har valgt spinat, tomat og litt tørkede urter.
l Varm opp en stekepanne på bål, primus eller grill.
Legg på en lefse og varm den forsiktig opp.
l Legg på alt tilbehøret og brett den ene enden over den
andre. Varm quesadillaen til all osten har smeltet.
Del opp i trekanter og server.

APPELSINFONDANT
4 stk. appelsiner
50 gr. smør, gjerne melkefri
5 ss. Jyttemel

50 gr. mørk sjokolade
1 ts. sukker
1 ts. bakepulver

l Skjær av topplokket på appelsinene, og ta ut omtrent

l

l

l

l
l

halvparten av appelsinkjøttet. Sett gjerne appelsinene på
hodet på et tørkepapir, slik at de kan renne av seg litt.
Smelt smør i en kjele, og hell det over sjokoladen og sukkeret. La det ligge i fred et minutt eller to før du rører det
kraftig sammen.
Sikt mel og bakepulver over, og bland det hele sammen.
Du kan bruke hvilket som helst mel, det spiller ingen rolle.
Resultatet blir uansett veldig godt.
Hell røra over i en pose, og knyt godt sammen. Du kan også
legge den i en tett boks. Det viktigste er at det ikke renner
ut i sekken på vei til turmålet.
Klipp av et hjørne på posen, og ha sjokoladerøra oppi appelsinen. Legg på appelsinlokket, og pakk appelsinen inn i sølvfolie.
Legg appelsinene på indirekte varme på bålet. Snu litt på den
underveis slik at de får varme på alle sider. Fondanten er
ferdig når du ser at det øverste laget har en hard hinne.
Målet er at den skal være litt flytende inni, men ingen skade
har skjedd om den grilles for lenge! Da har du bare fått en
sjokoladekake med appelsinsmak.
Og hvem kan vel motstå det?

NAAF-KOKKEN Morten
Vår faste matspaltist Morten Øverbye er
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter.
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter
som også kan nytes av deg med matallergi.
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Siste pollenvarsel 2020
Årets siste pollenvarsel ble sendt ut tirsdag 25. august. Det
har vært en relativt rolig sesong for mange pollenallergikere.
Årets pollensesong startet i
flere regioner allerede i slutten av januar med spredning
av pollen fra or. Lengst i sør
var årssummene de laveste
noen gang registrert det siste
tiåret. Dette gjaldt også for
store deler av Vestlandet.

Høye målinger

- Bjørkepollensesongen var
forventet å kunne bli gunstig
for allergikere, på grunn av
lav produksjon av rakler på
trærne. Dette slo da også
til for de søndre delene av
landet etter starten i april.
Stasjonen på Lillehammer fikk
sin laveste årssum siden oppstarten i 2010, mens målingene i Oslo-området viste den
laveste registrerte bjørkepol-

lenspredningen noen
gang registrert ved
stasjonen.
I Trøndelag og Nordland var bjørkepollensesongen mer
på vanlig nivå, med
årssummer på
omtrent 75 prosent
av tiårsgjennomsnittet for
områdene, forteller Hallvard
Ramfjord, seniorforsker i Pollenvarslingen.
- Gresspollensesongen ble
særlig markant på Sørlandet, med høyeste årssum
registrert så langt. De øvrige
stasjonene i Sør- og MidtNorge viste ingen store utslag
i forhold til tiårsgjennomsnittet, avslutter Ramfjord.
En fullstendig årsrapport for

alle pollentyper og stasjoner
vil foreligge på NAAFs nettsider i slutten av november.

Neste år

Den daglige pollenvarslingstjenesten vil gjenopptas
i forkant av oreblomstringen
i månedsskiftet januar/
februar, avhengig av værutviklingen. n

Ingen behandlingsreiser i 2020
Det blir dessverre ingen behandlingsreiser til utlandet i 2020. Den store usikkerheten knyttet
til koronasituasjonen, både når det gjelder smitterisiko og eventuelle reiserestriksjoner som
iverksettes i de ulike landene, gjør det umulig å vite hvordan resten av året vil se ut.
Behandlingsreiser har derfor besluttet å kansellere alle grupper
ut året, og i midten av oktober vil det avgjøres om gruppene
som reiser fra januar 2021 vil kunne gå som planlagt.
For programmet Kronisk lungesykdom/atopisk eksem (KLA)
gjelder følgende:
De som søkte 15. mai i år for tur i januar/februar 2021, vil
bli vurdert for dette dersom disse turene går som planlagt.
For grupper fra mars 2021, må det søkes på nytt innen
15. november i år.
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For programmet Psoriasis gjelder følgende:
Her må alle søke på nytt, da søknader kun er gyldig i tre måneder. Det vil i midten av oktober avgjøres om reisene fra januar
2021 går som planlagt. Dersom turene går som planlagt fra
januar, tar Behandlingsreiser imot søknader fra oktober i år.
Barn og ungdom må søke innen 1. desember.
Vi oppdaterer nettsidene våre med ny informasjon så fort
det foreligger. Følg med på naaf.no/status-behandlingsreiser
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Under koronaepidemien vi nå opplever, har mange fått et brått
møte med kontinuerlig arbeid hjemmefra. Det å jobbe hjemme
kan føre med seg inneklimautfordringer. Her kommer en liste
over noen faktorer det kan lønne seg å være oppmerksom på
når du har kontoret ditt hjemme.

Gode
tips
til hjemmekontoret
VENTILASJON OG LUFTKVALITET
I en moderne yrkesbygning er det vanlig at hver arbeidsplass får tilført tilstrekkelig med frisk luft. De som har hjemmekontoret sitt i noe som “egentlig” er et soverom beregnet for to personer i en forholdsvis ny bolig, vil få
like mye friskluft som på jobben. Men for mange andre er luftmengdene
gjennom ventilasjonsanlegget – hvis det finnes – betydelig lavere.
Da er det lurt å gjøre noen grep for å sikre at dårlig luft ikke gir tungt
hode og liten arbeidslyst.
Rydd bort forurensningskilder! De store mengdene ventilasjonsluft på mange arbeidsplasser er satt for å kunne fjerne forurensninger fra materialer, utstyr og aktiviteter, og de kan også være
satt for å kunne kjøle ned bygningen med ventilasjonsluft.
Hjemme kan du fint klare deg med litt mindre ventilasjon, men
det forutsetter at du ikke har for mange forurensningskilder.
Lukt er en god indikasjon på avgassing, så det er en god idé
å flytte mest mulig av det som lukter inn i de rommene som
har avtrekk (bad, bod og kjøkken). Tøm søppelbøtte og
papirkurv jevnlig, og sørg for at det ikke hoper seg opp alt
for mye støv. Det kan være lurt å ha en mikrofiberklut
lett tilgjengelig.
n Ikke ha det for varmt! Varm luft oppleves mindre
frisk enn kjølig luft.
n Hvis du har balansert mekanisk ventilasjon:
Still temperaturen på tilluften litt lavere enn det du
ønsker som romtemperatur. Da blander friskluften
seg lettere inn i romluften, og du kan heller bruke
varmekilder i rommet til å oppnå akkurat passe
temperatur
n Luft ved behov! Hvis du, i likhet med mange
har litt for små luftmengder i ventilasjonen,
vil det være behov for å lufte gjennom
vinduer. Kortvarig lufting med stor åpning
en gang i timen er som regel bedre enn en
liten luftesprekk hele tiden, men tenk på
sikkerheten dersom det er barn i huset.

n

26

ASTMA ALLERGI 3 2020 n WWW.NAAF.NO

TITTEL

n

n

n
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Dersom du har en inneklimasensor, kan den hjelpe deg å
avdekke behovet for å åpne vinduet eller andre tiltak.
Den vil også hjelpe deg å se om det du foretar deg har
noen effekt.
Sjekk at lufteventiler i yttervegg og over vindu er åpne, og
bruk dem aktivt. Ved forurenset uteluft, eller dersom
pollen er et problem, kan det være aktuelt å montere
filter i ventiler eller pollenduk foran vinduet.
Bruk gjerne avtrekksvifta på kjøkkenet (kun dersom det
ikke er omluft), da det kan bidra til at det trekkes frisk
uteluft inn ventiler i yttervegg og over vindu. Dette kan
være et godt bidrag, særlig hvis du har satt inn filter i ytterveggsventiler. Bruk kjøkkenventilator når du lager mat!
I nyere og tette bygg vil den være mer effektiv med et
åpent vindu, gjerne i et tilstøtende rom.
Hvis du har balansert ventilasjon: Sjekk tilstanden på
filteret, og bytt ved behov. Veldig møkkete filtre slipper gjennom lite luft, og de kan gi lukt. Istykkerrevne filtre
hjelper ikke på noen ting. Det kan hende at luftmengden
skal økes til full styrke når hele familien jobber og går på
skole hjemmefra.
Bruk eventuell vedfyring med omtanke. Vedfyrte ildsteder
er en viktig kilde til lokal luftforurensning og påvirker lett
både din og naboens inneluftkvalitet. Hvis du fyrer, må du
i hvert fall passe på at du fyrer med ren, tørr ved og har
god trekk i ovnen.

RENHOLD

Et hjemmekontor må også rengjøres regelmessig, slik at støvmengden holdes nede. Ukentlig rengjøring reduserer mengden
støv som kan inneholde virus, bakterier, sopp, midd, pollen og
ulike kjemiske stoffer.
n Bruk moderne rengjøringsmetoder til støvtørking og
gulvrengjøring. Dette innebærer bruk av moderne moppesystemer for tørr og fuktig rengjøring av gulv, og tørre inventarmopper og mikrofiberkluter til rengjøring av innredning
og inventar. Dette gir bedre rengjøring, bedre innemiljø og
mindre slitasje på gulv og interiør.
n Bruk minst mulig rengjøringskjemikalier. NAAFs produktmerkeording, Asthma Allergy Nordic, anbefaler flere produkter for kjemikaliefri rengjøring.

TEMPERATURFORHOLD

Som nevnt under luftkvalitet, er det fint om innelufta ikke er for
varm, særlig i oppvarmingssesongen. Varm luft oppleves tung
og tett. Dette betyr ikke at du skal sitte og fryse, men varm luft
er ikke den beste metoden for å holde seg varm. Noen grep for
å unngå å fryse:
n Unngå trekk i nakken, på beina og på fingrene! De vanligste grunnene til trekkfølelse på et hjemmekontor er antakelig trekk fra vindu, kaldluft fra ventiler i yttervegg og
kald luft fra tilluftventil.
n Hvis du har arbeidsplassen din foran et vindu, der også
varmeovnen kanskje er plassert, må du passe på at skrivebordet ikke dekker varmekilden. Sjekk at det er avstand
mellom yttervegg og bordplate, slik at arbeidsplassen ikke
påvirkes av kald luft fra vinduet. Varm luft som treffer øyne
og nese vil oppleves som tørr og ubehagelig for de fleste.

n

Litt fysisk aktivitet gjør det lettere å holde varmen, og bidrar
også til at man legger mindre merke til små avvik mellom
temperaturen i rommet og ønsket temperatur.

Noen tips som kan hjelpe til å holde temperaturen nede:
n Steng solvarmen ute. Solskjerming på utsiden av vinduet er
mest effektivt. Dersom du ikke har markise eller utvendig
persienne, kan et teppe eller en strategisk plassert parasoll
gjøre en forskjell i en kort periode.
n Luft gjennom vindu når det er kaldere ute enn inne. Når det
er varmere ute enn inne, kan konstant trekk gjennom et
vindu gi en viss avkjøling for den som sitter i trekken, men
samtidig gjøre at resten av boligen varmes opp. En bordvifte
kan da være et bedre alternativ.
n Skru av unødige elektriske dingser.
n Bruk eventuelt varmepumpe til kjøling.
n Pass på at termostater for romoppvarming og tilluft
er skrudd ned.

BELYSNING
n

n

En arbeidsplass følger gitte krav og normer for å sikre at
arbeidstakere har riktig mengde og type belysning til arbeidet. Det er ikke gitt at hjemmekontoret har like gode lysforhold. Føler du at du blir sliten eller forstyrret av belysningskildene, bør du vurdere tiltak for å få bedret dette.
Tenk gjennom plassering av kontorpulten. Selv om et sørvendt panoramavindu med storslått utsikt kan være inspirerende, så er det ikke sikkert at sollys rett inn på deg vil være
like gunstig. Sørg for å ha solavskjerming, slik at du og
arbeidsflatene dine ikke påvirkes av direkte sollys.

STØY

Er du heldig å ha eget kontor med dør som kan lukkes, vil det
bidra til mindre støy. Hvis du monterer tetningslister rundt døra,
kan du kanskje redusere støy og uønsket lyd, men pass på at det
som regel er meningen at det skal kunne strømme luft under døra.
Pass på at du ikke ofrer luftkvaliteten for å få bedre lydkvalitet på
neste Skypemøte!

ERGONOMI

Sørg først og fremst for å sitte riktig og godt. Lytt til kroppen. Er
arbeidsstillingen vond, bør du vurdere om du kan gjøre endringer.
Bytt stol, eller forsøk å gjøre pulten høyere om den er for lav. Det
er også lurt å variere arbeidsstillingen. Kanskje det kan være en
idé å legge deler av arbeidsdagen til en lenestol eller en sofa?
Hold motoren i gang! På hjemmekontoret kan du lett bli sittende mer stille foran skjermen enn det du vanligvis gjør på
arbeidsplassen. Reisen til jobb, og turene til møterommet, kaffemaskinen, skriveren og kantina, hjelper til å holde kroppen i gang.
På hjemmekontoret bør du bruke noen minutter hver time til å
reise deg opp og bruke kroppen litt. Det passer veldig godt å kombinere med vindusluftingen du antakelig har bruk for. Legg gjerne
inn en kort spasertur i begynnelsen av arbeidsdagen for å få inn et
skille mellom hjem og arbeid. Ikke begynn arbeidsdagen i senga.
Artikkelen er utarbeidet av Norges Astma- og Allergiforbund
i samarbeid med SINTEF, med finansiering fra Stiftelsen Dam.
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Barn som får morsmelkerstatning
risikerer å få for mye D-vitamin
I Norge anbefales det at alle barn opp til 11 måneder skal få tilskudd av vitamin D
hver dag. Nå har en endring i EUs regelverk økt mengden D-vitamin i morsmelkerstatning, uten at Helsedirektoratet har rukket å endre sine anbefalinger.
Sammenlagt kan dette føre til at barn på morsmelkerstatning, deriblant mange
barn med melkeproteinallergi, risikerer å få i seg for mye vitamin D.
Foto: Unsplash

Vitamin D er et fettløselig
hormon, som blant annet er
viktig for immunforsvaret vårt
og for normal beinmetabolisme (bygging av skjelettet).
Det dannes i huden vår når vi
utsettes for stråler fra sola, og
det tas også opp i tarmen når
vi spiser mat eller kosttilskudd
som inneholder vitaminet.
Brystmelk inneholder lite
D-vitamin, mens i morsmelkerstatning er dette tilsatt.
Hvis barn får alvorlig
mangel på vitamin D, kan
det føre til rakitt, også kalt
engelsk syke, som kan innebære veksthemming og sen
utvikling av skjelettet. Dette
forekommer sjelden, blant
annet fordi Helsedirektoratet
anbefaler et daglig tilskudd
av ti mikrogram D-vitamin til
barn mellom seks og elleve
måneder, enten i form av tran
eller D-vitamindråper. Helsedirektoratet anbefaler at man
gir D-vitamintilskudd allerede
fra barnet er fire uker gammelt, og at dette gradvis økes
frem til seks måneder.

Kan bli for mye

Daglig inntak av vitamin D er
altså viktig for barn som skal
vokse, men det kan også bli
for høyt. Vitamin D lagres i
kroppen hvis vi inntar for mye,
og for høye doser kan være
28

giftig. Det kan føre til hyperkalsemi (for høy konsentrasjon
av kalsium i kroppen), forkalkninger i nyrene og nyresvikt. Risikoen for å få for mye
er størst blant de aller minste.
Helsedirektoratet anbefaler
derfor per nå et tak på maksimalt 25 mikrogram vitamin D
per dag for barn under ett år.
Noen barn, blant annet
mange av dem som har melkeproteinallergi, står enten helt
eller delvis på morsmelkerstatning. Disse produktene
er også tilsatt vitamin D. EU
endret i vinter reglene for
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hvor mye vitamin D morsmelkerstatning skal inneholde, og
produsentene har derfor økt
tilsettingsmengden. Hvis du gir
både morsmelkerstatning og
D-vitamin i dråpeform, i tillegg
til barnegrøt tilsatt vitamin D,
kan du da risikere å gi barnet
for høye doser av vitaminet.

Helsedirektoratet varsler
oppdaterte råd

På grunn av koronapandemien har derimot ikke Helsedirektoratet rukket å endre
sin veileder. Det står riktignok
allerede i nåværende råd

at mengden ekstra tilskudd
av vitamin D skal måles ut
ifra mengden morsmelkerstatning barnet får, men
direktoratet varsler at det
snart vil komme en presisering av disse rådene, basert
på den endrede tilsettingen i
morsmelkerstatning. Frem til
de nye rådene er på plass, er
det viktig at foreldre regner
ut hvor mye D-vitamin barnet
får gjennom morsmelkerstatningen, slik at doseringen blir
ti mikrogram om dagen. n

Kronprins Haakons forskningspris for astma og
allergi i 2020 går til Gülen Arslan Lied for sin
innsats på området matallergi og intoleranse.

Kronprins Haakons
forskningspris 2020
Professor Gülen Arslan Lied er en
aktiv forsker med bred kompetanse
innen forskning på allergi, glutenintoleranse, ernæring, tarmbakterier og
funksjonelle mage- og tarmsykdommer. NAAFs forskningsfond valgte
Lied fordi hun i løpet av kort tid har
oppnådd en solid kompetanse og
forskningsbakgrunn innenfor et fagfelt som er svært viktig for en stadig
økende gruppe mennesker.
Hun er spesialist innen indremedisin og fordøyelsessykdommer og har
godkjennelse i kompetanseområdet
allergologi. Lied er den første i Norge
som er spesialisert både i gastroenterologi og allergologi. Hun bruker
kompetansen til å undersøke rollen
til fordøyelsessystemet og tarmbakterier ved utvikling av allergi og
gastrointestinale plager.

En ære

Gülen Arslan Lied er professor og
leder for Senter for ernæring ved
Universitet i Bergen, og overlege ved
Seksjon for klinisk spesial
allergologi og Seksjon for gastroenterologi ved Haukeland universitets-
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sykehus. Hun er veldig glad for at det
hun gjør blir lagt merke til.
- Det er fantastisk og en ære å få en
slik pris. Jeg ble ordentlig glad da jeg
fikk høre det. Forskning er lagarbeid,
og dette er en anerkjennelse til hele
vårt forskningsmiljø. Det er kjekt at
det man forsker på gjennom mange
år blir synlig, og at det man forsker på
blir verdsatt, sier prisvinneren.

Kronprins Haakons forskningspris
for astma og allergi

Foto: Jørgen Gomnæs /
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Denne spalten er dedikert til dere unge. Dere som gledet dere til det året 2020
egentlig skulle være, men som nå kanskje sitter ensomme og usikre på hva
høsten og vinteren kommer til å bringe.

Til ungdommen
Tekst: NAAFU

De aller fleste hadde høye
forventninger til året 2020 –
et helt nytt tiår med mange
muligheter og valg som skulle
tas. Flere gledet seg til russetid, og deretter til å flytte ut
hjemmefra og ta fatt på den
nye studenthverdagen. Andre
gledet seg til spennende
aktiviteter som var planlagt
gjennom året. I mars ble
imidlertidig hverdagen og planene snudd på hodet for de
aller fleste av oss, både unge

og voksne. Konfirmasjoner,
bursdagsfeiringer, klasseturer
og ferier er noe av det som
har blitt annerledes i år. Koronapandemien har vært, og er
fortsatt, en tøff tid for de aller
fleste av oss. I denne spalten
ønsker vi å sette søkelys på
oss unge. Vi i NAAFU vet at
mange unge, både i og utenfor risikogruppen, gruer seg
til den kommende høsten og
vinteren. Mange kan føle på
ensomhet, og noen er bekym-

ret for hvordan vinteren blir.
Vi ønsker å komme med noen
tips og oppmuntringer, og
et ønske om at dere gjør det
beste ut av tiden og hendelsene som kommer.

Russen

Russetiden er en feiring av 13
års skolegang, og noe man
gleder seg til gjennom hele
videregående. Den markerer
starten på en ny hverdag og at
man står på egne bein.

Russetiden dette skoleåret
forblir usikker, da ingen vet
hva 2021 vil bringe. De fleste
av årets russekull går glipp av
revy, tog og muligheten til å
ha russebuss. Dette på grunn
av at disse aktivitetene ikke
opprettholder smittevernreglene. Derfor er det viktig at
man allerede nå tenker på
mulige alternative aktiviteter.
Verden står ovenfor en krevende og vanskelig situasjon
som vi ikke kan kontrollere,

Styret i NAAFU. Fra venstre: Kayla Rotmo (styremedlem), Kristine Strøm Borgen (nestleder), Silje Tengs (styremedlem), Lina Bjørheim Salte (leder).
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og som påvirker alle sammen.
Derfor må vi gjøre det beste
vi kan, uansett om det føles
urettferdig.

Studentene

For kommende studenter
var fadderuken naturligvis
et viktig tema, og for unge i
risikogruppen var det ikke lett
å velge om man skulle være
med eller ikke. Noen høyskoler og universiteter tok gode
forholdsregler og hadde stort
fokus på smittevern, mens andre burde vært mye tydeligere. I etterkant av fadderuken
har viruset blusset opp i flere
store studentbyer over hele
landet, og flere studenter er
blitt satt i karantene. Mange
mener at opplegget burde
vært avlyst, men man burde
ikke undervurdere hvor viktig
fadderuken er for nye studenter. Fadderuken har blitt
en tradisjon og handler om å
bli kjent med medstudenter
og byen du skal tilbringe de
neste årene i. Den er særdeles
viktig for det psykososiale
blant studenter, spesielt i år,
hvor de aller fleste har digital
undervisning. Derfor ble det
naturligvis svært vanskelig for
de aller fleste universiteter
og høyskoler å avlyse disse
arrangementene. For de som
ikke opplevde å få uken avlyst,
så satte koronapandemien
et stort preg på aktivitetene
og arrangementene. Derimot
fikk man ivaretatt noe av det
viktigste med uken, nemlig
muligheten til å bli kjent med
medstudenter.

Det sosiale

Med digital undervisning og
pandemi, er det vanskeligere
å møtes for å bli kjent og gjennomføre sosiale aktiviteter.
Dette gjelder spesielt nye
studenter som ikke har knyttet like god kontakt med sine
medstudenter. Husk at selv
om du føler deg ensom og alene, så finnes det veldig mange

i samme situasjon. Derfor er
det viktig å gjøre det beste ut
av måter man kan sosialisere
seg på. Det finnes mange
aktiviteter som kan gjennomføres, selv om det er korona
og avstandskrav. Dette kan for
eksempel være å møtes i en
park for å se solnedgangen, se
på stjernene, møtes på zoom
eller teams å ha quiz eller
digital fest. Man kan invitere
med vennegjengen eller noen
du møtte ved skolestart på
en koronavennlig gåtur. Eller
kanskje en sykkeltur? Hva
med å dra på klatring eller
kajakkpadling? Det er lettere å
holde avstand ute.

I karantene?

Til deg som sitter på den bittelille hybelen din i karantene: Vennene dine som du
ble kjent med i fadderuken
kommer fortsatt til å være
vennene dine når karantenen
er over. Det hjelper også å
koble av ved å ta seg en luftetur, joggetur eller bare stikke
hodet ut av vinduet. Prøv å få
rutiner i hverdagen, og hold
deg i fysisk aktivitet! Det er
en gammel klisje å si at du må
passe på å få litt dagslys og
frisk luft hver dag, men er det
noe som virkelig hjelper, så
er det akkurat det. Husk også
å ta pauser fra studiet for å
klarne hodet. Dette kan være
en god tid til å prøve ut nye
hobbyer, som for eksempel å
lage mat, bake, lære et nytt
språk eller lage en TikTokdans. Dersom du nettopp har
flyttet hjemmefra, har du nå
god tid til å skape nye rutiner
og finne ut av hvordan du skal
ha det i ditt nye hjem. Kanskje
blir du en søndagsbaker? Det
kommer garantert til å slå an
i kollektivet eller i vennegjengen når karantenetiden er
over!

I risikogruppen?

Til deg som er i risikogruppen:
Denne tiden er nok ekstra

tøff for deg. Daglige gjøremål
kan være ekstra vanskelige å
gjennomføre. Du skal vite at
det heldigvis finnes flere hjelpeordninger som kan hjelpe
deg med dette. Det er flere
dagligvarebutikker som tilbyr
hjemlevering av varene dine.
Hvis du er student, kan du
sjekke hvilke ordninger skolen
din har og hvilke studentorganisasjoner som kan bistå. Det
kan også være lurt å sjekke
hvilke hjelpeordninger kommunen din har. I tillegg vil vi
minne deg på hvor viktig det
er at du snakker om ting som
er vanskelig. Det kan være
trist å se vennene dine henge
sammen uten at du har mulighet til å være med. Da må
du prøve å huske at vennene
dine er der for deg uansett,
selv om du ikke har mulighet
til å møte dem fysisk like ofte.
Heldigvis har vi sosiale medier
der du kan følge med på ting
som skjer, samtidig som du
kan holde kontakten med vennene dine. Det som er viktig å
tenke på er at alt vil løse seg
til slutt. Man kan også trøste
seg med at både høstmørket
og smittesituasjonen gjør at
man slettes ikke trenger å ha
dårlig samvittighet for å sitte
inne under dyna og se film
og kose seg. Er det nemlig et
år man kan tråle gjennom alt
Netflix har å tilby, så er i det
i år!

Tørr hud?

Koronatiltakene kan fort
føre til uttørkede hender.
l

Man vasker og spriter, og
hendene får null fuktighet.
Dette gjelder spesielt for
dere elever og studenter
som sliter med tørr hud og
eksem. Smitteverntiltakene
må følges, og det er dessverre
ingen alternativer som ikke
gir tørre hender. Det er enten
håndvask eller Antibac. Derfor
er det så viktig og ta med seg
fuktighetskrem i sekken eller
veska. Gi hendene fuktigheten
som spriten tar fra deg! Vi kan
også anbefale dere å benytte
en mild håndsåpe som er
mer skånsom for huden. Er
du usikker på hvilken såpe du
burde velge, eller ønsker flere
tips til en mer skånsom håndvask, kan du sjekke NAAF sin
nettside. Du kan ikke droppe
desinfeksjon av hender på
grunn av tørr hud, men du kan
prøve å løse det best mulig.
NAAFU håper vi kan bidra
til å gjøre høsten litt bedre
med disse ordene. Hvis du har
noen spørsmål, eller hvis du
kjenner ensomheten og bekymringene komme snikende,
ikke nøl med å ta kontakt med
oss på naafu@naaf.no eller
på Facebook. Vi må huske
å minne oss selv på at det
vil komme bedre dager der
korona bare er et minne, men
i mellomtiden må vi gjøre det
beste ut av situasjonen, både
for oss selv og for de vi er
glade i!
Mange varme hilsener
fra oss i NAAFU

Æ-

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

Slik lærer du barnet
å leve med matallergi
Tekst: Marit Aaby Vebenstad

Det kan være utfordrende å
ha barn med alvorlig allergi.
Mange spørsmål melder seg.
Når skal barnet ta ansvar for å
lese på ingredienslisten selv?
Hvor gammelt må barnet
være for få opplæring i bruk
av adrenalinpenn? Og hvordan
blir livet når barnet plutselig
er en tenåring som skal på
fest?
– De første årene er allergien hovedsakelig foreldrene
og andre foresatte sitt ansvar,
men etter hvert kan barnet
involveres i sjekking av matvarer og medisinering. Barnet
kan ta litt ansvar for allergien
selv, og dette ansvaret øker
selvfølgelig med alderen, sier
Geir Håland, overlege ved
Barneavdeling for allergi og
lungesykdommer ved Oslo
universitetssykehus Rikshospitalet.
Han understreker at det er
viktig at barnehage og skole
informeres og får opplæring i
bruk av adrenalinpenn, samt
at venner av barnet vet om
matallergien.
Men husk at det er en viktig
balanse mellom å informere
barnet, og ikke skremme
unødvendig. Kommer informasjonen feil ut, kan det nemlig
bikke over til at barnet går
rundt med overdreven frykt
for å få allergisk sjokk.
32

gen av at de kan bli allergiske
mot det andre spiser. Derfor
virker nøttefrie skoler og flyreiser mot sin hensikt. Du kan
ikke ha kontroll på det andre
spiser, og hvis du prøver, blir
det vanskelig å konsentrere
seg om noe annet, advarer
Antonsen.

Kjell Magnus Antonsen er psykologspesialist ved seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri
ved Oslo universitetssykehus.

– Derfor er det viktig å
ordlegge seg på en god måte.
Unngå å bruke ord som «farlig» og «dø av», og husk at
det ikke er farlig for barnet
om andre spiser mat som hun
eller han ikke tåler, sier Kjell
Magnus Antonsen, psykologspesialist ved seksjon for
psykosomatikk og CL-barnepsykiatri ved Oslo universitetssykehus.
Han jobber til daglig med
barn som har astma og allergi,
og ser ofte en overdreven
redsel for spesielt nøtteallergi.
– Noen er av den oppfatnin-
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kan være viktig i formidling til
denne aldersgruppen, forklarer psykolog Antonsen.
Når barnet skal begynne
i barnehagen, må de ansatte
der få informasjon om hva
barnet er allergisk mot og
hvor alvorlig allergien.
– Barnehagen trenger
fagkunnskap for å tilrettelegge
for allergiske barn. De må vite
Dette ansvaret kan barnet
hvilke matvarer som skal unnta selv i de ulike aldersgås. Deretter må barnehagen
gruppene:
se på ulike strategier for
å unngå at barnet blir ekspoBarnehagebarn 0 – 5 år
nert ved uhell, sier overlege
For de aller minste barna er
Håland.
det de voksne som har det
Er allergien alvorlig, kan de
fulle og hele ansvaret for
barnets allergi. Men det er al- minste barna ha behov for
en assistent som passer på
likevel viktig at foreldre snakunder måltidet. Det må også
ker med barnet om allergien,
innarbeides gode rutiner når
og det er barnets alder som
det kommer til renslighet på
avgjør hvordan foreldre skal
kjøkkenet, det vi kaller allertilnærme seg temaet.
– De minste barna vil natur- gihygiene, så ikke allergener
lig nok ha svært liten forståel- kommer på avveie.
– Hvis det tilberedes felse for hva matallergi er, og de
lesmat som barnet ikke tåler,
kan ikke forstå hva det vil si å
være allergisk mot for eksem- må det lages egen mat til det
allergiske barnet, sier Håland.
pel egg. Allikevel er det fint å
En av de viktigste foreldresnakke med barnet om det.
Forklar det på en kjærlig måte, oppgavene i denne sammenomtrent på samme måte som hengen, er å ha tillit til at andre voksne passer på barnet.
du snakker til barnet i stelDe minste barna er avhengig
lesituasjoner. I begynnelsen
gir det ikke så mye mening for av å ha trygge voksne rundt
barnet, men etter hvert vil det seg. Hva barnet selv bør vite
bli forstått. Mye av kommuni- om allergien sin, kommer helt
kasjonen er ikke-verbal, og lek an på om barnet er to eller
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«niårskrisen» som spesielt
utfordrende når det kommer
til allergi.
– Det jeg ofte ser er at det
å ha allergi gjerne er ukomplisert for små barn, men at
det ofte blir verre når barnet
blir litt eldre og det har skjedd
en omstrukturering i hjernen.
Rundt ni års alder blir det vanskelig for mange. De skjønner
at farlige ting kan skje, og de
skjønner at døden er for alltid.
Da bruker de mye tid på å
gruble over ting som kan skje,
noe som kan bli utfordrende,
forklarer han.

Tenåringer 13 – 18 år

Geir Håland er overlege ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer ved Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet. Foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

fem år. Hovedbudskapet er å
fortelle hva barnet ikke kan
spise, og hvorfor.
– I løpet av barnehageårene
vil barnet forstå mer og mer,
og da er det viktig å ordlegge
seg på en god måte så barnet
forstår alvoret, men ikke blir
skremt, forteller Håland.
Når barnet kommer i førskolealder blir mange veldig
bevisste, og de er fullstendig
klar over om det er peanøtt,
hasselnøtt eller egg de er allergiske mot. Da kan de også
fortelle andre om allergien sin.
– I denne alderen kan du
fortelle barnet at noen allergier kan man vokse av seg, men
ikke alle. Du kan fortelle at det
er vanlig å bli kvitt allergi mot
egg, melk og hvete, mens nøtteallergi er det sjeldent at man
vokser av seg, sier han.
I tillegg til tilrettelegging av
måltider, må barnehagepersonalet også få vite hvordan de
skal behandle allergien.
– De må få opplæring i bruk
av adrenalinpenn av foreldre
eller helsepersonell, samt

informasjon om når de skal
ringe legevakt og 113, opplyser Håland.

Skolebarn 6 – 12 år

Skolestart kan oppleves utfordrende for allergiforeldre,
blant annet fordi barna ofte
ikke følges like tett som
i barnehagen.
– Ved skolestart er det
viktig at barnets lærere,
helsesykepleier og SFO/AKS
er informert om allergien. I
denne alderen kan barnet ta
litt mer ansvar selv, og det
er viktig at barnet vet hvilke
matvarer som inneholder det
de er allergiske mot. Alle som
får utskrevet adrenalinpenn,
skal også få en demopenn til
å øve med, og det er viktig at
barnet får trent på dette så
det blir ufarliggjort. Jeg har
hatt pasienter på seks og syv
år som har satt adrenalinpenn
på seg selv i forbindelse med
kostprovokasjon. Barnet må
bli allergien bevisst, slik at de
tar hensyn og vet hva de skal
gjøre om uhellet er ute. Men

igjen er det viktig å ikke gjøre
barnet mer redd enn nødvendig, understreker legen.
Det er psykolog Kjell
Magnus Antonsen enig i. Han
mener det er viktig at barn har
kunnskap om allergien, og at
de blir trygget på at medisin
kan hjelpe dersom uhellet er
ute.
– Allerede fra tidlig skolealder kan barnet øve med
demopenn, og det er en trygghet i å kunne sette den selv,
selv om de fleste barn ønsker
at en voksen skal sette den,
sier Antonsen.
Nettopp trygghet er viktig
for barn, men samtidig må
de lære seg at de ikke har
kontroll på alt.
– Derfor er det synd at noen
fastleger fremdeles informerer om at det er farlig med
nøttestøv i lufta. Det blir vanskelig for foreldre å orientere
seg når de får slike beskjeder,
og det kan skape unødvendig
frykt hos barnet, sier han.
Psykolog Kjell Magnus
Antonsen nevner den såkalte

Så kommer ungdomstiden, og
det kan også være en vanskelig tid for allergikere. I denne
alderen blir mange opptatt
av å ikke skille seg ut, noe
som kan by på utfordringer
når man har allergi. I denne
alderen er ungdommen mye
på farten uten foreldrene, og
dermed må de ta hovedansvaret selv. De må vite hvordan
de unngår maten de ikke tåler,
og de må ta ansvar for å ha
med seg to adrenalinpenner
til enhver tid.
– De må rett og slett få
opplæring i det ansvaret som
foreldrene har hatt til nå.
Tenåringer drar gjerne alene
på fotballcuper, skistevner
og korpsturer, og da må de
vite hva de skal gjøre om noe
skulle skje, sier overlege Geir
Håland.
– Nettopp derfor gjør vi
av og til provokasjoner på
ungdom med nøtteallergi. Vi
vet med 95 til 100 prosent
sikkerhet at de kommer til
å reagere, men vi vet ikke
hvordan, fordi de ikke har
vært eksponert for matvaren
tidligere, sier han.
Målet med kostprovokasjon er at ungdommen skal
få kjenne på kroppen hva
som skjer under en allergisk
reaksjon. Utprøvingen skjer i
trygge omgivelser på sykehus,
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og ungdommen har selvfølgelig fått opplæring på forhånd.
De skal både føle på symptomene på allergi og kjenne at
det hjelper å sette adrenalinpenn.
– Som oftest er opplevelsen
mindre skremmende enn det
man tror, og det roer både
ungdommen og foreldrene.
Mange vil oppleve en ny mestring av allergien sin, fordi de

får kontroll på det som skjer,
sier Håland.
En annen utfordring som
melder seg i tenåringsfasen,
er festing og alkohol. Hvordan
skal foreldre forholde seg til
at ungdom med alvorlig allergi
skal på fest? Her er det viktig å
passe ekstra godt på.
– Det er absolutt å anbefale
at vennene er informert om
allergien. Det er viktig at de

vet hvordan de skal reagere,
hvordan man setter adrenalinpenn og at de skal ringe 113.
Når det kommer til alkohol og
alvorlig allergi, er det jo en risikofaktor med tanke på hvor
påvirket man er. Alkohol demper sansene våre, og det er en
risiko i seg selv. Alkohol kan
i tillegg forverre en allergisk
reaksjon, på samme måte som
infeksjoner, menstruasjon og

medisiner, forklarer Håland.
At alkohol og festing er en
ekstra utfordring for allergiske
tenåringer, bekreftes av psykolog Kjell Magnus Antonsen.
– Frontallappen i hjernen, som
har med modning å gjøre, er
ikke ferdig utviklet før i midten
av tjueårene, og det er gjerne
derfor ungdom tar flere risikoer
enn voksne, sier han.
I tillegg kan lite søvn, mat

Tok saken i egne hender – skrev bok
En som har kjent disse utfordringene på kroppen, er Sarah Herlofsen. Hun har en
åtte år gammel sønn med alvorlig matallergi og har opplevd at utfordringene har
økt med sønnens alder.
– Å ønske seg at man ikke
er allergisk er akkurat som å
ønske seg at man har mindre
ører. Det er ikke noe vi kan
forandre. Da er det mye
bedre å lære seg å like seg
selv, også med allergi, sier
Sarah.
I tillegg fortalte hun sønnen
hvor viktig det er å være åpen
om allergien, og at alle rundt
kan hjelpe til om man blir syk.
– Hvis barnet begynner å
spise ting det ikke tåler bare
for å ikke skille seg ut, kan det
gå veldig galt, sier hun.

Overgang til skole var verst

Sarah Herlofson leser for tre av sine fire barn. Foto: Marit Aaby Vebenstad

– I småbarnsalderen var
allergien aldri noe tema. Han
godtok at det var mat han
ikke kunne spise. Etter hvert
ble det vanskeligere, spesielt
i bursdager og andre sosiale
arrangementer. Her ble det
34

tydelig at han var «annerledes», noe han likte veldig
dårlig, sier moren.
Da hun skulle snakke om
allergi med sønnen, oppdaget firebarnsmoren at det
manglet god barnelitteratur
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om temaet. Hun tok saken i
egne hender, og skrev boka
«Allergisk - Små helter i en
verden full av farer». Herlofsen er selv biolog og valgte å
fokusere på hva som skjer i
kroppen når man er allergisk.

Sarah Herlofsen slet selv med
allergi og alvorlig astma som
barn, og hun har fremdeles
mange traumatiske minner
knyttet til dette.
– For meg var det verste
følelsen av at kroppen min
sviktet meg, og at jeg var dårligere og svakere enn de andre.
Det er kanskje derfor dette har
blitt et hjertetema for meg,
sier hun.
Til nå har den mest utfordrende overgangen for familien
vært skolestarten. I barnehagen hadde de god dialog

og kryssallergier gjøre
ungdommen mer sårbar og
forverre allergien.
– Drikker du i tillegg for mye
alkohol, blir vurderingsevnen redusert, og du tar flere
sjanser. Derfor er det så viktig
at de nære vennene passer på,
har kunnskap om medisinering
og sørger for å ringe foreldre
ved behov, forteller han.
Også psykolog Antonsen

mener det er lurt å teste ut
allergireaksjonen og adrenalinpennen i kontrollerte former.
– Allerede fra elleve til
tolv års alder kan noen være
klar for det, men det gjelder
absolutt ikke alle. Det er også
mange på 15 år som ikke
takler det
og må vente noen år. Dette
er veldig personavhengig,
avslutter han. n

CUTRIN
SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

Da sønnen til Sarah Herlofson fikk matallergi, oppdaget hun at det ikke
fantes noe bra barnelitteratur om temaet. Hun tok saken i egne hender
og skrev boken «Allergisk - Små helter i en verden full av farer».
Foto: Marit Aaby Vebenstad

og gode rutiner, så der følte
foreldrene seg trygge. Her var
det trygge voksne som passet
på, og alle barna var vant med
at han hadde med seg eget
brød og annen mat. Overgangen til skole ble derimot tøff
for familien.
– Vi kjente ikke de andre
foreldrene så godt, og måltidsituasjonene på skolen var helt
annerledes. For meg som mor
var dette en stressende fase,
fordi jeg følte at jeg ikke hadde
kontroll lenger, forteller Sarah.

Da sønnen begynte på skolen, fikk både han og lærerne
opplæring i bruk av adrenalinpenn. De fortalte også om
symptomene på en allergisk
reaksjon og fikk formidlet at
det kan være avgjørende å
handle raskt.
– Så fort barna kan lese, kan
de lære seg å se på ingredienser i maten. Min erfaring er
at det er verdifullt når barna
føler at de klarer å passe på
seg selv, avslutter hun. n

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

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

Hvert år arrangerer NAAF region Østafjells Aksjon burot. Både skoler og barnehager
deltar for å rydde skoleveien og områdene rundt skolene og barnehagene for burot.
Lukingen foregår mellom 10. juni og 15. juli, før planten begynner å blomstre.

AKSJON BUROT
2020

Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF Foto: NAAF Region Østafjells

Lang tradisjon

NAAF Tønsberg lokallag begynte med burotluking allerede
i 1996, og senere har region
Østafjells fortsatt med den årlige aksjonen. På det meste har
80 skoler og barnehager deltatt
i aksjonen. I år var antallet 40,
og det er regionssekretær Ellen
Sørby svært fornøyd med.
- Flere syntes det var vanskelig å organisere luking i år på
grunn av koronatiltak i skolene
og barnehagene. Derfor er det
ekstra hyggelig at så mange
klarte å få til luking allikevel
i små kohorter, sier hun.

Det nytter å luke

Ellen Sørby forteller at
burotpollen forårsaker store
plager i blomstringstiden, og
at lukingen derfor er viktig.
- Det nytter å luke og slå
burot fordi pollenet fra planten bare spres omtrent 100
til 200 meter med vinden.
Utrydding av burot virker
også forebyggende, ved at
man ikke blir eksponert for
burotpollen og dermed ikke
utvikler allergi. Dette er
viktig for små barn. Pollenet fra burot kan være like
plagsomt som bjørkepollen
og skaper store problemer

for svært mange hvert år.
Kløende og rennende øyne
og nese, nysing og influensalignende symptomer. Noen
blir til og med sykemeldt og
borte fra jobb, skole eller
barnehage, og mange kan
ikke delta i idrett i spredningsperioden, forteller
Ellen.

Takker for innsatsen

Regionssekretær Mona Larsen
er imponert over barnas innsats i årets aksjon.
- Region Østafjells vil takke
alle som har vært med. Barna
har trosset all slags vær når

de har vært ute og luket burot.
Mange har deltatt flere ganger,
og i de områdene finner de
nesten ingen planter lenger. Det
viser at aksjonen nytter! Noen
forteller at de til og med har
luket på hytta eller på campingplassen i ferien, smiler Mona.

Flotte premier

Alle som deltok i aksjonen
var med i trekningen av fem
pengepremier. Pengene kan de
bruke på noe de ønsker seg til
klassen eller avdelingen.

Burot er et problemugras som vokser over alt
i lavlandet i Sør- og Midt-Norge. Pollenet fra burot
plager like mye som bjørkepollen og skaper store
problemer for allergikere. Burot blomstrer generelt
fra 15. juli til 1. september. I det tidsrommet avgir
den pollen og frø. En plante kan bli 1,7 meter høy
og har 50.000 til 700.000 frø til nye planter.
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Andreplass gikk til Furuheim Barnehage i Tinn i Telemark. De brukte
sine 2.000 kroner på fire brøytebiler, og ungene fikk prøvekjøre dem
i full fart nedover bakken.

1

Rødøl barnehage i Larvik kommune vant 1.000 kroner for sin innsats
i Aksjon burot. Barnehagen ønsket seg nytt utstyr til kjøkkenkroken og
flere biler til bilbanen sin.

Førsteplassen, med en premie på 4.000 kroner, gikk til Nordbråten barnehage i Modum kommune. Pengene ble brukt på nye leker til barnehagen.
Premien ble overlevert av regionssekretær Ellen Sørby (blå jakke bakerst) og Cicilie Stustad Nilsen fra NAAF Drammen lokallag (gul jakke).

5

4

Gaupås Barnehage i Holmestrand brukte sine 1.000 kroner på en ny
bluetooth-høyttaler de kan ha med seg rundt. Denne gjengen har deltatt på Aksjon burot i mange år og må nå et stykke vekk fra barnehagen for å finne planter.

Elvene i 7A og 7B ved Rugtvedt skole i Bamble kommune fikk flere forskjellige spill til en verdi av 1.000 kroner for sin innsats i aksjonen. Det
er mye burot i området rundt skolen, så nå oppfordrer elevene andre
klasser til å delta neste år.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2020
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INNEKLIMA

Slik lagrer du veden i vinter
Vedstabelen ved siden av peisen ser flott ut, men kan by på helseplager i form
av muggsopp og skadedyr. Hvordan bør man lagre veden for å unngå dette?
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF Foto: Pixabay

Kai Gustavsen er fagsjef for
inneklima i NAAF. Han forteller at riktig oppbevaring av
ved ikke bare er viktig for
vedkvaliteten, men også for
helsen din.
- Mange reagerer på pollenrester, gammelt utestøv og
muggsopp fra veden de skal
fyre med. Derfor bør du ikke
ta inn mer ved enn du faktisk
trenger. Ta bare inn den
mengden du skal fyre med
i løpet av kvelden, sier han.

Best å lagre veden ute

Muggsopp kan det nemlig
være mye av på ved, både
furu, gran og bjørk. Muggsoppsporer er veldig små og
kan være vanskelig å se med
det blotte øye. De vanligste
reaksjonene på mugg er forkjølelseslignende symptomer,
som tett eller rennende nese,
røde eller kløende øyne, kløe i
nese og hals, nysing, hodepine
eller vedvarende tretthet.
- Du kan regne med at nesten all ved du tar inn i huset
har muggsopp i seg. Hvis du

bruker et oppholdsrom til
vedlagring, er sjansen stor
for at muggsopp kan bidra til
dårligere inneklima, sier Kai.
Fuktig ved lagret i et varmt
rom kan nemlig gi gode vekstvilkår for muggsoppen. Etter
hvert kan muggsoppsporene
frigjøres fra veden og spres
rundt i boligen din, der de blir
en del av støvet.
- Derfor ville jeg oppbevart
veden min ute, til enhver tid.
Jeg anbefaler også at du tar
med vedkurven ut og fyller
den opp der. Da forhindrer
du at soppsporene fra veden
virvles rundt i inneluften, sier
Gustavsen.

Ikke farlig å brenne

Du tenker kanskje at det kan
være farlig å brenne ved med
muggsopp? Det er det heldigvis ikke. Når veden brenner
forsvinner alle partikler opp
og ut gjennom pipa. Derfor
er det viktig å ha en ovn som
brenner godt og som har god
trekk i pipa.

Slik lagrer du veden inne

Må du lagre veden innendørs, må du passe på at du unngår
fukt, sopp og skadedyr. Fordelen med å lagre veden innendørs er at veden som regel lagres tørt.
n

n

n

Veden bør ikke ligge rett på gulvet eller stå inntil en
vegg. Det er viktig at luften kan sirkulere rundt
vedstabelen.
Pass på at det ikke blir liggende rester, flis og avfall
fra veden på gulvet når fyringssesongen er over.
Sørg for at rommet du lagrer veden i er godt ventilert hele året.

Slik lagrer du veden ute

Selv om det er tryggest å lagre veden utendørs, er det større
sjanse for at den blir utsatt for fukt enn om du lagrer den
inne.
n Unngå skader på ytterveggen ved å ikke stable veden
helt inntil husveggen.
n Pass på at ikke veden ligger direkte på bakken. Legg
gjerne to planker hvilende på murblokker eller
lignende under vedstabelen. På den måten sikrer du
god lufting under veden og unngår fukt nedenfra.
n Dekk til veden slik at den er beskyttet mot regn og snø.
n Ønsker du noe ved til pynt inne, bør du velge noen
rene og tørre vedkubber som du har oppbevart på et
luftig og tørt område før de lagres inne.

sensitiv side
Rent og pent
innemiljø

Tror du at hendene
blir tørre av Antibac?
Da tar du feil!

Ferdigmalte panelog takplater anbefalt
av Astma- og
allergiforbundet

Antibac hånddesinfeksjon
inneholder mykgjørende midler
som sørger for at hendene bevares
myke og smidige.
Faktisk blir man mindre tørr av
Antibac enn av såpe og vann.

www.byggma.no

Les mer på
antibac.no
Sannsynligvis

verdens reneste

member of

member of
Anbefalt av Astmaog Allergiforbundet

Nyhet!
LilleGo’ buksebeleier
i to nye størrelser:
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LilleGo’ bleier og andre LilleGo’ produkter fås kjøpt hos KIWI, MENY, SPAR og Joker.
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Maxi 7-11 kg
XL+ 17-26 kg

Produktmerkeordningen Asthma Allergy Nordic skal gjøre det lettere for
forbrukere å finne helsevennlige produkter som vi vurderer som gunstige
for de som lever med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer.
Vi ønsker bleiene fra LilleGo’ velkommen i merkeordningen!

Nye bleier anbefalt av
Asthma Allergy Nordic
Teknologi for velvære

Bleiene fra LilleGo’ er oppgradert med ny kanalteknologi som
hjelper til å fordele urinen raskt ut i den superabsorberende
kjernen, slik at bleien vil føles enda tørrere for barnet. Et mykt
toppsjikte holder barnets hud tørr og myk.
Alle LilleGo’ bleiene er nå enda mykere, noe som gjør dem
mer komfortable for barnet å bevege seg i. Buksebleiene har
fått fleksibelt materiale rundt livet, slik at de er mer behagelig

å ha på og gir bedre passform. Både buksebleiene og bleiene
har lekkasjesperrer.

Med våtindikator

I bleiene for de minste er det lagt inn en våtindikator som viser
om babyen har tisset, og hvor mye. Indikatoren endrer farge fra
gul til blå, slik at du enkelt kan se når det er på tide å bytte bleie.

Se flere produkter anbefalt av Astma Allergy Nordic på naaf.no/merkeordning
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Edderkopp-kjærligheter
Dette er superenkelt, og du trenger bare piperensere,
klebrige «øyne» og kjærlighet på pinne.
Slik gjør du:
n Bruk fire piperensere på hver kjærlighet,
og tvinn dem én gang hver rundt pinnen.
n Bøy piperenserne i hver ende
så edderkoppen kan stå.
n Til slutt fester du
«øynene».

Voilá!

Halloween er rett rundt hjørnet, og mange
små gleder seg. Selv om det kanskje ikke blir så mye banking
på dører i nabolaget i år, er det fortsatt lov å kle seg ut og spise
godteri hjemme. Her er noen kreative tips til allergivennlig knask.

Kreativt godteri til

Halloween
Godt i hanske

Kilde: meny.no

Godteri fylt i gummihansker er
perfekte som skumle godteposer!
Slik gjør du:
Fyll gummihanskene med popcorn, gelegodteri
eller noe annet godt. Her er det bare å slå seg
løs og være kreativ!

Finn flere gode tips til Halloween på MENY.no

Blodige popcorn-hjerner
Har du noen gang tenkt på at popcorn ser
ut som små hjerner?
Slik lager du blodige popcorn-hjerner:
n Pop popcorn, og smelt litt smør med rød
konditorfarge.
n La halvparten av det røde smøret renne
nedover kanten på en glassbolle, så fargen
dekker mye av innsiden av bollen.
n Hell popcornet i bollen, og fordel resten av
smøret over. Bland lett med en skje.

Enkel og morsom servering!

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2020
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FORSKNING

Kan astma og allergi stamme fra tarmen?
Ja, mener Tore Midtvedt. I mange år har han forsket på tarmbakterier og sykdom.
Han er overbevist om at det er en sammenheng mellom astma og allergi og
bakterier i tarmen.
Tekst: Ingrid Stephensen

Spesialist i medisinsk mikrobiologi og professor emeritus
Tore Midtvedt ved Karolinska
Institutet i Stockholm begynte
tidlig å interessere seg for
hvor viktig en velfungerende
tarmflora er.

Tarmfloraen er viktig

tarmfloraen hos forsøksdyr
produserer store mengder
vitamin B2, måtte videre forsøk gjøres på bakteriefrie dyr.
Slike dyr hadde de på Karolinska Institutet i Stockholm, sier
Midtvedt. Han ble tilbudt en
treårig stilling som gjesteforsker i et miljø som var opptatt
av samspillet mellom vert og
tarmflora. Han var den eneste
mikrobiologen i gruppen.

Et stort forskningsfelt

- Jeg var heldig som kom inn

i et miljø som metodemessig
lå på verdenstoppen når det
gjaldt biokjemisk fysiologi.
De kunne bestemme ørsmå
endringer i mange viktige
molekyler, og jeg kunne finne
de tarmbakteriene som gjorde
endringene. I dag er dette blitt
er stort forskningsfelt. Vi vet
at tarmbakteriene våre kan
gjøre mye mer, og påvirker
oss mer, enn hva vi har trodd.
Påvirkningen begynner
allerede i fosterlivet. Morens
tarmflora påvirker fosteret på

Foto: Colourbox

- Det var få i Norge som i
1960-årene var opptatt av
tarmfloraen. På medisinstudiet var tarmhelsen så vidt
nevnt. Det var egentlig en
tilfeldighet at jeg ble interes-

sert i emnet. Jeg begynte på
Bakteriologisk institutt på
Rikshospitalet i 1961. På den
tiden ble mengden av mange
vitaminer bestemt bakteriologisk. Samtidig var det en uforklarlig økning av misdannelser
hos nyfødte. Medikamentet
thalidomide (Neurosedyn)
kom i søkelyset, men ingen
kunne forklare virkningsmekanismen. Jeg gjorde noen forsøk som viste at thalidomide
virket på veksten av vitamin
B2-avhengige mikrober. Siden
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Tore Midtvedt mener det
er en sammenheng mellom
astma og allergi og bakterier
i tarmen. Han har i en årrekke engasjert seg i faglige
diskusjoner om bakterier,
antibiotika og kosthold, og
han er en etterspurt foredragsholder. I 2018 ble
Tore Midtvedt utnevnt til
ridder av første klasse av
St. Olavs orden.

godt og vondt. Derfor er det
viktig at moren lever så sunt
som mulig og spiser næringsrik mat. Senere i livet er det
mange faktorer som spiller
inn når det gjelder samspillet
mellom individ og tarmflora,
hevder Midtvedt og legger til:
- Jeg kan nevne et eksempel.

For noen tiår siden var det
en økning av ulike former for
allergi hos småbarn, og «hygieneteorien» ble framsatt. Der
mente man at barna måtte
eksponeres for flere bakterier.
I Finland begynte man å gi
barna en probiotisk bakterie,
LGG. Det beste med denne

undersøkelsen er at disse
barna er blitt fulgt i mange år.
Først fikk man som forventet
en nedgang i visse former av
barneallergi, men senere i
livet har man funnet en økning
av astma hos disse barna.
Tore Midtvedt mener at selv
om mekanismene fremdeles
ikke er fullstendig kartlagt, er
det lov til å trekke visse generelle slutninger.

ødelegge en normal tarmflora
og skape forstyrrelser. Disse
hverdagslige kjemikaliene
kan være med på å forandre
tarmfloraen, hevder Midtvedt
som mener vi er inne i en
medisinsk nybrottstid.
Nå er det jakten på en
optimal tarmflora som preger
forskningen hans. Her spiller
mulige endringer i tarmfloraens sammensetning og funksjon en stor rolle.
Kjemikaler skaper
- Dette kan vi sammenfatte
ubalanse
til endringer i tarmens økosysMidtvedt har viet sitt profesjo- tem. Varier kosten. Spis kortnelle liv til bakterier og tarm.
reist mat og mat som inneholHan mener at kosthold er
der få tilsetningsstoffer. Les
en viktig årsak til en svakere
hvor mange tilsetningsstoffer
tarmflora.
matvaren inneholder. Det er
uhyre viktig å ha en velfun- Jeg er overbevist om at
gerende tarmflora, avslutter
vår vestlige livsstil med helTore Midtvedt. n
og halvfabrikat mat gir færre
nyttige bakterier. Vår bruk
av antibiotika, desinfeksjonsmidler, konserveringsmidler,
tungmetaller og E-stoffer kan

Rettelse i forrige utgave
Vi er blitt gjort oppmerksomme på en feil i saken «Setter
familiedrømmen på vent for å behandle vepseallergi»
i forrige utgave av AstmaAllergi. Der ble det sagt at
allergen immunterapi ikke er forenlig med en graviditet.
Allergen immunterapi settes ikke i gang hvis en person er
gravid, men hvis terapien er i gang kan den trygt fortsette
selv om personen skulle bli gravid etter oppstart.
– Det er ikke kjent at allergen immunterapi/allergivaksinasjon er skadelig for fosteret, men vi starter ikke opp
prosessen hvis pasienten allerede er gravid. Sannsynligvis
ville ikke det heller vært et problem, men det valget har
man gjort hos oss og ellers i Europa, sier Seksjonsoverlege
ved Haukeland sykehus, Torgeir Storaas.
Redaksjonen beklager

AstmaAllergi
NR. 2 • MAI 2020 60. ÅRGANG

Tore (45):

Koronasyk med astma
Anafylaksi:

Når uhellet er ute

Setter familiedrømmen på vent
for å behandle vepseallergi
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Kan noe så enkelt som å bytte ut steintypen som blir brukt i asfalt redusere helseplager forårsaket av veistøv? Eller er det uansett eksosutslipp fra biler som skaper
mest problemer? Dette har en gruppe norske forskere sett nærmere på i fire år.

Undersøker hvordan
svevestøv påvirker helsa
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Helseeffekter fra trafikkforurensing antas i stor grad å
skyldes svevestøv. Svevestøv
fra trafikk kommer hovedsakelig fra eksos og fra slitasje på
veidekket, særlig ved bruk av
piggdekk. Avdeling for luft og
støy ved Folkehelseinstituttet ble tildelt 13,8 millioner
44

kroner fra Norges forskningsråd for å undersøke effekt
av målrettede tiltak for å
redusere spesifikke kilder til
trafikkforurensning. Forskningsprosjektet PrevenTAP,
som er finansiert av forskningsprogrammet BEDREHELSE, startet opp våren 2017

ASTMA ALLERGI 3 2020 n WWW.NAAF.NO

og vil pågå ut 2021. Norges
Astma- og Allergiforbund er
med som samarbeidspartner i
prosjektet.
Målet med prosjektet er å
forske på hvordan man kan
bedre kvaliteten på byluft og
redusere uønskede helseeffekter av luftforurensning på

en mest mulig effektiv måte.
- Problemet i dag er at man
ikke vet nøyaktig hvilken del
av luftforurensningen som
bidrar mest til helseskader, og
hvordan. Det er for eksempel
mulig å redusere mengden
veistøv ved hjelp av tiltak som
piggdekkavgift, men har dette

Foto: Folkehelseinstituttet

FORSKNING

Johan Øvrevik, avdelingsdirektør
ved Seksjon for luft og støy, FHI.
Foto: Privat.

noen helseeffekt? Eller er det
uansett utslipp fra biler og finkornet svevestøv som er verst
for helsa? Dette vil vi prøve å
få et svar på, sier avdelingsdirektør Johan Øvrevik ved
Folkehelseinstituttet.

Studenter pustet inn støv
23 frivillige medisinstudenter
ved NTNU stilte som forsøkspersoner i et kammerforsøk i

En av de frivillige studentene står
klar for å delta i kammerforsøket.

Trondheim. Der ble de eksponert for steinstøv fra to typer
stein brukt i veidekker. Testpersonene måtte gjennom
grundige helseundersøkelser,
med blant annet måling
av blodtrykk, urinprøve og
blodprøver. Helsesjekken var
både før hvert støvforsøk og
rett etterpå, i tillegg til enkelte
prøver på kvelden og dagen
etter.
Johan Øvrevik forteller at alle testpersonene
er ikke-astmatikere. Han
understreker også at luftforurensingen i kammeret
var under grenseverdier som
er satt for arbeidsmiljø, og at
slike kortvarige episoder med
eksponeringer for luftforurensning ikke antas å ha noen
alvorlig helseeffekt for friske
personer.
- Et sentralt spørsmål for
oss er ikke bare om sammensetningen på veidekket er av
betydning for helse, men også
om det grove svevestøvet,
som i stor grad stammer fra
piggdekkslitasje, ikke bare påvirker lungene, men også kan
bidra til hjerte- og karsykdom,
eller om slike kardiovaskulære
effekter i hovedsak skyldes

forurensing fra eksos, forteller
Øvrevik.
Resultatene fra kammerforsøkene blir for tiden analysert
og forventes klare i løpet av
vinteren.

- Avhengig av hva vi finner,
vil det for eksempel kunne ha
betydning for forståelsen av
hvilke trafikkstøvkilder som
er mest uheldige for astmatikere, og hvilke som er av
størst betydning for hjerte- og
Håper å finne svar
karsykdom. Et overordnet
Forskningsprosjektet Prevenmål er at dette på sikt kan
TAP avsluttes 31. desember
bidra til mer målrettede tiltak
2021, og forskerne håper da å mot de forurensningskildene
kunne gi mer kvalifiserte råd
som bidrar mest til sykdom
om hvordan partikkelsammen- og helseplage i befolkningen,
setning påvirker helsefare, og avslutter Øvrevik. n
hvilke kilder som bidrar mest
til ulike helseutfall.

SVEVESTØV
Svevestøv består av små, luftbårne partikler som kan
stamme fra forbrenningsprosesser eller mekanisk slitasje.
Svevestøv varierer i størrelse og sammensetning. Eksponering for svevestøv er en av de viktigste miljøårsakene til for
tidlig død.
Eksponering for svevestøv kan føre til:
n Forverring av symptomene til mennesker med luftveis- 		
og hjerte- og karsykdommer.
n Utvikling av luftveis- og hjerte- og karsykdommer.
n Forsterking av allergi.
n Effekter på: nervesystemet, fosterutvikling, sædkvalitet, 		
og stoffskiftet (diabetes og fedme).'
Kilde: FHI
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Kryssallergi
Hei! Når våren kommer, får
jeg magesmerter. Det slår
aldri feil. Jeg har hatt det sånn
i mange år. Jeg har begynt å
mistenke at det kan være kryssallergi. Jeg fikk positivt utslag
på hvete og rug på prikktest,
men ikke på blodprøve. Jeg
har nå prøvd å spise glutenfritt
i sommerhalvåret, og da blir
det bedre. Er dette et kjent
fenomen? Bør jeg holde meg
unna gluten hele året?
Hilsen Tomas
Svar:
Hei! Bygg og rug er kjente kryssallergier til gresspollen. Hvis
det er gresspollen du har allergi
mot, er det ikke utenkelig at det
er utslagsgivende for magesmertene dine. De fleste med
kryssallergi får kløe i munn
og svelg, men det er også
flere som rapporterer ubehag
i mage. Kryssallergi er ikke det
samme som klinisk allergi, og
de fleste vil derfor kun reagere
på sommerhalvåret. Hvis du
ikke har symptomer på vinteren, vil jeg ikke anbefale deg
å spise glutenfritt da. Jo færre
begrensninger i kostholdet, jo
bedre. Det vil ikke ha noe å si
for symptomene på sommerhalvåret heller.
Hilsen Guro

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Pollenallergi
Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Hei! Jeg har tidvis tung pust på grunn av pollenallergi og har
fått Ventoline hos legen. Den hjelper ikke så mye. Er det kun
Ventoline som brukes mot tungpustethet ved allergi?
Hilsen Dina
Svar:
Hvis du opplever at Ventoline ikke gir ønsket effekt, kan du snakke
med legen om andre alternativer. Det finnes flere typer hurtigvirkende astmamedisiner på markedet. Hvis du er mye plaget med
pollenallergi, også med medisiner, bør du vurdere å snakke med
legen din om hvilke behandlingsalternativer som finnes. Det kan
være å bytte astmamedisin, bytte merke på antihistamin eller
om dere skal diskutere om allergivaksinasjon er noe for deg.
Hilsen Anna

Allergi

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Guro Waage

Helsefaglig rådgiver

Jeg fikk høre at dersom man har allergi, så bør man eksponeres
for så mye allergener som mulig for å herdes. Stemmer dette?
Min egen erfaring er at når jeg har blitt eksponert for noe jeg
er veldig allergisk mot, så har jeg reagert kraftig og til og med
havnet på sykehus. Allergien min har ikke blitt bedre, uansett
hvor lite eller mye jeg har blitt eksponert.
Samuel
Svar:
Hei. Nei, dette stemmer ikke. Er man allergisk, skal man unngå
det man er allergisk mot. Man kan ikke «herde» seg selv mot en
allergi. Hva noen derimot misoppfatter, er behandlingen hyposensibilisering, også kalt allergivaksine. Dette er en behandling
som innebærer at man får tilført små mengder av det man er
allergisk mot over tid for å bygge opp en toleranse. Men dette
er en medisinsk behandling med en nøye utviklet behandlingsmetode, og ikke noe man kan gjøre selv.
Hilsen Guro

SPØRSMÅL OG SVAR

Lukt i hagen

Fukt og mugg i bolig

Røyk i leiligheten

Vi bor i et gammelt boligområde og
plages iblant av en meget vond, kjemisk
lukt som kommer fra en nærliggende
industri. Når lukten er sterk, får vi hurtig
kvalme og hodepine av å oppholde oss
i ute i hagen. Hva kan vi gjøre?
Hilsen Stian

Hei! Sønnen min skal kjøpe et eldre hus,
og vi skal på visning neste uke. Vi har
lest en del om hva fukt og muggsopp
kan gi av helseproblemer og lurer på
hvordan vi kan sjekke boligen og de
ulike rommene.
Hilsen Angelica

Jeg bor i en eldre leilighet en bygård.
Leiligheten ligger i toppetasjen og har
kun to takvinduer. Når noen fyrer, og
vinduet står i luftestilling, kommer det
røyk fra pipa inn i leiligheten min. Hva
kan jeg gjøre?
Hilsen Ahmed

Svar:
Dere burde kontakte Avdeling for miljørettet helsevern i kommunen. De kan
bistå dere dersom det er forurensninger
i utemiljøet. Nytter ikke det, bør dere ta
kontakt med Fylkesmannens klima- og
miljøvernavdeling for bistand.
Hilsen Kai

Svar:
NAAF har utarbeidet nettsiden «Fukt
og mugg i boliger» som kan være et
hjelpeverktøy. Nettsiden inneholder flere
korte filmer og sjekklister, slik at dere får
praktiske tips til hva dere bør se etter. Du
finner den på www.naaf.no/fuktog-mugg Lykke til med boligkjøpet!

Svar:
Ta saken opp med styret, og hør om de
kan få råd fra det lokale brannvesenet til
hva som kan gjøres. Problemet kan kanskje bedres ved at hver pipe påmonteres
røyksug, slik at røyken blåses rett opp og
ikke «kleber» seg til takstein og renner inn
loftsvinduene.
Hilsen Kai

Hilsen Kai

KONTAKT

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Åpent:
Mandag, tirsdag og torsdag betjenes
09.00–11.00
telefonen av sykepleier.
12.00–14.00
Fredag av eksperter
på inneklima/uteluft.
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Kreativ trening i Drammen

Eksemskole

KOLS-treningen i Drammen har
ØSTAFJELLS pågått i ni år og samler over 25
deltakere hver mandag og torsdag
klokken 12 til 14 på Akropolis treningssenter. Dersom noen ikke
dukker opp, blir de savnet og ringt opp av de andre i gruppa.
Det gir god tilhørighet, og man får omsorg i hverdagen. Flere
har med seg lunsj og spiser sammen i forkant.
Tidligere i år måtte senteret stenge på grunn av smittefaren,
og det laget problemer for gruppa. De kjente på kroppen at
mangel på trening gjorde det vanskeligere å puste. Noe måtte
gjøres! Den ivrige gjengen flyttet derfor spinningsyklene ut, og
dermed kunne de trene sammen igjen. På trygg avstand, og
i frisk koronafri luft.
I ettertid er det gjort tiltak for at gruppa kan trene inne
med to meters avstand, både spinning og styrketrening.
Alle apparater blir spritet i forkant og etter at de er ferdige.
NAAF Drammen lokallag leier plass på Akropolis med egen
treningsveileder. Lungelegene i Drammen anbefaler sine
pasienter å delta, og alle kan trene én måned gratis for å se
om de trives med det.
R E G I O N

Den 7. september arrangerte NAAF region Østafjells «Eksemskole» sammen med Lærings- og mestringssenteret ved
Tønsberg sykehus. For å følge smittevernreglene, måtte man
begrense antall deltakere og holde avstand.
Foreldre og foresatte til barn med eksem fikk en hel dag med
informasjon om eksembehandling fra overlege Lena W. Holtmon og spesialsykepleier Heidi Barvik. Sosionom June C. Veum
fortalte om rettigheter og grunn- og hjelpestønad. De fikk
høre om NAAF og alle tilbudene vi har, og en erfaren forelder
fortalte om hverdagen med eksem i husstanden. Deltakerne
fikk også mulighet til å snakke sammen og dele erfaringer, noe
mange opplever som er svært nyttig.
Region Østfold arrangerer to slike kursdager i året, og neste
kurs blir i februar/mars. Det er gratis å være med, og deltakerne får opplæringspenger dersom de er i arbeid.

Halden lokallag søker frivillige
Vi søker engasjerte frivillige til vårt
R E G I O N
lokallagstyre i NAAF Halden lokallag.
ØSTFOLD
Vi trenger deg som kan tenke deg
å stå på stand, drive med likepersonsaktivitet, styrearbeid,
organisering, planlegging av aktiviteter og søknadsskriving.

Vil du være med?
NAAF Drammen lokallag inviterer flere til å delta på denne
Er du interessert? Ta kontakt med NAAF region Østfold:
livsviktige treningen. Er du interessert, er det bare å kontakte
E-post: region.ostfold@naaf.no
likeperson Helge Andersen på 951 04 532.
Telefon: 922 78 220
Velkommen!
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ØSTAFJELLS

Aktiv medlemshelg
31 medlemmer i NAAF region Oppland møtte opp til en aktiv medlemsOPPLAND
helg 1. og 2. august. På programmet
sto sykling i Hafjell og klatring i Hunderfossen.
På lørdagen valgte en gruppe å ta gondolen opp til Mosetertoppen og sykle innover fjellet. Leder Karl Erik Bevolden hadde
merket en egen «NAAF-løype» på forhånd med egnede flagg.
Etter en pust i bakken og lunsj på Pellestova, fortsatte sykkelturen. Den andre gruppen valgte en mer fartsfylt aktivitet med
R E G I O N

downhillsykling. Gruppen fikk en time opplæring før de satte
utfor på egenhånd. Vi leide egnede sykler og utstyr til alle som
ikke hadde. Som avslutning på dagen ble det servert pizza på
hotellet. Søndag sto besøk på Hunderfossen på programmet.
I tillegg til å nyte parkenes fasiliteter, var det mange som deltok
i høydeparken og klatret.
- Det var en svært vellykket helg, og deltakerne var kjempefornøyde. Vi takker alle for innsatsen og for en fin helg, sier
regionssekretær Tove Kristin Løkken.

Engasjert gågruppe i Fredrikstad
Åtte tirsdager i august og september
har en liten gjeng i region Østfold
ØSTFOLD
møtt opp i Fredrikstad for å gå tur
sammen. Turene var gratis å være med på og ble ledet av
Camilla Arefjord, en engasjert frivillig på 44 år. Camilla har hatt
astma hele livet og er utdannet hjelpepleier. Hun brenner for
rehabilitering og for å hjelpe andre med å få et bedre og mer
aktivt liv.
- Turene gikk i Gamlebyen og på Glommastien. På det meste
var vi åtte sosiale og pratsomme personer. Vi er en veldig
hyggelig gjeng som trives i lag, sier Camilla.
R E G I O N

Ledig plass i oktober

Vil du være med på tur? Det er ledig plass 20. og 27. oktober.
Ta kontakt med region Østfold på 922 78 220 eller
region.ostfold@naaf.no

Vil du være turleder?

for medlemmene i ditt distrikt? Gi beskjed til region Østfold
Lokallagene Moss og omegn, Sarpsborg, Indre Østfold og Halved regionsekretær Mona Marthinussen. Vi hjelper deg med å
den lokallag trenger lokale engasjerte turledere. Har du en liten sette opp program, lage timeplan og sende ut informasjon til
turleder i magen og kunne tenke deg å gjøre en frivillig innstas medlemmene.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 3 2020
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Tusen takk til alle som sendte inn flotte bidrag. Følg med
på NAAFs nettsider og på Facebook for informasjon om fotokonkurranse til kalender for 2022.

BESTILL
ÅRETS
KALENDER!
NAAF-kalenderen 2021 er
fylt med 12 vakre bilder av

NAAF KALENDER 2021

Fotokonkurranse
I år inviterte vi medlemmer til å delta i en fotokonkurranse. En heldig
vinner fikk hedersplass på kalenderens forside og vant et gavekort på
tusen kroner. I tillegg var det premie til alle som kom på trykk.

norsk natur, fra nord til sør.
Det er god plass til notater, og alle merkedager er
markert. Ved å kjøpe NAAFs
kalender bidrar du til at vi
kan fortsette vårt viktige
arbeid, som blant annet
inkluderer at syke barn kan
få et opphold på Geilomo
Barnesykehus. Din støtte
er avgjørende for vårt
arbeid med å hjelpe mennesker i Norge med astmaog allergiproblemer.
Sammen gjør vi Norge
friskere!

Les mer om kalenderen
og kjøp den på
naaf.no/kalender

Vinnerbildet «Hammerfest i mørketiden» av Sonni Schumacher fra Hammerfest.

Årets førsteplass gikk til Sonni Schumacher med bildet
«Hammerfest i mørketiden». Utvelgelsen baserte seg
på stemmer fra en jury som vektla bildenes helhet og
geografiske variasjon.

Vollan
Tak og Vegg

Ditt Apotek
Rødberg
0373 OSLO
Tlf. 469 75 500

3630 RØDBERG
Tlf. 31 00 46 10

Toms
Elektrotavler

EiendomsMegler 1
Modum

5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 76 65

Brødr.
Gomnæs ANS

Rue
Transport AS

3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Ti-Tech Sveis AS
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 39 00

3019 DRAMMEN
Tlf. 32 82 81 60

Brødr Løver AS

Ren Røros as

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 33 70

7374 RØROS
Tlf. 72 41 48 00

Grenland
Dyrepensjonat
3729 SKIEN
Tlf. 35 54 54 88

Gisle Lauvstad

Tannlege

Andreas Bottolfs
Verksted AS

1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 84 81

Pizzabakeren
Egersund
4373 EGERSUND
Tlf. 995 11 564

Boots Apotek
Kvaløysletta
9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

All-tjeneste AS

Johansen
Maskin og Tjenester

Rørlegger
Haugen
3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Tlf. 958 02 222

9275 TROMSØ

Jostein Lobben
Kran og Transport
3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 90 00

3358 NEDRE EGGEDAL

Tlf. 413 34 346

3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Hokksund AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 80 20

Numedal
Produksjon AS

8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

1597 MOSS
Tlf. 69 20 58 50

3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 60 60

6800 FØRDE
Tlf. 57 83 08 00

Gullsmed
Olaf E Olsen AS

Knut Ulberg
Transport AS

Bakkehaug
Brødrene AS

Fiskum Plate &
Sveiseverksted AS

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 25 47

3350 PRESTFOSS
Tlf. 913 80 447

9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

3322 FISKUM
Tlf. 32 75 06 77

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Blomster &
gavebutikken
Ellen Kjempekjenn
4820 FROLAND

Sigdal
Element AS
3358 NEDRE EGGEDAL

Tlf. 469 87 548

4820 FROLAND
Tlf. 37 03 85 97

1555 SON
Tlf. 930 04 146

Norefjell
Fjellsprenging AS
9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

3535 KRØDEREN
Tlf. 918 25 407

Øvre Østfold
Regnskapskontor AS
1825 TOMTER
Tlf. 69 92 22 52

3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 07 00

Per Reboli AS

Hjorten Fredrikstad
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 50 08

Active
Services AS
8900 BRØNNØYSUND

3680 NOTODDEN
Tlf. 35 01 95 00

Remiks Miljøpark AS

KB Tangen
Transport AS
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Ramsøy AS

3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Mestringshusene AS

Arcasa
arkitekter AS
0459 OSLO
Tlf. 22 71 70 70

Stensrud Musikk

9016 TROMSØ
Tlf. 77 61 50 50

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

3300 HOKKSUND
Tlf. 977 22 770

3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 09 00

3019 DRAMMEN
Tlf. 957 35 753

3850 KVITESEID
Tlf. 970 08 347

2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 25 55

Nettec AS

Sigmund Skullerud

1410 KOLBOTN
Tlf. 66 81 06 40

2625 FÅBERG
Tlf. 977 37 138

2032 MAURA
Gode tilbud på alle
typer stålbygg

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

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

Kjærringholmen
Familiecamping
1580 RYGGE
Tlf. 901 07 721

Bete Asfalt AS
3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 69 90 19

3511 HØNEFOSS - Tlf. 32 11 69 90

Luhrtoppen 2
1470 LØRENSKOG
Tlf. 67 15 92 90

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

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

Egset Ventilasjon
Morafura 8, 6105 VOLDA

Grønn Vekst Norge AS

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

sel.kommune.no

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

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

Krødsherad
kommune
krodsherad.kommune.no

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 72 57 30 00

Seksjon for helse og omsorg
notodden.kommune.no
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Hurum
Bilsenter AS

El Partner AS

Hurum Mølle

Terje Markussen
Transport

3475 SÆTRE
Tlf. 454 73 090

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

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

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 80 06

Revisorkollegiet AS
Borkhus 5, 9518 ALTA - Tlf. 995 19 810
Blomkvist ITK as fører en rekke varer til fremme av
sunt innemiljø, ventilasjon og varmegjenvinning.

avd. Kongsberg

Nymoens Torg 11, 3611 KONGSBERG
Tlf. 32 72 28 80

3055 KROKSTADELVA

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

Damåsen
Pukkverk AS

Trond Hovland AS

3360 GEITHUS
Tlf. 909 27 273

Janki
Transport AS

Tlf. 02 131

3185 SKOPPUM
Tlf. 33 39 92 84

Hokksund
Båt og Camping

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

Feelgood
Rundtom AS

3040 DRAMMEN
Tlf. 975 48 043

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 42 42

3570 ÅL
Tlf. 32 08 59 00

Voje
Camping AS

Hallingdal
Renovasjon IKS

3795 DRANGEDAL
Tlf. 35 99 66 77

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

3474 ÅROS
Tlf. 31 29 26 30

Fingarsen
Bygg AS

Hystadv. 167, 3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

3322 FISKUM
Tlf. 907 82 676

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 977 76 010

3020 DRAMMEN
Tlf. 32 27 77 00

3610 KONGSBERG
Tlf. 32 70 12 00

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 50 80

Brødrene
Brandshaug A/S

Tlf. 938 17 731

Olaf Helge Ask AS FFF Hage og Miljø AS

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

1526 MOSS
Tlf. 69 70 03 50

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 86 64

Rørleggerfirmaet
Lien & Co
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Mjøndalen
Bakeri & Konditori
3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 62 47

7052 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531

Jordet
Elektro AS

0681 OSLO
Tlf. 22 26 14 00

Kleivi, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Price
Lagerbutikk AS

Odd Gleditsch AS

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

3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

ALL-regnskapservice AS
Strandgata 3, 1724 SARPSBORG
Tlf. 69 14 84 25

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

Medisinsk munnbind
Visste du at medlemmer i NAAF kan kjøpe
medisinsk munnbind i nettbutikken
på naaf.no?

Munnbindene er av god kvalitet, og er samme modell som FHI anbefaler til befolkningen generelt.
Den har tre lag, strikk for ørene og kan formes over nesen. Masken er til engangsbruk og kan ikke vaskes.

En pakke med 50 stk koster 399 kroner.
NAAF selger munnbind kun til medlemmer. Dette er fordi vi skal kunne sikre tilstrekkelig kapasitet
til håndtering av bestillinger. Oppgi medlemsnummer i feltet ”legg ved merknad” i kassen.

Vinn! Slik svarer du:
ed
Stor pakke m
a
produkter fr
Neutral

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

Svarfrist: 1. november 2020
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NAAFS REGIONER

KONTAKT DITT
REGIONKONTOR

REGION NORD

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

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

REGION AGDER

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

REGION HEDMARK

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

REGION MIDT

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

54

Telefon: 91 91 64 10
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 9.00-15.00
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen
(vikar)
E-post: anne.kari.isaksen@naaf.no
Nettside: naaf.no/nordland

REGION OPPLAND

VALLE MARINA

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

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

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

NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

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

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

facebook.com/naafoppland

REGION ØSTFOLD

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

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

REGION OSLO
OG AKERSHUS

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

REGION VEST

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

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

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

ASTMA ALLERGI 3 2020 n WWW.NAAF.NO

facebook.com/naafostfold

LØSNING PÅ
KRYSSORD
NR 2 2020
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Ønsker du info fra din region?
Send en mail til kontoret du
tilhører, så legger de deg inn
i mailinglisten.
Oversikt over forbundsstyret
og ansatte finner her:
naaf.no/omnaaf
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Vinner av kryssord AA1 2020:
Arne Cato Hannisdahl, Oslo
Gratulerer, premien kommer i posten!

Opptatt av inneklima?
-bruk vår helsevennlige maling

www.eggedosis.no

Ingen
skadelig
avdamping
Anbefalt av
NAAF!

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

NYHET
Nå også i
glansgrad
30

www.gjoco.no

Returadresse:
Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764, St. Olavs Plass
0130 Oslo
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SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som
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setter
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