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

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

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

Har adrenalinpennen
din gått ut på dato? 

Med et abonnement har du kontroll på utløpsdatoen

Andre fordeler med et
abonnement hos Apotek 1:

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

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

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

i et av våre apotek.
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PERFEKT FOR NORSKE HYTTER
Ofte er det en krevende reisevei eller 

andre forhold som gjør at en kvier seg 

for å sette i gang et oppussingsprosjekt 

på hytta. I tillegg stilles det høyere krav 

til materialene, særlig treverk, som må 

tåle store temperaturforskjeller, fukt og ha 

lang levetid. Flere har derfor fått øynene 

opp for panel fra Huntonit, som er kjent 

for å ha slike robuste egenskaper. I tillegg 

er det enkelt å montere på egenhånd uten 

håndverkere, noe som gjør det til en lettvint 

og kostnadseffektiv løsning for mange.

Huntonit Panelbord Rustikk Saltdal

KOMPLETT KOLLEKSJON
FOR HUS OG HYTTE

Nyhet!

GARANTI

20 år

HUNTONIT  T
AK

Huntonit.no

DOVRE HOVDEN LILLESAND FÆRDER LINDESNES SALTDAL SVALBARDTRYSILRØST

Den nye Panelbord Rustikk-serien har blitt 

en favoritt i nordiske hjem og hytter. Serien 

består av 9 unike designoverflater med en 

lett trestruktur, i vakre naturfarger som går 

perfekt sammen med nordisk interiør.

SAMME TREND 
FOR HYTTE OG HJEM
Ifølge interiørdesigner Annette Nordstrøm 

er skillet mellom hjem- og hytteinteriør 

blitt mindre de siste årene.

- I mange tilfeller glir disse stilene nå over 

i hverandre, ettersom det har blitt mer 

populært å bringe rustikke naturelementer 

inn i hjemmene våre samtidig som vi søker 

etter den hjemmekoselige følelsen på hytta.

- Det er det jeg liker så godt med Rustikk-

serien fra 

Huntonit – den 

er unik i kvalitet 

og utseende 

men likevel 

svært allsidig i 

bruk, og passer 

til flere stiler og 

settinger. Fargene 

i serien har også 

et helt distinkt nordisk preg, og gir oss 

assosiasjoner til naturen vi er vokst opp 

med – og det er godt å omgi seg med.

Norske hytteeiere tilbringer mye tid i “sitt andre hjem”, 
og mange går med et ønske om å oppgradere hytta og 
skape en lun, gjennomført stil.
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LEDER

Kjære medlemmer og abonnenter! Dette er min første utgave 
som redaktør for AstmaAllergi. Jeg takker for tilliten, og  
jeg håper jeg klarer å fylle skoene til min forgjenger.

Som rykende fersk redaktør er jeg nysgjerrig på å vite hva 
DU ønsker å lese om i bladet. Send gjerne en e-post til  
AstmaAllergi@naaf.no hvis du har tips eller ønsker til hva  
vi kan skrive om.

Du har kanskje kjent at bladet er litt tykkere enn vanlig?  
I år blir det bare fire utgaver av bladet, så dette er siste  
nummer i år. Derfor vil du finne oppskrifter til både høstlig 
turmat, deilig juledrikke og kreativt og allergivennlig godteri  
til Halloween.

Det er en spennende tid å begynne å jobbe for NAAF. Lands-
møte 2019 ble avholdt i september. Der ble nytt forbundsstyre 
valgt med Atle Ruud fra Region Midt som ny leder. Dermed 
starter en ny treårsperiode, med nye ideer og ny frisk giv.

Når det er sagt gleder meg til å bli bedre kjent med denne 
fantastiske organisasjonen, og ikke minst alle de frivillige 
som står på for NAAF og våre medlemmer. Etter å ha jobbet 

i frivilligheten i flere år slutter det aldri å fascinere meg hvor 
mange som velger å bruke sin tid og energi på å hjelpe andre. 
Pasientorganisasjoner som NAAF er ingenting uten disse 
ildsjelene. Dette er noe jeg som redaktør er opptatt av å vise 
fram. I denne utgaven vil du derfor bli bedre kjent med Lorang 
fra Sarpsborg. Han har solgt lodd for NAAF i over 20 år, og hans 
blide vesen og fantastiske innsats betyr utrolig mye for NAAF 
og region Østfold. En ekte ildsjel!

Jeg håper du liker bladet. Jeg gleder meg allerede til  
å sette i gang med neste nummer!

Et tidsskrift for medlemmer  
i Astma- og Allergiforbundet.
Opplag: 9423

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

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

Redaktør
Fredrik Solli Wandem - astmaallergi@naaf.no

Layout
mgt.no / Morten Rugtveit

Trykk
07 Media

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

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

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

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

Det redaksjonelle arbeidet ble avsluttet 
7. oktober 2019 

Neste utgivelse
AstmaAllergi 1/2020 kommer 17. februar
Materialfrist for annonser er 20. januar 

Følg oss på sosiale medier

www.facebook.com/astmaogallergi

@astmaallergi

@astmaallergi

Hva vil du lese om?

Fredrik Solli Wandem 
Redaktør
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MATALLERGI

- Jeg er allergisk mot selleri, 
eggeplomme, hasselnøtt, 
skalldyr og kiwi. Ved inntak av 
disse får jeg reaksjon i munn 
og hals. Jeg har også hatt 
allergi mot enkelte medisiner 
som penicillin og morfin siden 
jeg var liten. I tillegg har jeg 
kraftig allergi mot enkelte 
hunderaser, sier Magnhild.

Følelsen av å ikke få puste.
Det tok en god stund før 
Magnhild fant ut hva hun var 
allergisk mot, noe som førte til 
mye usikkerhet og flere turer 
til legevakten.

- Det gikk ut over livskvali-
teten min. Jeg fikk etter hvert 
utrolig god hjelp på yrkesme-
disinsk avdeling på Haukeland 
sykehus. Der har de egne 
allergieksperter. De fikk meg 
til å spise enkelte av de pro-
duktene jeg var allergisk mot 
under tilsyn, slik at jeg fikk 

- Ta kontroll over menyen
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF  Foto: Ada Miko

Magnhild Marie Bøe-Hansen (41) har vært vegetarianer i 21 år og er vant med  
å få tilpasset maten sin, både på restauranter, hoteller og hos venner. Men da 
hun utviklet en rekke matallergier for 11 år siden ble alt mye vanskeligere.

kjenne på hvordan kroppen 
reagerte. Det å kunne kjenne 
igjen reaksjonene og vite hva 
jeg skal gjøre når jeg reagerer 
er en stor trygghet og hjelp. 
Nå kjenner jeg igjen symp-
tomene tidlig og får stoppet 
reaksjonene med medikamen-
ter. Men før jeg fikk denne 
tryggheten var det utrolig 
ubehagelig og skremmende, 
spesielt følelsen av å ikke få 
puste, forteller hun.

Manglende kunnskap.  
Selv om Magnhild nå har hatt 
matallergiene sine i 11 år, er 
det fortsatt noen situasjoner 
som er vanskelige. Til daglig 
jobber hun som organisa-
sjonsrådgiver i Human-Etisk 
Forbund, hvor hun ofte må 
reise på konferanser og bo på 
hotell. 

- To ganger i året bor vi tre 
dager på hotell, og sjansen for 
at kjøkkenet klarer å tilret-
telegge alle måltidene er 
erfaringsmessig liten. På store 
hoteller som skal betjene 
mange mennesker er det lett 
at man drukner i mengden. 
Det fører til at jeg ofte kvier 
meg for å dra, og det går ut 
over det sosiale ved måltide-
ne. Her skal man kose seg og 
spise sammen med kollegaer, 
men hele middagen ender 
opp med å dreie seg om å 
vente på maten, eller at retter 
blir sent tilbake til kjøkkenet. 

Det verste er å føle at du ikke 
kan stole på at kjøkkenet gjør 
det de skal og har lovet å 
ordne, forteller Magnhild. 

Hun opplever at mange av 
de som jobber på kjøkkenet, 
utenom kokken, ikke alltid 
har nok kunnskap om hvilke 
råvarer maten er laget av. 

- Det er enten selleri eller 
egg i utrolig mange retter og 

produkter. Egg er det spesielt 
mye av, selv i produkter det 
strengt tatt ikke er nødvendig 
å ha det i, som for eksempel 
brød, pizzabunn og dressinger. 
På konferansene er det veldig 
ofte koldtbord og buffet, og da 
er det spesielt viktig å passe på. 
Her har de ansatte veldig ofte 
lite kontroll på hva ting innehol-
der, sier Magnhild. n

l Reise og ferie: Lei en leilighet med eget kjøkken. Da   
 har du kontroll på alle måltider, og det blir billigere.   
 Sjekk også hva matvarene du er allergisk mot heter   
 på det lokalet språket, slik at du kan finne dem i  
 menyene. Det kan også være lurt å søke opp restau- 
 rantene på internett før du skal ut og spise. På TripAd- 
 visor.com står det ofte om restaurantene er gode på  
 allergier eller ikke.
l Julebord og fest: Ta kontroll over menyen. Ring eller  
 send e-post til kjøkkenet i forkant og be om å få se  
 menyen. Skal du bort til venner eller i bryllup er det  
 greit å tilby å ta med mat selv, eller si akkurat hva det  
 er du kan spise, og hvor de kan få tak i det. Det er  
 tryggere for vertskapet også.
l Gi tilbakemelding: Hoteller og restauranter har godt  
 av å få vite hva de er gode eller dårlige på. Hvis de er  
 gode på allergimerking og har variert og god mat, er  
 det viktig å si det. Hvis de ikke er gode på det er det   
 også svært viktig at de får beskjed. Det er til hjelp  
 både for dem, oss og alle andre allergikere. Jeg har  
 ikke problemer med å være en krevende gjest hvis   
 det kan være til hjelp for andre senere. Det fører også  
 til økt bevissthet rundt viktigheten av å ha nok kunn  
 skap om allergier når man jobber med å servere mat. 

MAGNHILDS BESTE TIPS
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Vi gratulerer Astma- og 
Allergiforbundets Ungdom 
(NAAFU) med valg av nytt 
styre. Styret ble valgt på 
NAAFUs landskonferanse i 
Oslo i august. Lina Bjørheim 
Salte (24) fra Bryne ble valgt 
som leder. 

Hvorfor ønsker du å engasjere 
deg i NAAFU?

Både min mor og mormor har 
vært med før, og min mor er 
fortsatt aktiv. Så da blir jeg 
tredje generasjon som enga-
sjerer seg, og det synes jeg 
er litt stas. Jeg har stort sett 
vokst opp med NAAF og vært 
med på en del ting da jeg var 
mindre. Sist men ikke minst, 
så synes jeg det er veldig 
viktig at unge engasjerer seg. 
Det er vi som er fremtiden, 

og hvis vi skal ha noe å si eller 
prøve å forme det slik vi vil, så 
må vi delta.

Hva gleder du deg til å jobbe 
med i NAAFU?

Jeg, sammen med resten av 
styret, er veldig opptatt av 
klima, inkludering og sosiale 
aktiviteter for unge. Jeg gle-
der meg til å fronte klimasa-
ker. Det er noe jeg er veldig 
opptatt av, ettersom forskere 
faktisk sier at hvis vi ikke sen-
ker utslippene av Co2, så vil 
enda flere få astma i fremti-
den. Det vil vi ikke! I tillegg vil 
vi jobbe for å få NAAFU opp 
og frem, og rett og slett prøve 
å gjøre organisasjonen mer 
kjent og attraktivt for unge  
og være med i. n

Nytt styre i NAAFU

Det nye styret i NAAFU. Fra venstre: Kayla Rotmo (styremedlem),  
Kristine Strøm Borgen (nestleder), Silje Tengs (styremedlem),  
Lina Bjørheim Salte (leder).

Foreldrerådets episode om allergi ble sluppet 2. september, og kan høres på iTunes, 
Spotify og alle andre podkasttjenester.

Podkast: NAAF i «Foreldrerådet»
Foreldrerådet er en ærlig podkast om livet med 
barn. Programleder Thea Klingenberg snakker 
med aktuelle gjester og eksperter om de vanskeli-
ge, fantastiske, irriterende, nydelige og utfordren-
de sidene ved å ha barn. Anna Bistrup, helsefaglig 
rådgiver i NAAF, gjestet Foreldrerådet i høst.  
I episoden snakker Anna og Thea løst og fast om 
tilrettelegging for allergiske barn og viktigheten  
av å forstå hvor utfordrende det kan være å ha 
barn med alvorlige allergier.
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DET FINNES
BEDRE KILDER
TIL FRISK LUFT

De gammeldagse klaff ventilene gir ujevn ventilasjon 
med kald trekk og høyt varmetap. 
Romventilatorene fra Flexit har varmegjenvinning, 
kan enkelt styres via app og gir balansert ventilasjon 
med ren, frisk og fi ltrert luft. 

Med balansert ventilasjon i boligen din sikrer du 
et godt inneklima, for trivsel og velvære i alle rom, 
gjennom hele året. Dette er spesielt viktig for alle 
som sliter med astma, allergi eller overfølsomhet.

Smart romventilasjon 
med høy komfort

www.fl exit.no
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Det å slippe våre små, håpe-
fulle ut i verden for første 
gang, kan være både skum-
melt og vanskelig. Første dag 
i barnehagen eller på skolen 
kan være overveldende for 
alle foreldre. Noen blir kan-
skje reddere enn andre. Har 
du et barn med alvorlig al-
lergi, kan barnehagestart eller 
skolestart føre til økt uro og 

engstelse. Heldigvis finnes det 
både gode råd og retningslin-
jer for hvordan barnehager 
og skoler skal takle allergi hos 
barna.

Barnehagen skal ta hensyn.
– Ifølge Helsedirektoratets 

nasjonale retningslinjer for 
mat og måltider i barnehagen, 
skal barnehagen ta hensyn 
til barn med særskilte behov 
knyttet til mat og måltider, 
herunder matallergi. 

Det sier Guro Waage, 
rådgiver for mat og ernæring i 

NAAF. Hun jobber blant annet 
med å informere og lære små-
barnsforeldre, helsesøstre og 
ansatte i barnehager og skoler 
om håndtering av matallergi 
og -overfølsomhet.  

Waage forklarer at barne-
hagen skal gi det allergiske 
barnet et individuelt tilpasset, 
likeverdig tilbud.

– Du har krav på tilrette-

Tekst: Aina Kristiansen  Foto: Colourbox

Hvilke rettigheter har du egentlig når ditt allergiske barn skal begynne  
i barnehagen eller på skolen? Og hva plikter du selv å gjøre?

DETTE MÅ DU VITE
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RETTIGHETER

legging ved allergi, så fremt 
du kan fremlegge dokumenta-
sjon eller legeattest fra spesia-
list på barnets sykdom etter 
grundig utredning, sier hun.

Legeattesten skal inneholde 
følgende informasjon:
l Hvilke allergier barnet har
l Hva slags symptomer man  
 kan forvente ved ekspone- 
 ring for allergenet
l Hvilke tiltak som skal iverk- 
 settes for å forebygge og  
 behandle eventuelle  
 allergiske reaksjoner.

Skolen bør ta hensyn. Ifølge 
Helsedirektoratets faglige 
retningslinjer for mat og målti-
der i barneskolen, bør skolen 
ta hensyn til elever med 
matallergi. Legg merke til ett 
bestemt ord: bør. Der det sto 
at barnehager skal tilrette-
legge, står det at skoler bør 
gjøre det.

Det stilles krav til merking 
av og informasjon om allerge-
ner, også i skolen. Når mat- og 
drikketilbudet planlegges, bør 
det tilstrebes at elever kan 
serveres samme mat. Dette 
gjelder også ved gjennom-
føring av måltider, forklarer 
Waage.

Hun sier at en del foreldre 

ikke opplever tilretteleggingen 
i skolen som tilfredsstillende. 
Mye av dette kan nok skyldes 
at det forventes mer av barna 
selv når de blir eldre.

– Barnets alder påvirker 
hvilken tilrettelegging du kan 
forvente. I skolealder forven-
tes det at barnet i større grad 
kan håndtere sin egen allergi, 
sier hun.  

Likevel skal du kunne for-
vente at det tas hensyn. Det 
gjelder både på barneskolen 
og på skolefritidsordningen. 
Også på ungdomsskolen kan 
du forvente dette.  

Best å unngå totalforbud. 
En del barnehager og skoler 

Guro Waage, rådgiver for mat 
og ernæring i Norges Astma- og 
Allergiforbund.

har valgt å innføre totalforbud 
mot diverse matvarer, som 
nøtter. Selv om dette gjøres 
for å beskytte barn med alvor-
lig allergi, kan det gjøre dem 
en bjørnetjeneste.

Flere eksperter har advart 
mot at hele barnehagen settes 
på diett.

– Vi mener at et forbud er 
det absolutt siste alternativet, 
sier Jakob Linhave. 

Han er avdelingsdirektør for 
miljø og helse i Helsedirekto-
ratet og forklarer hvorfor de 
fraråder totalforbud.

For det første er det viktig 
at barnet selv skal lære seg å 
håndtere allergien sin. Barnet 
vil aldri være hundre prosent 
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RETTIGHETER

beskyttet, så et totalforbud 
vil gi falsk trygghet.

– Det er viktig at barn lærer 
seg å leve med allergien sin. 
Vi kaller vår årlige fagkonfe-
ranse om dette «Allergifrisk». 
Det er nettopp fordi du kan 
leve godt og friskt med al-
lergi, selv om den er alvorlig, 
sier han.

For det andre skal det 
ikke gå ut over andre barn 
mer enn strengt nødvendig. 
Små barn spiser det meste 
av maten de får i seg på en 
dag nettopp i barnehagen. 
Dersom hele matvaregrupper 
elimineres, kan det få store 
konsekvenser for barnas 
ernæring.

Totalforbud er sjelden  
nødvendig. For det tredje 
er mange barn ikke godt nok 
utredet. Et forbud innføres 
da som et føre var-prinsipp, 
heller enn at det faktisk er 
behov for det. Det er barnets 
faktiske reaksjon som gir 
fasiten på hvorvidt barnet er 
allergisk. En blodprøve eller 
en prikktest kan gi indikasjo-
ner, men krever tolkning av 
kvalifisert helsepersonell.

– Det er uansett viktig at 
personalet i barnehagen og 
på skolen lærer seg hvordan 
de skal håndtere allergien, 
sier Linhave.  

I noen få tilfeller er et to-
talforbud faktisk nødvendig. 
Da skal det alltid dokumen-
teres godt av en spesialist. 

Forbudet skal begrenses til 
et så lite område som mulig, 
for eksempel bare på barnets 
avdeling. Det skal også gjelde 
så få matvarer som mulig.

Dette står beskrevet i Hel-
sedirektoratets anbefalinger 
for håndtering av nøtteallergi 
i barnehager og skoler.

Et godt samarbeid er  
nøkkelen. Helsedirektora-
tets anbefalinger er laget for 
å gi konkrete anbefalinger 
om hvordan nøtteallergi kan 
og bør håndteres. Selv om 
dokumentet er utarbeidet 
med tanke på nøtteallergi, 
understreker Linhave at an-
befalingene også gjelder for 
andre typer allergier.

Anbefalingene beskriver 
også hva som kreves av hver 
part.

– Det er foresattes ansvar 
å fremlegge dokumentasjon 
på barnets allergi. Skolene og 
barnehagene bør sørge for 
grundig opplæring i håndte-
ring av allergi. De bør sikre 
at alle ansatte kan forhindre, 
gjenkjenne og behandle aller-
giske reaksjoner, sier Waage.

– Det understrekes også 
at det er viktig å etablere 
et godt samarbeid mellom 
foresatte, lege, skolens helse-
søster og øvrige ansatte, for å 
sikre at barnets helse og sik-
kerhet er ivaretatt, sier hun.

Utfordringer i barnehagen 
og på skolen. For at hver-
dagene skal bli gode for alle 
involvert, må barnet være 
trygt. De ansatte i barne-
hagen og på skolen må vite 
at de kan takle en eventuell 
reaksjon. Foreldrene må føle 
seg sikre på at barnet er godt 
ivaretatt. Dette kan være 
utfordrende å få til, men 
er absolutt mulig, forklarer 
Waage.

– Manglende dokumenta-
sjon på barnets sykdom, for 
lavt kunnskapsnivå blant 
ansatte, eller dårlig kom-

munikasjon mellom partene, 
kan være medvirkende til 
utfordringene, sier hun.

De største utfordringene 
er å etablere gode rutiner for 
tilrettelegging.

– Rutinene skal sikre at 
både barnet, foresatte og de 
ansatte føler seg trygge og 
ivaretatt. Samtidig skal det 
ikke gå på bekostning av de 
andre barna, sier hun.

Rutinene og tilretteleg-
gingen avhenger av flere 
faktorer. Barnets alder, hva 
barnet er allergisk mot og 
hvor allergisk barnet er spiller 
inn.

– Ingen barn, ingen allergier 
og ingen situasjoner er like. 
Kunnskap og kommunikasjon 
er derfor nøkkelord her, sier 
Waage.

Kunnskap gir trygghet. Det 
finnes ingen fasitsvar på 
hvordan utfordringer knyttet 
til allergi i skolen og barne-
hagen skal håndteres. Likevel 
har Waage noen generelle råd 
til deg som har et barn med 
alvorlig allergi:

–  Kunnskap gir trygghet. 
Det viktigste foresatte kan 
gjøre, er å sikre at barnet 
er godt utredet. Å vite hva 
barnet reagerer på, hvor mye 
eller lite som skal til før en 
reaksjon oppstår og hvordan 
barnet reagerer, er viktig, sier 
hun.

En god utredning gjør det 
enklere å forebygge aller-
giske reaksjoner. Det lærer 
deg også hva du skal gjøre 
dersom en reaksjon likevel 
oppstår.

Foreldre til barn med 
alvorlig allergi blir ofte svært 
kunnskapsrike. Da kan det 
være fort gjort å tenke at 
andre kan omtrent like mye. 
Slik er det ikke!

– Vi kan dessverre ikke 
forvente at alle vet hva allergi 
er, hvordan det skal håndte-
res eller tilrettelegges, sier 
Waage.

Kommunikasjon og dialog. 
Det er naturlig og riktig å for-
vente mer fra barnehagen og 
skolen enn fra privatpersoner, 
men du som forelder må også 
gjøre din del.

– Vi kan stille krav, men vi 
som foresatte må fungere 
som ressurspersoner og være 
imøtekommende. Del av dine 
erfaringer. Tilby å gi opplæ-
ring rundt ditt barns allergi. 
Vær åpen for dialog, råder 
Waage.

– God kommunikasjon er 
svært viktig i enhver situa-
sjon, sier Waage.

Sørg for grundig utred-
ning. En grundig utredning 
av allergi er viktig av flere 
årsaker. Du får bedre innsikt 
i hva barnet reagerer på og 
hvor alvorlig reaksjonen er. I 
tillegg kan du sørge for riktig 
behandling, medisinering og 
oppfølging.

En annen viktig årsak er 
at du kan unngå unødven-
dige restriksjoner i barnets 
kosthold. Å holde barnet 
unna visse matgrupper kan 
ha uheldige konsekvenser på 
barnets helse. Dårligere vekst 
kan være én av konsekvense-
ne. Med mindre slike restrik-
sjoner er strengt nødvendig, 
bør de derfor unngås. 

En god utredning er også 
nødvendig for å ha dokumen-
tasjon på barnets allergi. Det 
kan være nødvendig for at 
barnehagen eller skolen skal 
tilrettelegge for ditt allergiske 
barn.

– Hvilken tilrettelegging du 
kan forvente er individuelt 
og skal gjenspeile dokumen-
tasjonen som foreligger. Jo 
strengere tilrettelegging, jo 
strengere krav til dokumen-
tasjon, sier Waage. n

Denne saken ble først  
publisert på plusstid.no
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SPRAY ELLER PULVER?

SØKNADSFRIST FOR BEHANDLINGSREISER FOR BARN
Neste søknadsfrist for Statens behandlingsreiser er 15. november 2019. Behandlingsreise er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper 
om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker. 
Barneprogrammet ved Valle Marina på Gran Canaria er et tilbud til barn og unge med diagnosene kronisk lungesykdom  
og atopisk eksem.

Ved neste søknadsfrist 15. november 2019 er det søknadsfrist for:
l Søknader til gruppe med hoveddiagnose kronisk lungesykdom i mars 2020
l Søknader til 2 grupper med hoveddiagnose atopisk eksem i april og mai 2020
l Søknader til ungdomsgruppe 16-19 år sommer 2020
 
For alle søknader er det viktig at legen skriver en utfyllende søknad som gir et bilde av situasjonen til barnet/ungdommen  
og familien ved søknadstidspunktet. Det er ikke tilstrekkelig å bare skrive diagnose.
Les mer og søk om behandlingsreise på www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser

Problematikken har fått stor 
oppmerksomhet blant annet 
i Sverige og Storbritannia. I 
Storbritannia har myndighe-
ter og lungeleger tatt en aktiv 
rolle, og oppfordrer nå til et 
«grønnere valg» av inhala-
torer. Miljødebatten innen 
medisinen har også kommet 
til Norge, om enn foreløpig 
mer på generelt grunnlag. 

I Norge selges over en mil-
lion sprayinhalatorer årlig. 
Dette tilsvarer cirka 30 % av 
alle inhalatorer solgt. Dette 
er vesentlig mer enn i Sverige 
(cirka 10 %), men vesentlig 
mindre enn Storbritannia 
(cirka 70 %).

Det er legemiddelfirmaet 
GlaxoSmithKlein (GSK) som 
står bak beregningene. De 
har både spray og pulverin-
halatorer på markedet, men 
forpliktet seg allerede i 2014 
til ikke å lenger utvikle nye 
sprayinhalatorer som innehol-
der drivgass. Den gang var det 
liten interesse for problema-
tikken. Fokus er imidlertid 
endret nå.

NAAF mener: - Norge, som 
et foregangsland innen klima, 
bør også legge til rette for 
mer miljøvennlige valg også 
ved inhalasjonsbehandling. 
Det betyr ikke at vi ønsker 

at alle nå skal gå bytte fra 
spray til pulver, men at for 
eksempel leger som skriver 
ut astmamedisin til ny-
diagnostiserte voksne tar en 
vurdering på om pasienten 
virkelig behøver sprayinhala-
tor, eller om det vil være like 
godt med pulverinhalator. Det 
er fortsatt svært viktig å lære 
pasientene god inhalasjons-
teknikk og gi god veiledning 
i hvordan man skal leve best 
mulig med sin lungesykdom, 

sier helsefaglig rådgiver i 
NAAF, Anna Bistrup.

– Det er fortsatt enkelte 
grupper som ikke bør bytte, 
blant annet barn som trenger 
å bruke spray, og voksne som 
sliter med god nok teknikk. 
Det er viktig at vi blir mer 
bevisst på hvordan man kan 
ta bedre valg for miljøet, og 
samtidig ikke gå på akkord 
med den enkeltes helse, 
avslutter Anna. n

 – Miljøeffekter av ulike inhalatorer

Kilde: NTB Foto: Colourbox

Det er store forskjeller i klimagassutslipp 
mellom spray og pulverinhalatorer som 
brukes i behandling av astma og kols. 
Sprayinhalatorer gir betydelig høyere 
utslipp. Eksempelvis gir et års forbruk av 
en spray istedenfor en pulverinhalator 
utslipp tilsvarende så mye som fem 
flyturer Oslo-Bergen for én person. 
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Dette er et spesielt nummer av AstmaAllergi. Det er det 
første bladet i Norges Astma- og Allergiforbunds nye lands-
møteperiode. Det er den første utgaven av medlemsbladet 
til vår nye redaktør, Fredrik Solli Wandem.

Begge deler er spennende og betyr ny niårig strategi for 
vår organisasjon, ny treårig handlingsplan, nye tanker og 
ny penn. Kanskje noen tenker at denne lille epistelen er 
et varsel om at nå skal «alt» være nytt eller annerledes. 
Selvfølgelig er det ikke slik. Mye vil være likt. Noe vil være 
annerledes. Det handler om videreutvikling.

Norges Astma- og Allergiforbund løftes fremover av gode 
kombinasjoner av velkjente NAAF-saker, nye utfordringer 
og nye mål. Kanskje vi kan arbeide annerledes? Kan vi jobbe 
smartere, både tillitsvalgte og ansatte, til beste for medlem-
mene og våre fanesaker?

Gjennom AstmaAllergi vil du vil møte nye mennesker - 
nye tillitsvalgte i vår organisasjon, nye likepersoner, nye en-
gasjerte medlemmer, men også kjente ansikter som allerede 
har vært tillitsvalgte, likepersoner, engasjerte medlemmer 
og ansatte i lang tid.

Det er flott, denne gode kombinasjonen av fornyelse og 
kontinuitet, som skaper, videreutvikler og bevarer Norges 
Astma- og Allergiforbund og alt det solide og viktige vår 
organisasjon representerer.

Jeg vil tro du vil bli like imponert som meg over denne 
listen med store og ikke fullt så store saker, som alle er like 
viktige for NAAF:

Kjære medlem!
Matallergi i barnehage og skole, møte med ung jente 

som mestrer sin matallergi, Matskolen, ny vaksinepille 
mot bjørkepollen, yoga i Trøndelag, astmaskole på Ullevål 
sykehus, «Lufta er for alle»-prosjektet som vi har sammen 
med Norsk institutt for luftforskning (NILU), allergivennlig 
Halloween, kuldeallergi, «Parfymefri uke», 12 tips til en 
sunn bolig, ballettforestilling om nøtteallergi, portrett av 
NAAFs beste loddselger, ny studie om laktoseintoleranse, 
intimallergi og til slutt i denne lange rekken: skal man vaske 
vegger og tak?

Alt dette kan du lese om i bladet du holder i hånden. 

God fornøyelse!

GENERALSEKRETÆRENS HJØRNE

Anne Elisabeth Eriksrud
Generalsekretær  

Hender det at du glemmer å ta 
medisinen din? DrugStars sender 
deg påminnelser på mobilen når 
det er tid for å ta medisin. Hver 
gang du husker å ta medisinen din 
ordentlig, i henhold til instruksjo-
nene fra legen din, får du en stjer-
ne. Stjernene kan byttes mot ekte 
penger som deretter blir gitt til et 
veldedig formål. Hver stjerne er 
verdt syv øre, men mange bekker 
små kan utgjøre en stor forskjell i 
det lange løp. Appen er helt gratis 
å laste ned og å bruke.

Støtt NAAF ved å huske medisinen din
Appen DrugStars hjelper deg å huske å ta medisinene dine,  
samtidig som du støtter en god sak. 

Fakta om DrugStars
l DrugStars er gratis og hjelper deg å huske  
 medisinen din
l Med appen kan du donere stjerner og  
 dermed hjelpe pasientorganisasjoner som  
 NAAF med økonomisk støtte
l En stjerne er verdt 7 øre
l DrugStars er finansiert gjennom tilskudd  
 fra stiftelser og bedrifter
l Appen er tilgjengelig for nedlasting fra  
 App Store og Google Play.

Pek mobilkameraet ditt mot denne QR-koden  
for å laste ned DrugStars.
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Tekst og foto: Morten Øverbye

Høstlig turmat
Høsten byr på deilige norske grønnsaker. Den byr også på frisk luft, peiskos 
og lange turer. Og det aller beste med friluftsliv er den deilige maten du kan 
pakke med deg. Eller lage underveis. Eller sette til livs når turen er over. Her 
er tre forslag til hvordan du kan gjøre høsten enda mer velsmakende. 
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NAAF-KOKKEN Morten
Vår faste matspaltist Morten Øverbye er 
faglært kokk, journalist og kokebokforfatter. 
I hver utgave byr han på oppskrifter på retter 
som også kan nytes av deg med matallergi.

Høstlig turmat
GROVE MATVAFLER

GRILLEDE FISKESPYD

COQ AU VIN

NAAF-KOKKEN

l Bland sammen alle de tørre ingrediensene. 
l Tilsett smeltet smør og melk.
l Bland godt sammen og ha i grønnsakene. Husk at alt kan  
 brukes, bare fantasien setter grenser. Du kan for eksempel  
 prøve revet gulrot, litt eple og rosiner. 
l La røra svelle i 15-20 minutter. 
l Stekes i et godt smurt vaffeljern. Enten på bålet eller  
 før du legger ut på høsttur. 

l Del opp hanen i de ulike stykningsdelene: Bryst, lår og  
 vinger. Du skal bruke hele dyret. 
l Ha på salt og pepper, og brun kjøttet i en gryte. Ta delene  
 ut og legg til side. 
l Fres pancettaen på middels varme og ta den ut av kjelen. 
l Stek gulrøtter, løk og hvitløk i pancetta-fettet til de blir litt  
 møre. Ta grønnsakene ut av gryta og stek soppen.  
 Bruk smør dersom kjelen begynner å bli tørr. 
l Ha alt tilbake i kjelen og tilsett rødvin, konjakk og urter. 
l Sett på lokk og la gryta småputre i en drøy time til kjøttet  
 begynner å slippe beina. Du kan også sette gryta i ovnen  
 på 160 grader i 60-90 minutter. 
l Serveres med potetmos, ris eller bare godt brød. 

Hvem sier at fisken ikke hører hjemme i skogen? Denne retten 
kan lages på en bålpanne hvor som helst ute på tur. Eller på  
grillen hjemme. Det eneste du trenger er en stekeflate.  

l Del fiskebitene i passende biter og tre dem på fuktede  
 trespyd sammen med scampien. Du kan bruke hvilke  
 fiskeslag du vil, eller de kan selvfølgelig byttes ut med kjøtt.  
 Alt passer sammen med disse deilige grønnsakene! 
l Pensle på litt pesto. 
l Finkutt grønnsakene i tynne strimler. Du kan også bruke en  
 spiralizer. Du får kjøpt håndholdte varianter i de fleste daglig- 
 varebutikkene, og de gjør om all slags grønnsaker til spagetti. 
l Varm litt olje i stekefatet og stek først fiskespydene.  
 Ikke stek for lenge, da blir det bare tørt. Legg spydene til side. 
l Stek først løken til den blir gyllen. Ha i resten av grønn- 
 sakene og grill mens du rører rundt. Et par minutter skulle  
 holde, for det går raskt over bålvarmen. 
l Legg fiskespydene oppå, krydre med salt og pepper og ha  
 over din favorittdressing. Dryss over finhakket gressløk. 

300 gr. laks 
300 gr. torsk 
100 gr. scampi
Pesto (kan sløyfes) 
1 stk. søtpotet
1 stk. squash 
1 stk. hjertesalat

1 stk. løk 
2 fedd hvitløk 
Gressløk
Salt og pepper
2 ss. Olje til steking
Dressing

150 g havregryn 
300 g mel, gjerne glutenfritt 
6-7 dl melk (gjerne havre-  
eller soyamelk) 
1 ss bakepulver 
1 ts natron 
250 gr. sukker 

1 ts kardemomme 
3 dl. smeltet smør  
(gjerne melkefritt) 
¼ ts. salt 
1 stk. vårløk, finkuttet
½ stk. paprika, finkuttet

1 stk. hane/høne 
15 stk. sjalottløk 
4 hvitløksfedd
200 gr. pancetta/bacon
3 stk. gulrøtter i grove biter 
Timian og Rosmarin 
200 gr. sjampinjong,  
deles i båter  

1 fl. Rødvin
1/2 dl. balsamicoeddik
0.5 dl konjakk (kan sløyfes)
3 ss. smør
1 ss mel/maisennamel
Salt og pepper
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AKTUELT

Start din egen inn- 
samlingsaksjon for NAAF
Har du bursdag snart og lurer på hva 
du skal ønske deg? Hva med å ønske 
seg en gave til NAAF via Facebook?

Nå kan du enkelt starte din egen innsamlingsaksjon for NAAF 
på Facebook med kun et par tastetrykk. 

SLIK GJØR DU:
Gå til NAAFs Facebookside og trykk på «Innsamlingsak-
sjon» som vist på bildet. Følg instruksjonene, og vipps så 
er du i gang. Du velger selv hvor mye vil sette som mål for 
innsamlingen og hvor lenge den skal vare. Tusen takk til alle 
som støtter vårt arbeid, og dermed hjelper oss med å gjøre 
Norge friskere. 

LYKKE TIL!

Alle arbeidsgivere i Norge plikter å tegne yrkesskadeforsikring 
for sine ansatte, som dekker yrkesskade og yrkessykdom. 
Yrkesskadeforsikringen kan utløse krav på utbetaling av erstat-
ning dersom en ansatt utvikler en sykdom som har sammen-
heng med arbeidet.

Ved yrkessykdom vil du kunne ha krav på erstatning og 
ytelser både fra NAV og fra det forsikringsselskapet som din 
arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i.

Hvorvidt du har krav på erstatning avhenger av flere forhold, 
og regelverket er komplisert. For å nå frem med et erstatnings-
krav så kan det være helt avgjørende at du får bistand fra en 
advokat med spesiell kompetanse på de reglene som gjelder 
for yrkessykdom.

NAAF samarbeider med Advokatfirmaet Salomon-Johansen 
AS i Oslo. Advokatfirmaet har advokater med lang erfaring fra 
yrkessykdomssaker. De tilbyr deg en gratis vurdering av om 
sykdommen kan gi deg rett til erstatning for yrkessykdom. Hvis 
de mener at du kan ha krav på erstatning, så vil de kontakte 
forsikringsselskapet og be om at saken utredes medisinsk og 
juridisk. I yrkessykdomssaker dekker også yrkesskadeforsikrin-
gen advokatutgifter.

Hvis du lurer på om du har en sykdom som kan gi grunnlag 
for erstatning etter de reglene som gjelder for yrkessykdomer 
du velkommen til å ta kontakt med Advokatfirmaet Salomon-
Johansen i Oslo for en gratis forhåndsvurdering. n

Erstatning ved  
yrkessykdom
Hvis du er påført en sykdom som 
skyldes påvirkning du har vært utsatt 
for i jobben din, så kan du ha krav på 
erstatning. Dette kan for eksempel være 
astma, ulike typer allergier eller eksem. 
Gjennom medlemskapet ditt i NAAF  
kan du få saken din gratis vurdert  
hos advokat.

      l FAKTA SALOMON-JOHANSEN AS

l E-post: post@salomon-johansen.no
l Telefon: 22 98 99 40
l	www.salomon-johansen.no
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VITEN OM MAGE 
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Mange har vansker med å bryte ned 
laktose. Da kan tilskudd av laktase gjøre 
det mulig å innta laktoseholdig mat og 
drikke, uten at man blir dårlig etterpå. 
Nycopro Laktase forbedrer laktose-
nedbrytingen ved inntak av melk og 
meieriprodukter. 1 tablett tas sammen 
med alle måltider som inneholder laktose.

Tlf. 800 800 30 • infonorge@takeda.com • www.nycomed.no

Nycopro Laktase Pocket
til de som ikke tåler Laktose 
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TITTEL
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ILDSJEL

Da jeg begynte i NAAF gikk det 
ikke lenge før jeg hørte om en 
«superselger» fra Sarpsborg. 
Ryktet sa at han ene og alene 
solgte over 5.000 lodd i året 
for NAAF. «Han må jeg treffe», 
tenkte jeg. Uka etter satt jeg 
spent på toget for å møte ham 
og finne ut mer.

Jeg skulle treffe Lorang hos 
regionssekretær i Østfold, 
Mona Marthiniussen. Der var 
det stelt i stand med kaffe 
og en egen kake til ære for 
Lorang. På marsipanlokket 
var det skrevet «Superselger» 
med store bokstaver. Og det 
er ikke uten grunn at Mona 
hadde bestilt en så flott kake.

- Jeg vet ikke om noen 
som fortjener dette mer enn 
Lorang. Han er en helt unik 
person. Jeg vil si han er Nor-
ges aller flinkeste loddselger, 
sier Mona.

Sosiale opplevelser. Lorang 
har solgt lodd for NAAF i over 
20 år, og pengene går til NAAF 
Region Østfold. Rekorden hans 
er 53 lodd på 15 minutter. 

- Det var på Tall Ship Race i 
Fredrikstad i sommer. Selger 
jeg 20 lodd i timen er jeg for-
nøyd, men det er ekstra gøy 
når det blir slike tall, forteller 
han.

Han forteller videre at han 

Superselgeren  
fra Sarpsborg
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Når du jobber i frivilligheten får du sjansen til å møte unike og brennende engasjerte 
mennesker. Mennesker som gir av seg selv og sin egen tid for å hjelpe andre. Lorang 
Kristensen (66) fra Sarpsborg er definitivt en som passer inn i denne kategorien.

Lorang Kristensen (66) fra Sarpsborg og Mona Marthinussen,  
regionssekretær i Østfold

pleier å oppsøke arrange-
menter der det er mye folk 
når han skal selge lodd. Han 
turnerer alle de store byene i 
Østfold på 17. mai, Glomma-
festivalen i juni og i oktober 
skal han på Akevittfestivalen i 
Gjøvik. Men der han liker seg 
best er på Rakfiskfestivalen  
i Fagernes.

- Jeg møter på samme per-
son der hver gang. Når han ser 

meg tar han fram lommeboka 
med en gang og kjøper lodd 
for 3.000 kroner. Så sitter vi 
sammen og skraper alle lod-
dene. Det er veldig hyggelig, 
sier Lorang.

Pliktoppfyllende. Mona 
Marthinussen er regionsse-
kretær i Østfold og har jobbet 
med Lorang i mange år. Hun 
beskriver ham som en veldig 

pliktoppfyllende og ivrig 
loddselger.

- Lorange er veldig flink med 
tall. Han er klokkeren når det 
kommer til oversikt, oppgjør 
og penger. Det har aldri vært 
en eneste feil med noe som 
helst. Han er rett og slett en 
topp fyr som du kan stole på 
hundre prosent. Han har vært 
en stor pådriver for loddsalg i 
Østfold. Han har min fulle tillit 
og bestemmer helt selv hvor 
og når han vil selge lodd, sier 
Mona.

Ren godhet. Etter å ha til-
bragt noen timer med Lorang, 
og til og med fått være med 
på kjøpesenteret for å selge 
lodd, lurer jeg på hvorfor han 
er så glad i å gjøre dette. 

- Min eneste forklaring er at 
han gjør dette av ren godhet 
og vilje til å hjelpe andre. Han 
har et helt unikt engasjement, 
sier Mona. 

-  Jeg elsker å selge lodd. Jeg 
får reist rundt på arrangemen-
ter, og jeg får treffe utrolig 
mange hyggelige mennesker. 
Det er av og til noen som blir 
litt brydd eller kommer med 
en stygg kommentar, men det 
bryr jeg meg ikke noe om. De 
aller fleste synes det er hygge-
lig og slår av en prat, avslutter 
Lorang. n
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Teresa jobber ved Regionalt 
senter for astma allergi og 
overfølsomhet og ved hudav-
delingen på Oslo Universitets-
sykehus. Hun forteller at det 
finnes tre typer reaksjoner 
som er mer eller mindre 
vanlige å få i underlivet ved 
bruk av ulike produkter og 
hjelpemidler.

- Det mest vanlige er å få 
en lokal irritasjon som kan gi 
utslett og kløe. Men man kan 
også få allergiske reaksjoner 
av produkter man bruker 
i underlivet, som bind, toalett-
papir, kremer, våtservietter, 
kondomer og sexleketøy. Det 
er til og med noen ytterst 
få som er så uheldige at de 
er allergiske mot sæden til 
partneren sin. De kan oppleve 
brennende svie etter samleie, 
forteller Teresa.

De som reagerer allergisk 
kan ha straksreaksjon (en 
såkalt type 1-reaksjon), eller 
en senreaksjon (en såkalt type 
4-reaksjon). En straksreaksjon 
kommer ganske umiddelbart 

Intime allergier og reaksjoner
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF  Foto: Terese: Apokus

Visste du at man få hudreaksjoner og allergier ved bruk av toalettpapir og bind?  
Og av kondomer og sexleketøy? Det er til og med noen som er allergisk mot 
proteiner som finnes i sperm. Vi har snakket med overlege og spesialist i hud  
og veneriske sykdommer, Teresa Løvold Berents, om intimallergi.

etter kontakt med et produkt 
(allergen), mens en senreka-
sjon kommer etter en stund 
og etter gjentatt bruk av et 
bestemt allergen. 

Ikke alltid merket. Mange 
produkter kan inneholde 
problematiske stoffer som det 
ikke er lovpålagt eller hen-
siktsmessig å opplyse om. 

- Papirprodukter er et godt 
eksempel. Selv om artiklene 
hovedsakelig skal bestå av 
cellulosefibre, er de tilsatt 
stoffer som skal binde fibrene 
sammen og gjøre produktene 
sterke. Det kan også være 
rester fra stoffer løst i vann 
som inngår i produksjonen. 
For eksempel kan stoffer som 
fargestoff, limstoff, harpiks 
(kolofonium) eller konserve-
ringsmidler smitte over til hud 
eller slimhinner når papiret 
blir fuktig. Artikler som bind, 
bleier og toalettpapir er derfor 
helt avhengig av at produsen-
ten er bevisste i sine valg når 
de produserer papirproduk-
tene for at sluttresultatet skal 
bli så godt og trygt som mulig. 
Det er imidlertid også slik at 
man må ta turen innom legen 
om man erfarer problemer 
i intimområdet etter bruk 
av slike artikler, og ikke bare 
skylde på bindet eller dopa-
piret. Det kan være andre 
underliggende problemer som 
er årsaken og som ikke skal 
ignoreres, sier fagsjef i NAAF, 
Kent Hart.

Ikke velg det billigste. Mate-
rialene som brukes i sexleke-
tøy kan også by på utfordrin-
ger for noen. 

- Det er mange prisklasser, 
og felles for flere av dem er 
at de skal være relativt myke 
og likne på hud. De rime-
ligste produktene kan også 
inneholde store mengder 
mykgjørere som brukeren 
kan blir utsatt for når leke-
tøyet anvendes. I tillegg kan 
selve plast- og gummidelene 
inneholde stoffer som kan 
være allergifremkallende. Det 
kan derfor være lurt å ikke la 
lysten ta helt overhånd og selv 
importere billigprodukter fra 
land som ikke har de samme 
strenge regler som man finner 
i EU-regionen. I Norge har du 
lovfestet rett til å be om infor-
masjon fra de som selger deg 
produktene om de inneholder 
helse- eller miljøskadelige 
stoffer, forteller Kent.

Oppsøk lege. Hvis man opple-
ver å få kløe, svie eller utslett 
i underlivet kan det være flaut 
å fortelle det, men Teresa for-
teller at dette ikke er et uvan-
lig problem og at det er lurt 
å gå til lege eller hudlege for 
å få finne årsaken til plagene. 
Legen vil kunne undersøke, 
utrede og behandle.

- Det er viktig å finne ut av 
årsakene til plagene før de 
blir for uttalte. Hvis du for 
eksempel finner ut av hva du 
er allergisk mot, vil du kunne 

unngå å utsette deg fort det 
stoffet du er allergisk mot, og 
plagene vil forsvinne. Hvis du 
reagerer mot et av innholds-
stoffene i for eksempel en 
krem eller i et bind kan du 
finne alternativer du kan 
bruke istedenfor. Hvis du har 
hatt en straksreaksjon (mulig 
type 1) kan det hende at legen 
vil utrede med en prikktest el-
ler en blodprøve (IgE-analyse). 
Ved senreaksjon (mulig type 
4) vil en lappetest avklare om 
symptomene skyldes allergi, 
sier Teresa.

Test selv hjemme. Hvis du 
tror du reagerer på produk-
ter som er produsert til bruk 
på hud/slimhinner, som for 
eksempel en krem, salve eller 
et glidemiddel kan du gjøre en 
såkalt «brukertest». 

- Dette en veldig enkel test 
som du kan gjøre hjemme. 
Smør produktet du mistenker 
at du kan ha reagert på et lite 
område på underarmen (3 x 
3 cm) hver morgen og kveld i 
syv dager. Får du ingen reak-
sjon i løpet av perioden har 
du antakeligvis ingen allergi. 
Hvis du får en reaksjon må du 
avslutte testen og oppsøke 
lege, forteller hun. Da kan du 
ha en allergi, forteller hun.

Hva gjør man? Vi vet ikke 
hvorfor noen reagerer aller- 
gisk eller hvem som er pre-
disponert for visse typer 
allergener, men hvis du først 



WWW.NAAF.NO  n  ASTMA ALLERGI 4 2019     23  

TITTEL

har utviklet allergi mot noe bør du unngå 
produkter og preparater som inneholder 
du er allergisk mot.

- Hvis du for eksempel er allergisk mot 
latex må du bruke kondomer uten latex. 
Noen kan være allergiske mot et konser-
veringsmiddel som kan finnes i kremer 
eller våtservietter. Da er det viktig å få 
informasjon om hvilket konserverings-
middel man er allergisk mot og slutte å 
bruke produkter som inneholder dette, 
avslutter Teresa.

NAAFs produktmerke-ordning.  
Se etter NAAFs logo når du kjøper hygi-
ene- og pleieprodukter. Alle produk-
tene som bærer vår logo er  
anbefalt av NAAF etter en 
nøye vurdering av et 
ekspertutvalg. Verdi-
grunnlaget for merket 
er å hjelpe dem som 
sliter med astma, 
allergi eller annen 
overfølsomhet slik 
at de kan få en bedre 
hverdag. Det er også 
mange andre helsebe-
visste personer som 
velger å kjøpe produk-
ter anbefalt av oss. Nå 
som astma- og allergi-
forbundene i Sverige, 
Danmark og Norge går 
sammen om en felles 
nordisk produktmerke-
ordning, Asthma Allergy 
Nordic, vil det bli mange 
flere merkede produkter 
tilgjengelig på markedet. n

Co
lo

ur
bo

x

Se alle anbefalte produkter på 
www.naaf.no/merkeordning
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Mer tid 
til andre 

ting i livet.

Key content

InnoSpire Go

20% rabatt
på InnoSpire Go

bærbart forstøverapparat

Kjøp i vår nettbutikk:

philips.no/shopphilips.no/shopphilips.no/shop
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Pålitelig 
 inhalasjons-
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Key content

OptiChamber Diamond



26     ASTMA ALLERGI 4 2019  n  WWW.NAAF.NO

ASTMASKOLEN

Astmaskolen er et heldags-
kurs som er tverrfaglig lagt 
opp med lege, sosionom, 
sykepleier, en erfaren bruker 
og NAAF. Kurset startet i 2007 
som et samarbeid mellom 
barnepoliklinikken og Læ-
rings- og mestringssenteret 
ved Oslo universitetssykehus. 
NAAF sitt materiell fra NPAS 
(Nasjonal plan for astmasko-
ler) ble brukt i planleggingen. 
Astmaskolen arrangeres fire 
ganger i året og har mellom 
10 og 20 deltakere hver gang.

Stort behov .Møyfrid Tjøst-
heim Elter er sykepleier ved 
Barnemedisinsk poliklinikk på 
Ullevål sykehus og har hoved-
ansvaret for Astmaskolen. 

- Vi hadde i mange år sett 
behov for mer opplæring til 
pasienter og foresatte. Vi så 
for eksempel at medisiner ble 
tatt feil, at en del hadde pro-
blemer med å tolke sympto-
mer og å forstå når de skulle 
ta kontakt med lege og at det 
var for liten kunnskap om hva 
som kunne trigge astmafor-
verring. Det var rett og slett 
for liten tid til opplæring, og 
man fikk ofte viktig informa-
sjon altfor sent, forteller hun.

Brukerfokus hele veien. 
Målgruppen for Astmaskolen 
er foreldre og omsorgsper-
soner som har barn og unge 
med nyoppdaget astma, men 
det er også åpent for familier 
med eldre barn. På kurset 
lærer de om hva astma er, 
at det er forskjellige typer 

astma, hva som kan utløse 
forverring, hvordan man 
ser symptomer og hvordan 
man kan behandle hjemme. 
Undervisningen er i stor grad 
dialogbasert, og målet er å 
kunne leve godt med astma  
i sin hverdag med astma.

- Vi snakker også om sam-
arbeid med barnehage og 
skole, trygderettigheter, inne-
klima og fysisk aktivitet.  
I tillegg har vi en mamma som 
deler av sine erfaringer fra 
hverdagen med et barn med 
astma. Det er viktig å ha med 
brukerfokus hele veien, sier 
Møyfrid.

Det er kun foresatte som 
kan delta, og barnet må ha 

en astmadiagnose og være 
bosatt i Oslo og omegn. 
Henvisning må man få via 
spesialist.

Undervisning som behand-
ling. Møyfrid er overbevist 
om at undervisning er en es-
sensiell del av behandlingen. 

- Istedenfor å gi deltakerne 
kun ren informasjon, gir vi 
dem konkrete verktøy de kan 
bruke i hverdagen. I tillegg 
kommer de med sine erfarin-
ger som er verdifulle å ta med 
videre i vår praksis.Mange 
setter også pris på å treffe 
andre i samme situasjon som 
dem selv. Det er veldig gøy å 
undervise, og ingen dag er lik, 

smiler Møyfrid.

Gode tilbakemeldinger. Hun 
forteller videre at de får vel-
dig gode tilbakemeldinger fra 
takknemlige deltakere som 
kjenner seg tryggere etter de 
har vært på Astmaskolen.

- Jeg møter ofte igjen 
foreldre på poliklinikken som 
sier at ting er blitt lettere 
hjemme etter kurset. De har 
mer oversikt og er tryggere. 
Mange sier de skulle ønske 
de visste om kurset tidligere. 
For oss er det en utfordring 
å nå ut til de som trenger det 
mest, og til riktig tid, avslutter 
Møyfrid. n

Undervisning som behandling

Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Fire ganger i året samles foreldre til barn med astma på Ullevål sykehus i Oslo.  
– Vi pleier å kalle det for «kræsjkurs i astma», sier sykepleier Møyfrid Tjøstheim Elter.

Sykepleier Møyfrid Tjøstheim Elter på klargjort lab og med kalibrert og rengjort lungefunksjonsutstyr.
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Mange nordmenn sliter med overføl-
somhet mot kulde, også kalt kulde-
urtikaria. Det kalles også kuldeallergi, 
selv om det egentlig ikke er en allergisk 
tilstand. 

Symptomene kan variere fra milde 
til alvorlige. Mange opplever rosa eller 
hvite vabler (elveblest), som både kan 
klø og svi. Dette kan være veldig ube-
hagelig, og det er derfor lurt å beskytte 
huden mest mulig mot kuldeekspone-
ring. 

Noen kan også få mer alvorlige 
symptomer som gjør at de får hevelser 
i munn og svelg, noe som kan gi kvel-
ningsfare. Hvis man er spesielt sensitiv 
kan kuldeeksponering og temperatur-
forandring også føre til blodtrykksfall 
og besvimelse. Disse pasientene blir 
utstyrt med en adrenalinpenn som 
de kan bruke hvis slike situasjoner 
oppstår. 

Det er mange nordmenn som er pla-
get av dette, men man har ikke noen 

fullstendig oversikt. Det skyldes an- 
takeligvis at en del ikke har så store 
plager og dermed håndterer det selv, 
uten å oppsøke lege. Andre kan ha 
større plager som går utover livskvali-
teten og må få oppfølging hos spesia-
list. 

Hvis du mistenker at du har kulde-
urtikaria bør du oppsøke lege for en 
gjennomgang av sykehistorikk. Det 
finnes ingen blodprøver som kan stille 
diagnose, men det er vanligst å utføre 
en liten kuldetest på huden. Da legger 
man en isbit eller annen kald gjenstand 
på huden for å se om det kommer en 
reaksjon.

Selv om man kan oppleve at antihis-
taminer og kløstillende kremer hjelper, 
finnes det ingen behandling mot 
kuldeurtikaria. Det viktigste man kan 
gjøre for å forebygge er å beskytte  
seg selv mot eksponering  
for sterk kulde. n

Kaldt vær kan by  
på utfordringer
Tekst: Anna Bistrup, NAAF

Er du en av dem som er plaget av at huden  
blir rød og kløende når det blir kaldt?
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– Det vil gjøre det enklere å 
få en god behandling for dem 
som har alvorlig bjørkepol-
lenallergi. Behandlingen er 
rettet mot selve årsaken til 
allergien, ikke bare sympto-

Vaksinepille mot bjørkepollen  
er godkjent i Norge
Legemiddelverket har godkjent en vaksinepille for dem som er allergiske mot 
bjørkepollen. – Dette er gledelige nyheter, sier seniorrådgiver Anna Bistrup i NAAF.

mene, sier Anna Bistrup.
Det er medisinselskapet ALK 

som står bak pillen Itulazax, 
som skal brukes i behandling 
av allergisk rhinitt. Bistrup sier 
at pille som behandlingsform 

gjør det mer tilgjengelig for 
flere.

– Behandlingen som har 
vært godkjent til nå er i 
sprøyteform. Pillebehandling 
vil spare både pasientene og 

helsemyndighetene for mye 
ressurser, sier Bistrup. 

Kvaliteter utover bjørke- 
sesongen. Anna legger til at 
allergi er økende i befolknin-



      l FAKTA BJØRKEPOLLEN

Bjørk er utbredt i ulike former over hele landet, fra 
fjæra og opp til 1.570 meters høyde i Jotunheimen, 
og er uten sammenligning den viktigste kilden til 
treslagspollenallergi i Norge.
Da de ulike artene lett hybridiserer med hveran-
dre, har systematikken rundt bjørk vært årsak til en 
omfattende debatt i det botaniske miljøet.
 
Offisielt inndeles nå komplekset i tre arter:

1. Hengebjørk: Vanlig i lavlandet fra lengst i sør  
 til nord i Trøndelag og sørlige deler av Nord- 
 land. En liten østlig bestand strekker seg inn  
 i Pasvikområdet.
2. Vanlig bjørk: Forekommer i hele landet, men  
 i fjellskogene og lengst mot nord overtar  
 underarten fjellbjørk (B. czerepan, tidligere  
 tortuosa).
3. Dvergbjørk: En krypende busk med runde  
 blader. Den er mest vanlig i fjellet, men finnes  
 også i lavlandet.

Blomstringen hos bjørk starter samtidig med 
løvspretten, vanligvis i overgangen fra april til mai 
lengst i sør, og fire til fem uker senere lengst i nord 
og oppover mot fjellet. Bjørken blomstrer normalt 
i cirka tre uker.

gen, og at det er viktig at flere pasienter 
blir klar over de ulike behandlingsforme-
ne som har kommet på markedet.

Itulazax er godkjent for voksne pasien-
ter som har moderat til kraftig pollenal-
lergiskrhinitt eller konjunktivitt. Pillen 
skal tas én gang om dagen, og behand-
lingen skal pågå i tre år.

Roger Indbryn, medisinsk rådgiver i 
ALK, sier det har vært en av de tøffeste 
pollensesongene på mange år, der spesi-
elt bjørkepollen har plaget mange. 

– Det er derfor positivt at vi snart kan 
tilby bjørkepollenallergikere, som tidli-
gere ikke har fått tilstrekkelig lindring ved 
bruk av symptomlindrende legemidler, 
en ny vaksinasjonsbehandling som kan 
tas hjemme. Vi er glade for at produktet i 
tillegg er anerkjent av myndighetene for 
sine kvaliteter gjennom hele trepollense-
songen, og ikke bare under bjørkeseson-
gen, sier han.

Klar til neste sesong. I skrivende stund 
er det fortsatt uavklart når produktet er 
tilgjengelig for forskrivning. 

- Etter å ha sendt inn søknaden om 
refusjon for Itulazax, er vi prisgitt Statens 
legemiddelverks saksbehandling. Men 
på bakgrunn av de resultater og analyser 
som ligger til grunn, er vi veldig optimis-
tiske. I forhold til den estimerte tiden SLV 
har for behandling av søknaden, håper og 
tror vi på at tabletten vil være tilgjengelig 
for pasientene i god tid før neste sesong. 
Det vil i praksis bety at mange pasienter 
kan starte behandlingen med en forvent-
ning om effekt allerede neste år, avslutter 
Indbryn.

Mange sliter. De kliniske studieresultate-
ne som ligger til grunn for godkjenningen 
av Itulazax er ifølge ALK de mest overbe-
visende de noen gang har sett i forbin-
delse med allergivaksinasjonsstudier.

I overkant av 20 prosent av den norske 
befolkningen – rundt én million – har 
forskjellige former for pollenallergi. 
Legemiddelverkets godkjenning omfatter 
pasienter med historisk allergibesvær på 
tross av symptomlindrende medisin. n

 “Inhalasjons- 
 behandling.

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

Vi tilbringer mye tid innendørs, særlig om vinteren. Da er det 
viktig å sørge for at inneklimaet er så godt som mulig.

Dropp røyk, peis og stearinlys 
Stearinlys, vedfyring, røkelse og lignende produkter 
produserer gasser og partikler som kan irritere luft-
veiene og forverre astma og allergier. Bruk elektriske 
stearinlys og elektrisk oppvarming.Ikke røyk inne! Barn 
som utsettes for passiv røyking får oftere allergier, 
astma og mer langvarige forkjølelser. I tillegg får de 
oftere flere komplikasjoner til forkjølelsene i form  
av bronkitt, lungebetennelse, mellomørebetennelse  
og bihulebetennelse.

Bruk vifte på kjøkken og bad
Ved matlaging og dusjing produseres det 
damp som øker luftfuktigheten i boligen. 
Bruk alltid avtrekksvifte ved matlaging og 
dusjing, dersom du har det. Effektiv utluf-
ting anbefales også.

Begrens sand,  
støv og skitt
Forsøk å hindre at sand og skitt 
fra utesko kommer inn i hjem-
met. Legg en grov matte foran 
inngangsdøra. Legg en vannsu-
gende matte innenfor døra. Bruk 
innesko eller tøfler. Ikke bruk 
heldekkende tepper på gulvene. 

Unngå støvsamlere
Ikke ha for mange puter, tep-
per og teppegulv. Disse samler 
støv, og er vanskelig å rengjøre. 
Jo flere åpne hyller og høye, 
vannrette flater som samler støv, 
jo vanskeligere er det å bli kvitt 
støvet. Lag rutiner for å lufte/
vaske tepper, puter og kosedyr.

Romtemperatur
Ideell romtemperatur er mellom 20 
til 22 grader Celsius. Bare hvis det er 
varmere ute, kan innetemperaturen 
være høyere. Hvis det blir plagsomt 
varmt inne, slå av varmeovnen og 
vurder markiser som gir god, utvendig 
solavskjerming, eller trekk for gardi-
nene. Hvis du er kald, ta heller på en 
ekstra genser enn å øke temperaturen 
over 22 grader.

Unngå fukt og muggsopp
Fukt er det som bidrar mest til dårlig inneklima utenom røyking.  
Oppdager du fukt i hjemmet, må dette fjernes raskt av kompetente  
fagpersoner. Ofte oppstår fuktskader rundt vinduer eller i kjellerrom  
på grunn av kondens som dannes når fuktig varm luft treffer en kald overflate, 
for eksempel et vindu. Sjekk at møbler ikke står inntil vegger som er kalde.  
Bilder som henger på kalde vegger bør henge med litt avstand fra veggen.

1

6

54
2 3
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Vask med lite vann
Forsøk å bruke minst mulig vann når du rengjør huset. Tørre 
rengjøringsmetoder, som bruk av mikrofiberklut med lite vann, 
og minst mulig rengjøringsmidler/såpe er best for inneklimaet. 
Mikrofiberklut binder til seg støv og fjerner dermed kjemikalier, 
pollen, dyrepartikler og lignende som har festet seg til støvet.

Tørking av klær
Tørk tøy utendørs hvis du kan. Vann fra klesvask er en ekstra fukt-
kilde til boligen. Man kan få muggsopp ved for høy luftfuktighet 
inne. Plasser tørkestativet ute eller bruk tørketrommel ved vått 
vær (helst kondenstrommel). Vasken tørker også ute om vinteren, 
særlig hvis det er litt vind, selv om det tar lengre tid.

Ikke glem soverommet
Vi oppholder oss mange timer i soverommet hver natt – særlig 
barn – så sørg for frisk luft. Det er bedre å ta på mer klærenn å 
ha det for varmt i soverommet. Hvis det sover flere personer i 
et soveværelse, trengs det ekstra godt luftskifte. Sjekk at tem-
peraturen er cirka 18 grader. Sjekk at ventiler i yttervegg eller 
vindu er åpne. Ha gjerne døra på gløtthvis du ikke har vinduet 
åpent. Det gir økt luftsirkulasjon.

Helsevennlige produkter
Spør etter helsevennlige produkter-
neste gang du skal pusse opp eller 
kjøpe nye møbler. Nye materialer, 
maling, møbler, tekstiler, leker og 
lignende avgir ofte  
helsefarlige kjemiske stoffer som  
fester seg til husstøv, og dette puster 
du inn. Sørg for god gjennomlufting  
i flere dager etter oppussing eller 
ved kjøp av nye møbler.

Luft effektivt og ofte
Når man slipper frisk luft inn blir luften 
byttet ut og luftfuktigheten holdes 
nede. Luft fra den siden av huset hvor 
uteluften er renestfor å unngå at foru-
renset luft utenfra kommer inn. Luft 
raskt med åpent vindu fra to rom i 5-10 
minutter tre ganger daglig, særlig etter 
aktiviteter som bading og matlaging. 
Sjekk at alle lufteventiler er åpne, rene 
og utildekket. La ventiler stå åpne året 
rundt. OBS: Noen deler av året kan det 
være pollen og eksos i luften

Bruk støvsugeren
Støvsug gulv minst en gang i uken for å holde støvnivået 
nede. Tepper må støvsuges minst to ganger i uken. Spør 
etter støvsuger med HEPA-filter på utblåsningsluften neste 
gang du skal kjøpe støvsuger. Skift pose regelmessig og 
HEPA-filter årlig. Teppegulv gir ikke godt inneklima, og bør 
byttes til et gulv som kan vaskes, hvis mulig
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KONSERVERINGSMIDLER

Visse kosmetiske konserve-
ringsmidler er en hyppig årsak 
til hudallergi, og de finnes i 
mange forskjellige produkter, 
alt fra kremer   til toalettpapir. 
Hvis du først har utviklet al-
lergi mot et konserveringsmid-
del, er det potensielt mange 
produkter du må styre unna. 
Å redusere mengden av visse 
typer konserveringsmidler i et 
produkt kan bidra til å redu-
sere risikoen for hudallergi.

Bakteriene stenges ute. 
Kremer og andre vannholdige 
produkter kan være utsatt 
for sopp og bakterier, og det 
er grunnen til at man tilsetter 
konserveringsmidler. Ved å 
undersøke hvor mange bak-
terier som kom i kontakt med 
en lotion ved bruk av ulike 
emballasjer, fant Teknologisk 
institutt i Danmark ut hvor 
godt forskjellige typer embal-
lasje beskytter  
produktet.

- Produkter i en åpen krukke 
har mer kontakt med bakteri-
er fra kroppen, og kan dermed 
forurense produktet mer. Hvis 
du har en emballasje med en 
slags dispenser, er det mindre 
mulighet for forurensning.  
Når det ikke er mulig å foru-
rense produktet, vil det natur-
ligvis være mindre behov for 
konserveringsmidler, forklarer 
AC-tekniker Jette Heltved fra 
Det danske miljøvernbyrået.

De emballasjene som 

fungerer best når det gjelder 
å beskytte produktet er dis-
pensersystemer, for eksempel 
pumper. Dispenseren gjør at 
du klemmer ut den mengden 
du trenger, og fingrene kom-
mer ikke i kontakt med resten 
av produktet.

Gjeldende lovgivning gjør 
det vanskelig for produsen-
tene. Teknologisk institutt i 
Danmark ser en klar tendens 
til at industrien fokuserer på 
konserveringsmidlene i kos-
metiske produkter.

- Vi merker også en et-
terspørsel etter nye løsninger, 
men samtidig en frustrasjon 
over at dette er en vanskelig 
oppgave. Noen av standarde-
ne man må følge i dag tar ikke 
hensyn til nye løsninger for å 
sikre produkter ved hjelp av 
emballasjedesign. Derfor kan 
det være vanskelig å redusere 
mengden konserveringsmidler 
og samtidig oppfylle standar-
dene, sier Gitte Tang Kristen-
sen, faglig ledere i Senter for 
biologisk og miljøteknologi 

ved Teknologisk institutt i 
Danmark.

Studien vil forhåpentligvis 
bidra til løsninger som vil 
gjøre det lettere for forbru-
kerne å styre unna konserve-
ringsmidler. Imidlertid kan en 
revisjon av EUs kosmetikkfor-
ordning som setter standarder 
for produktgodkjenning være 
nødvendig, slik at produ-
sentene kan ta i bruk de nye 
løsningene.

NAAF mener.  - Vi kjenner 
så altfor godt til at mange 
mennesker utvikler kontaktal-
lergi på grunn av hyppig eller 
unødvendig kontakt med 
enkelte konserveringsmidler. 

Når oppdatert kunnskap peker 
på at dagens lovgivning og 
standarder er utdaterte, og 
ikke legger til rette for at pro-
dusentene kan benytte seg av 
bedre og mer allergivennlige 
løsninger, må vi være en pådri-
ver for utvikling og forbedring. 
Vi ønsker at myndighetene tar 
til seg denne nye kunnskapen 
og bidrar til å utvikle en mer 
oppdatert kosmetikklovgiv-
ning. Målet må være at bedre 
og mer optimalt utformet 
emballasje kan tas i bruk for 
en mer hensiktsmessig og 
helsevennlig konservering av 
produkter, sier fagsjef i NAAF, 
Kent Hart. n

Emballasje kan hjelpe allergikere
Tekst: Astma-Allergi Danmark  Foto: Colourbox

Innovativ tenking når det gjelder emballasje og sammensetning av ingredienser kan 
forlenge holdbarheten til kosmetiske produkter. En ny studie fra Teknologisk institutt 
i Danmark viser at emballasje og sammensetning av ingredienser kan forbedres slik 
det ikke er nødvendig å tilsette like store mengder konserveringsmidler.
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Med dette initiativet ønsker NAAF, på en hyggelig og informa-
tiv måte, å bevisstgjøre folk om at bruk av parfyme og unød-
vendige kjemikalier kan øke risiko for å utvikle allergier. Vi vil 
også fronte vår merkeordning, Asthma Allergy Nordic, som gir 
forbrukere mange helsevennlige og parfymefrie produktalter-
nativer. 

- Erstatter du hverdagsprodukter med parfymefrie alterna- 
tiver kan færre utvikle allergi, og hverdagen blir enklere for 
dem som allerede er berørt, sier rådgiver for produktmerking  
i NAAF, Maja Aas.

Parfyme og unødvendige kjemikalier som 
er tilsatt i produkter er en av de  største 
årsakene til den økende fore-komsten av 
allergi. Parfymefri uke er en bevisst- 
gjøringskampanje der målet er å få folk til  
å redusere bruken av parfyme i hverdagen.

43
UKE

Suksess i 2018 - Takket være våre flinke tillitsvalgte over hele 
landet ble Parfymefrie uke 2018 en stor suksess med hele 42 
stands i Extra-butikker. Deres hovedoppgave er å promotere 
NAAF – og gjerne verve medlemmer– i tillegg til å svare på 
spørsmål og eventuelt henvise kundene videre til vår rådgiv-
ningstjeneste, forteller Maja.

I år arrangeres Parfymefri uke i uke 43, og vi gleder oss over 
at mange lokallag, storlag og regioner har meldt seg på også  
i år. Følg med i din lokale Extra-butikk fra 21. oktober! n
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AKTUELT

Årsakene til astma kan være 
flere, men en studie knytter 
nå for dårlig luftkvalitet til en 
tredjedel av alle nye tilfeller 
av astma hos barn i Europa.
Studien er gjennomført ved 
Institutt for Global Helse i 
Barcelona (ISGLOBAL) og viser 
at særlig mengden svevestøv 
kan knyttes til nye tilfeller av 
astma.

Analysene konkluderer 
med at 66 600 nye tilfel-
ler av barneastma i Europa 
kunne vært unngått dersom 

En tredjedel av tilfellene av barne- 
astma knyttes til luftforurensing

Kilde: NRK Foto: Pixabay

Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn – også i Norge.  
Nå viser forskning at mange av tilfellene kunne vært unngått.

landene hadde fulgt Verdens 
helseorganisasjon (WHO) sine 
retningslinjer for mengde til-
latt svevestøv.

Mange norske barn plages 
av astma. – Vi kjenner til 
liknede studier som viser sam-
menhengen mellom ekspo-
nering for dårlig luft og astma 
hos barn. To av ti norske barn 
under 10 år har astma, sier 
kommunikasjonssjef Hogne 
Skogesal i NAAF.

– Det er voldsomme tall  

i studien og vi ser en økning 
også i Norge i antallet nye 
astmatilfeller.

Det er Folkehelseinstitut-
tet og Miljødirektoratet som 
setter grensene for mengden 
tillatt luftforurensing i Norge. 
Kildene til svevestøvet er 
blant annet eksos, vedfyring 
og industri. Skogesal er klar på 
hvor tiltakene må settes inn.

– For oss er det tydelig at 
det viktigste tiltaket er at 
trafikken i byene må ned!

WHOs retningslinjer sier 
at mengden av fint sveve-
støv ikke skal overskride 10 
mikrogram pr. kubikkmeter 
luft i snitt i løpet av et år. I 
Norge er tilsvarende grense 
15 mikrogram. n

Finnes til barn og voksne i flere varianter 

Jonas varmemaske kan hjelpe deg!

Kald luft?                   
Jonasmasken gir god beskyttelse mot kald og tørr luft.  
Varmen fra luften man puster ut, lagres i metallfilteret og 
varmer opp luften man puster inn.

nettbutikk.naaf.no

Jonas Sport for fysisk aktivitet - kun til voksen

Kan kjøpes i NAAFs nettbutikk (rabatt for medlemmer)
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Still deg inntil veggen og se 
skrått bortover mens solen 
lyser opp området. Hvor mye 
støv har du på veggene?

– Vegg og tak er et glemt 
område. Færre røyker og 
færre har åpent ildsted, så 
man ser kanskje ikke behovet. 
Men støvet legger seg også 
på vegger og tak. Man trekker 
gardinene frem og tilbake og 
støvet virvler når man 
går i rommet, sier Kai 
Gustavsen, fagsjef for 
inneklima i Astma- 
og allergiforbundet.

Vi anbefaler at 
man tar en rundvask 
av hele boligen minst 
én gang i året. Da bør 
man samtidig ta for 
seg vegger og tak.

Skal man vaske vegger og tak?  
Ja, sier ekspertene
Tekst: Synne Hellum Marschhäuser  Foto: Colourbox

- Færre røyker og færre har åpent ildsted, så man ser kanskje ikke behovet. 
Men støvet legger seg også på vegger og tak.

Kai Gustavsen er fagsjef for  
inneklima i NAAF.

Hvis man rengjør veggene, 
reduserer man mengden 
svevestøv, som er ubehagelig 
og kan irritere alle. Også dem 
som ikke sliter med astma og 
allergi, ifølge Gustavsen.
Anbefaler mikrofibermopp. 
Pass på at du ikke ødelegger 
underlaget når du blir kvitt 

støvet, understreker Gustav-
sen. Han anbefaler at man 
bruker mikrofibermopp og 
tørrmopper veggen. Da kan 
man unngå å lage riper.

– Det er ekstra bra for 
astmatikere og allergikere å 
gå over veggene, men alle bør 
få det inn i rutinen. Det blir 
glemt, sier Gustavsen.

Jo mer lodden overflaten er, 
desto mer støv vil feste seg.

Oppskrift på den perfekte 
kluten: En runde i vaske-
maskinen. Hvis man har ru 
vegger eller liggende panel på 
veggen, kan det bli mye støv, 
bekrefter rengjøringsekspert 
Else Liv Hagesæther.

Ta en runde når veggene ser 
skitne eller støvete ut og det 
er mye svevestøv i rommet, 
anbefaler hun.

Rengjøringseksperten anbe-
faler å bruke en fuktig mikro-
fibermopp. Det aller beste er 
å kjøre rene mopper  
i vaskemaskinens stivelsespro-
gram og deretter et sentri-
fugeringsprogram. Ellers kan 
man væte mopper og rulle 
dem i et frottéhåndkle. Da er 
de klare til dyst.

– Moppene skal nemlig 
være så fuktige at de binder 
støvet, men ikke fukter flaten. 
Da blir det skjolder, sier Hage-
sæther.

Bytt mopp så ofte at de ikke 
drar møkk utover. Hvis man 
ikke har så mange mopper, 
kan man dele et frottéhåndkle 
i flere biter, tipser hun om.
Derfor skal du begynne 
nederst. Gå over veggen med 
moppen på stativ. Enten opp 
og ned eller frem og tilbake.

Fuktig mopp? Begynn å vaske 
nederst på veggen og jobb 
deg oppover, forklarer Hage-
sæther. Begynner du øverst 
på tørr vegg, blir veggen 
stripete om vannet renner. 
Vannet må renne på fuktig 
flater for å unngå stripene.

Tørr mopp? Begynn hvor du 
vil. De grovere mikrofiber-
klutene som ser strikket ut  
er mest effektive. n

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av Aftenposten 2. august 2019.  
Den er gjengitt her etter avtale med Aftenposten.
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Amming har mange gode effekter på barns 
helse, og derfor anbefales det at barn ammes 
i minst 4 måneder, uavhengig av om du og/

eller barnets far har allergier. Men amming forhindrer 
ikke med sikkerhet allergi.

7 MYTER OM ALLERGIER
Tekst: Pernille Lewinsky Kofoed

Allergi er forårsaket av et svekket immunforsvar. Hurtigmat øker risikoen for astma 
og høysnue, og du kan få nikkelallergier fra å snakke i telefon. Det er et hav av myter 
om allergier, men er de sanne eller usanne? Les dette og bli litt klokere om allergier.

I følge en stor multinasjonal studie mener 
forskere faktisk at mettet fett og transfett-
syrer i hurtigmat får immunsystemet til å 

reagere mer allergisk. Dermed kan det økte inntaket 
av hurtigmat over hele verden være en medvirkende 
årsak til den økende globale utbredelsen av astma, 
høysnue og atopisk eksem blant barn og unge.

1. SPELT ER MINDRE ALLERGIFREMKALLENDE 
 ENN ANDRE HVETETYPER

Hvis du lider av hveteallergi, glutenallergi og 
glutenintoleranse, er det hvete eller plante-
proteingluten du ikke tåler. Men spelt  

inneholder den samme mengden hveteprotein og  
gluten som vanlig hvete, faktisk litt mer. Så, spelt er 
ikke mindre allergifremkallende og tåles hverken mer 
eller mindre enn vanlig hvete hvis du lider av hvete  
eller glutenallergi og glutenintoleranse.

2.  DU KAN FOREBYGGE ALLERGI VED Å SPISE  
 ØKOLOGISK

Mange tror at økologiske matvarer forår- 
saker mindre allergi fordi de inneholder  
færre tilsetningsstoffer og sprøytemidler. 

Men det er ingen undersøkelser som indikerer at du 
reduserer risikoen for å utvikle allergier ved å spise 
økologisk mat.

3. DET FINNES ALLERGIVENNLIGE HUNDER  
 OG KATTER

Det er ingen allergivennlige hunder eller 
katteraser. Selv om hunder og katter er helt 
hårløse, produserer de fortsatt flass, spytt, 

urin og avføring som inneholder allergifremkallende 
proteiner og kan utløse allergiske reaksjoner.

4. AMMING FOREBYGGER ALLERGI  
 HOS SPEDBARN

5. BARN FØDT MED KEISERSNITT HAR ØKT  
 RISIKO FOR ASTMA OG ALLERGIER

6. NØTTEALLERGIKERE TÅLER PEANØTTER

Selv om man ikke skulle tro at fødselsmåten 
kan påvirke barns risiko for å utvikle astma 
og allergier er det faktisk godt dokumentert 

at keisersnitt øker risikoen. Dette fordi barn født gjen-
nom skjeden har en mer variert tarmflora enn barn 
født ved keisersnitt, og dette er blant annet forbundet 
med redusert risiko for å utvikle allergier.

Med nøtteallergi menes allergi mot tre- 
nøtter som hasselnøtter, valnøtter, mandler 
og liknende. Men peanøtter er nemlig ikke 

en nøtt, men en belgfrukt. Siden det allergifremkal-
lende proteinet i peanøtter er forskjellig fra de allergi-
fremkallende proteinene i trenøtter, tolererer tre- 
nøttallergikerere ofte peanøtter, og omvendt.

7. HURTIGMAT ØKER RISIKOEN FOR ASTMA,  
 HØYSNUE OG EKSEM
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NYHET!
COTTAGE CHEESE.

UTEN LAKTOSE.
Smaker som cottage cheese. Brukes som cottage cheese.
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Kan du få laktoseintoleranse  
av å unngå laktose?



LAKTOSE
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Selv om de aller fleste nordmenn fint kan 
fordøye laktose, får hele 70 prosent av 
verdens befolkning vondt i magen om de 
får i seg for mye melkesukker.

For å unngå ubehagelige symptomer 
velger derfor mange å spise laktosefritt. 
Da unngår du alle meieriprodukter eller 
velger produkter der laktosen er helt el-
ler delvis fjernet.

Det finnes en rekke laktosefrie produk-
ter på det norske markedet, og salget av 
laktosefri melk øker.

I tillegg blir en del produkter laget uten 
laktose, fordi det gjør dem søtere. Dette 
gjøres ved å dele laktosemolekylet i to 
mindre sukkermolekyler, som smaker 
søtere enn laktose. Dermed har produk-
tene blitt søtere uten ekstra sukker.

To-tre prosent er intolerante, flere 
dropper laktose. I Norge har kun to-tre 
prosent av befolkningen diagnosen 
laktoseintoleranse. I tillegg dropper nok 
noen laktose fordi de har hørt at det kan 
bedre magevondt, selv om de ikke har 
fått diagnose. Familien til de laktosein-
toleranse vil nok også i stor grad spise 
laktosefritt hjemme.

Dermed er det flere som velger å spise 
laktosefritt enn de som faktisk trenger 
det.

Men hvor lurt er det at de som tåler 
laktose spiser laktosefritt?

Tilpasser kroppen seg? Forskere har 
stilt spørsmål ved om det får konsekven-
ser å kutte ut all laktose – både for dem 
som tåler laktose, og dem som ikke tåler 
det. Kan de som tåler laktose, men som 
ikke spiser det, faktisk utvikle laktosein-
toleranse?

Vil kroppen tilpasse seg og lage mindre 
av enzymet som bryter ned laktose 
dersom det ikke er noe laktose å bryne 
seg på?

I en ny vitenskapelig gjennomgang 
av forskningen på feltet, konkluderer 
forskeren med at det å spise laktosefritt 
ikke vil føre til at kroppen produserer 
mindre av dette enzymet.

Det ser derfor ikke ut til at du får lakto-
seintoleranse av å spise mindre laktose.

Flere studier har vist at det mot-
satte heller ikke er mulig. Kroppen til 
en person med laktoseintoleranse vil 
ikke begynne å produsere enzymet som 

trengs for å fordøye laktose bare fordi 
hun fortsetter med å spise laktose.

De fleste tåler tolv gram. De med lak-
toseintoleranse har ulik terskel for hvor 
mye laktose de tåler før de merker symp-
tomer. De fleste tåler rundt tolv gram 
per dag, som tilsvarer rundt to desiliter 
melk eller yoghurt.

Det er derfor ikke slik at alle med lak-
toseintoleranse må holde seg borte fra 
melk og meieriprodukter, men det er  
lurt å vite litt om hvor mye du tåler.

Ifølge den nye forskningsoppsumme-
ringen er det ingenting i veien for å spise 
laktosefritt selv om du tåler laktose. Det 
betyr at familier helt fint kan spise de 
samme produktene selv om bare en av 
dem har laktoseintoleranse.

Referanse: Richard A Forsgård: ”Lactose 
digestion in humans: intestinal lactase 
appears to be constitutive whereas the 
colonic microbiome is adaptable”, The 
American Journal of Clinical Nutrition,  
8. juni 2019. n

Er det sånn at om du ikke jevnlig får i deg noe laktose, så vil du gradvis få nedsatt 
evne til å fordøye det? Det har forskere nå undersøkt.

Tekst: Ellen Kathrine Ulleberg, Opplysningskontoret for Meieriprodukter  Foto: Colourbox

      FAKTA LAKTOSE

l Laktose er et disakkarid bestående av to enkelt sukkere,  
 glukose og galaktose
l Laktose finnes naturlig i kumelk, morsmelk, geitemelk og  
 melk fra andre pattedyr
l Kroppen klarer ikke å nyttiggjøre seg av laktose før den  
 er spaltet til glukose og galaktose Dette gjøres ved hjelp  
 av enzymet laktase som produseres i tarmen
l I Norge har bare to-tre prosent av den etnisk norske  
 delen av befolkningen laktoseintoleranse, mens om lag  
 70 prosent av verdens befolkning utvikler laktoseintole- 
 ranse etter spedbarnsfasen
l De som har laktoseintoleranse har nedsatt evne til å  

 fordøye laktose, fordi det produseres for lite av enzymet  
 laktase som trengs for å bryte ned laktose. Dette er  
 genetisk bestemt
l Det finnes ingen behandling for laktoseintoleranse. Det  
 eneste du kan gjøre, er å passe på at du ikke får i seg  
 mer laktose enn kroppen klarer å fordøye
l Meieriprodukter som er laktosereduserte inneholder  
 mindre enn 1 g laktose per 100 g, mens laktosefrie pro- 
 dukter inneholder mindre enn 0,01 g laktose per 100 g
l På apoteket kan man kjøpe laktasetabletter som forbe- 
 drer nedbrytingen av laktose
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I produktene vi omgir oss 
med finnes det en mengde 
ulike stoffer, og disse er satt 
sammen på en måte for å gi 
produkter bestemte egenska-
per. Alt fra hudkremer til klær, 
leker, sportsutstyr og biler. 
Noen stoffer er ikke oppgitt, 

Vi hjelper deg å spørre!
Produkter du bruker kan inneholde stoffer som er helse- eller miljøskadelige,  
og noen ganger er ikke disse nevnt i produktenes innholdsfortegnelse. Du har 
rett til å spørre en hvilken som helst produsent om produktet inneholder noen 
helseskadelige stoffer, og produsenten har plikt til å svare deg. 

men kan være ønskelig å 
unngå fordi de generelt kan 
være helseskadelige, eller 
fordi du vet at de er helse-
skadelige for deg fordi du er 
allergisk mot dem. Miljøinfor-
masjonsloven er til for å sikre 
alle muligheten til å verne seg 
selv mot helse- og miljøskade 
og å påvirke offentlige og 
private beslutningstakere i 
miljøspørsmål.

Hvorfor står ikke alt  
oppgitt? Det finnes mange 
stoffer i produkter i dag som 

ikke er oppgitt, men som alli-
kevel kan være helseskadelige 
eller belastende for miljøet. 
Det kan for eksempel være 
impregnering i tøy, bestand-
deler i sportsutstyr eller kon-
serveringsmiddel i kosmetikk. 
Mange av produktene du 
kjøper inneholder stoffer som 
ikke nødvendigvis er oppgitt 
i en ingrediensliste. Tenk for 
eksempel at du kjøper en 
mobiltelefon, en sofa eller 
en turbukse. Ingen av disse 
produktene vil ha en fullsten-
dig innholdsfortegnelse, og 

kan inneholde stoffer som er 
helseskadelige. For eksempel 
nikkel, PAH og perfluorerte 
stoffer.

Produsentene har også 
lover og regler som ivaretar 
deres rett til å tilbakeholde 
informasjon om produktene 
de selger. Dette handler blant 
annet om konkurransehensyn, 

ER PRODUKTET HELSE- 

ELLER MILJØSKADELIG?



slik at andre ikke skal kunne 
lage nøyaktig det samme 
produktet.

For deg med allergi mot et 
bestemt stoff. Norges Astma- 
og Allergiforbund får ofte 
spørsmål fra folk om vi har en 
oversikt over produkter som 
inneholder visse stoffer. Noen 
kan ha utviklet en allergi mot 
et bestemt stoff, og ønsker 
derfor å unngå produkter som 
inneholder dette stoffet. Alle 
merkepliktige allergener skal 
være oppgitt i mat. Dersom 
du har en allergi mot for 
eksempel et konserverings-
middel som ikke nødvendigvis 
defineres som helseskadelig, 
men gir deg negative helse-
konsekvenser, har du mulig-
het til å spørre produsenten 
om deres produkt inneholder 
dette. Et annet eksempel kan 
være allergi mot et vanlig stoff 
som gummi. Da kan det være 
lurt å begrunne forespørselen 
din med en forklaring om at 
du er allergisk, og derfor har 
behov for å vite om deres 
produkt inneholder stoffet du 
er allergisk mot. I slike tilfeller 
kan det være hensiktsmessig å 
legge ved en legeerklæring for 
å dokumentere allergien din.

Hvordan går jeg frem? Først 
må du vite hvor du skal hen-
vende deg. Du rett til å levere 

forespørselen din i kassen 
der du handlet det aktuelle 
produktet, og de som mottar 
henvendelsen din er nødt til 
å sende den videre til riktig 
sted. Det kan allikevel være 
mer effektivt å sende fore-
spørselen din til produsentens 
E-post eller brevmottak. 

Så benytter du deg av en 
av våre ferdige maler. Du har 
tre maler å velge mellom – 
den generelle helsemalen, 
den spesifikke helsemalen 
og miljømalen.  Alle tre kan 
lastes ned på NAAFS nettsider 
og gjøres personlige ved at 
du fyller inn relevant informa-
sjon. 

Finn ut hvilken mal du bør 
bruke og last den ned på 
www.naaf.no/ 
miljoinformasjon. 

Frister som gjelder. Mottaker 
av forespørselen din skal ut-
levere informasjonen snarest 
mulig, men senest innen 
en måned etter at kravet er 
mottatt. Dersom mengden av, 
eller typen informasjon blir 

vanskelig å utlevere innen en 
måned, skal den senest være 
kommet fram til deg innen 
to måneder. Det skal uan-
sett innen en måned etter at 
kravet er mottatt, informeres 
om årsaken til en eventuell 
forsinkelse og om når du kan 
forvente en avgjørelse. Et 
slikt foreløpig svar kan kun 
unnlates dersom det anses 
åpenbart unødvendig. 

Hva om kravet avslås? 
Dersom kravet ditt avslås, 
skal virksomheten vise til 
den bestemmelsen som er 
grunnlag for avslaget, opplyse 
om adgang og frist for å kreve 
nærmere begrunnelse, og om 
klageadgang og klagefrist. 
Disse finner man i miljøinfor-
masjonsloven § 19.

Du kan innen tre uker fra 
avslaget ble mottatt, kreve 
å få en kort begrunnelse for 
dette. Begrunnelsen skal gis 
snarest mulig og senest innen 
ti virkedager etter at kravet 
om begrunnelse er mottatt. 
Begrunnelsen skal gis skriftlig 

dersom du ber om dette.
Du kan sende klage på 

avslag til Klagenemda for 
miljøinformasjon  
(www.miljoklagenemnda.
no). Klagen sendes til Klage-
nemnda, med kopi til den 
virksomheten som har fattet 
avgjørelsen. Klagefristen er 
tre uker fra det tidspunkt du 
fikk vite om avgjørelsen.

Prosjektet er støttet  
av Extrastiftelsen.
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TITTEL

Lufta er for alle

Tekst: NILU – Norsk institutt for luftforskning / NAAF

Vil du være med og forske på lufta der du bor? spurte forskere  
fra NILU – Norsk institutt for luftforskning. «Lufta er for alle» 
er et skoleprosjekt om luftforurensning utviklet med støtte fra 
Astma- og allergiforbundet, Oslo kommune og Extrastiftelsen.

De inviterte skoleelever i 
fjerde klasse og alle andre in-
teresserte til å måle svevestøv 
i sitt nabolag, ved hjelp av en-
kle og rimelige målemetoder.
- Vi valgte å kjøre prosjektet 
i perioden 15. mars til 15. 
mai fordi dette er høysesong 
for svevestøvforurensning i 
norske byer, forteller forsker 
og prosjektleder Núria Castell 
i NILU.

Prosjektet var en del av 
Miljøhovedstadsåret 2019 og 
hadde skoleklasser i fjerde 
trinn som hovedmålgruppe. 
Men Castell understreker at 

alle som hadde lyst var vel-
kommen til å delta, hvor som 
helst i landet.
NILU bruker allerede sta-
sjonære målestasjoner til å 
overvåke luftkvaliteten i Oslo 
og en rekke andre byer. Men 
denne målekampanjen bidro 
til at forskerne fikk data om 
svevestøv fra mange flere ste-
der, og dermed i mye større 
detalj.

Enkle metoder. Målingene 
ble gjort ved hjelp av veldig 
enkle midler, og det meste av 
det elevene trengte for være 

Forsker Núria Castell (NILU) viser fjerdeklassin-
gen Elin Bakkerud Depuis på Årvoll skole i Oslo 
hvordan hun gjør luftmåleren klar til bruk. 
(Foto: Christine Forsetlund Solbakken, NILU)

Alle som ville var velkommen til 
å delta, hvor som helst i landet, 
sier forsker Núria Castell. Foto: 
StudioF2 / Fotograf Ingar Næss

med kunne de finne og skrive 
ut på nettsiden til prosjektet, 
luftaforalle.nilu.no.
– For å måle luftkvaliteten der 
du bor trenger du bare å skri-
ve ut luftmålerne på et ark, 
og lime arket på papp fra for 
eksempel en melkekartong. 
I tillegg trenger du vaselin og 
noe å henge opp luftmålerne 
med, forklarer Castell.
Vaselinen smører du på fir-
kanten på luftmåleren, og når 
svevestøvet fyker forbi fester 
det seg i vaselinen. Etter en 
uke henter du inn luftmålerne, 
og sammenlikner mengden 
støv på måleren med en egen 
støvskala som også finnes på 
nettsiden.
Metoden høres kanskje enkel 
ut, men Castell forsikrer at det 
fungerer. Hun har testet luft-
målerne ved å henge dem opp 
ved siden av de stasjonære 
målestasjonene, og resulta-
tene sammenfalt godt.
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LUFTKVALITET

NAAFs regionssekretær i Oslo og Akershus, Emilie Næss Lunde, fikk 
besøk av Arild Hermstad (MDG) på standen. Foto: privat

Deltakerne registrerte resultatene i interaktive kart.

Et ark med vaselin fanger opp 
svevestøv. (Foto: Ingunn Trones, 
NILU)

      l FAKTA SVEVESTØV

Svevestøv består av små, luftbårne partikler 
som kan stamme fra forbrenningsprosesser eller 
mekanisk slitasje. Eksponering for svevestøv er en 
av de viktigste miljøårsakene til for tidlig død. En 
rekke befolkningsundersøkelser fra hele verden 
viser at både korttids- og langtidseksponering for 
svevestøv er assosiert med sykelighet og dødelig-
het av hjertekar- og luftveislidelser. 

Eksponering for svevestøv kan føre til: 
l Forverring av symptomene til mennesker med   
 luftveis- og hjerte- og karsykdommer 
l Utvikling av luftveis- og hjerte- og karsykdom- 
 mer (bl.a. ved å utløse betennelsesreaksjoner) 
l Forsterking av allergi
l Effekter på: nervesystemet, fosterutvikling,  
 sædkvalitet, stoffskiftet (f.eks. diabetes  
 og fedme)

Kilde: Folkehelseinstituttet

Interaktivt kart over luft-
kvalitet. Luftmålerne hang 
ute i en uke før de ble hentet 
inn. Resultatene registrerte 
deltakerne i et interaktivt 
luftkvalitetskart.
– I tillegg til selve målingen la 
vi opp til at elevene og andre 
som var med skulle lære om 
hva luftforurensning er og 
hvor den kommer fra, sier 
Núria Castell.
– På nettsiden fikk de også 
vite litt om hvordan luftforu-
rensning påvirker helsen vår 
og hva vi som enkeltpersoner 
kan bidra med for å gjøre lufta 
vår renere og bedre å puste i, 

sier forskeren, som er svært 
fornøyd med at så mange 
deltok i prosjektet.

Vellykket prosjekt. Mer enn 
60 klasser fra skoler i Oslo og 
Akershus deltok og leverte til 
sammen over 300 målinger. 
- Vi holder på med å analysere 
dataene, og disse vil bidra til 
tegne et mer detaljert kart 
over luftforurensingen. Vi har 
også testet elevene før og et-
ter prosjektet og ser at de har 
lært mye om luftkvalitet ved 
å delta. Vi håper vi kan gjenta 
dette i 2020 og invitere skoler 
fra hele Norge, sier Castell.

Prosjektet har også vekket 
interesse i utlandet, og mate-
rialet skal oversettes til flere 
språk. I Nederland er det blant 
annet flere skoler som skal 
gjennomføre samme prosjekt 
i 2020. 

Grønn avslutning. Som en 
avslutning på prosjektet 
hadde NAAF og NILU stand på 
miljøfestivalen «Mitt grønne 
Oslo». Der fikk barna se på 
pollen, støv og sand i mikro-
skop, lukte på diesel, parfyme 

og bålrøyk og tegne forslag til 
byrådsministeren på hvordan 
luften kan bli renere. 
- Vi hadde mange innom vår 
stand gjennom hele dagen, 
og vi delte ut miljøvennlige 
pennal laget av resirkulert 
plast til alle som var innom. Vi 
fikk også pratet med politiker 
og talsperson for Miljøpartiet 
de grønne, Arild Hermstad, 
sier NAAFs regionssekretær i 
Oslo og Akershus, Emilie Næss 
Lunde. n
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Glutenfri pasta
Tilbyr restauranten glutenfri pasta? Supert! Bare sørg for at 
den ikke blir oppvarmet i vann der det har vært vanlig pasta. 
Mange restauranter bruker ferdigkokt pasta som raskt tilbere-
des ved å dyppe den i kokende vann et halvt minutt før  
servering. I noen tilfeller kan kokt pastavann også brukes  
til å varme opp ris.

Hvete i risotto
Risotto er vanligvis et trygt valg for de med cøliaki eller  
hveteallergi. Men det finnes restauranter som tilsetter en  
skje hvetemel eller en skvett pastavann for å få en mer  
kremet konsistens.

Melk i dressingen
Lyst på en velsmakende salat? Spør om ingrediensene i dres-
singen. Krydderblandingene som finnes i dressinger kan av og 
til inneholde melkeprotein eller melkesukker, som også kan 
inneholde spor av melkeprotein. En annen ting å tenke på når 
det gjelder dressing er majones. Vanlig majones er melkefri, 
men restauranter blander den ofte med crème fraiche.

Egg i pizzaen
Det høres kanskje rart ut, men det er faktisk noen som elter inn 
egg i pizzadeigen for å gjøre deigen glattere og bunnen sprø-

5 TIPS NÅR SKAL DU SPISE UTE

Kilde: Allergia.se

Skal du ut og spise? Her er fem ting det kan være greit å spørre 
restauranten om for å unngå uventede overraskelser.

ere. Hvis du har eggeallergi kan det derfor være lurt å sjekke før 
du bestiller, selv om det ikke er så vanlig.

Spor av peanøtt i pommes frites
Allergisk mot peanøtter? Ikke glem å spørre om frityroljen som 
brukes til å lage fritert mat. Noen restauranter, spesielt asia-
tiske, bruker peanøttolje når de steker alt fra kylling og sjømat 
til pommes frites. Selv om finraffinert peanøttolje ikke skal 
utløse noen allergiske reaksjoner, kan dårligere raffinerte oljer 
fremdeles inneholde allergifremkallende proteiner.

Dette sier loven
Du har rett til å vite om maten på en restaurant inneholder 
ingredienser som er på den såkalte allergilisten, en liste over 14 
allergener, inkludert melkeprotein, egg og hvete. Restauranter, 
og andre som lager mat som ikke er ferdigpakket, må kunne 
oppgi om maten inneholder disse ingrediensene. Informasjo-
nen kan gis muntlig eller skriftlig.

Vanlige restauranter trenger imidlertid ikke å ha spesifikke 
rutiner for å sikre at maten er egnet for sensitive allergikere. 
For eksempel kan en dråpe melk havne tilfeldig i maten uten  
å bli regnet som en ingrediens.
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E-sigaretter er mindre farlige enn sigaretter med tobakk, 
men de utgjør ifølge WHO likevel en helserisiko.

– Selv om det ennå ikke er fastslått hvor stor risiko som 
er knyttet til bruk av e-sigaretter, er de utvilsomt skade-
lige, og omsetningen bør derfor reguleres, heter det i en 
fersk rapport fra WHO.

Det foreligger heller ikke tilstrekkelig med beviser for 
at e-sigaretter er et effektivt middel for dem som ønsker 
å stumpe vanlige sigaretter, konkluderer rapporten.

Liten helsegevinst – I de fleste land der de er tilgjenge-
lige, fortsetter flertallet av brukerne å røyke e-sigaretter 
og vanlige sigaretter om hverandre, og helsegevinsten er 
derfor liten, mener WHO.

Tobakksindustrien, som kjemper mot røykeforbud og 
streng regulering i stadig flere land, har de siste årene 
drevet aggressiv markedsføring av e-sigaretter. De 
argumenterer med at disse er mindre farlige enn vanlige 
sigaretter, og at de er effektive for dem som ønsker  
å slutte med vanlig tobakk.

WHO mener dette er villedende markedsføring og viser 
til at e-sigaretter både inneholder nikotin og andre stof-
fer som er helsefarlige.

Forskere undersøker nå de langsiktige virkningene av 
e-sigarettbruk, og det utelukkes ikke at også disse kan 
være kreftfremkallende. n

E-sigaretter er  
utvilsomt skadelige
E-sigaretter er utvilsomt helsefarlige, 
og salget bør reguleres, slår Verdens 
helseorganisasjon (WHO) fast.

Kilde: forskning.no  Foto: Pixabay
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NAAF har lansert en ny nettside for deg som ønsker 
å lage allergivennlig mat. På Matskolen finner du 
gode oppskrifter til alle måltider og masse god 
informasjon om erstatningsprodukter, allergihygi-
ene og ernæring.

Matglede gir livskvalitet Matskolen ble etablert i 
år 2000 med støtte fra ExtraStiftelsen. Bakgrunnen 
var at det var lite kunnskap om tilberedning av mat 
for de som ikke tåler alt, både blant privatpersoner 
og i fagmiljøet. Dette har blitt bedre med årene, 
men fortsatt kan det være vanskelig å orientere 
seg i jungelen av oppskrifter på nett og finne ut 
hvilke råvarer du kan bruke i stedet for dem du ikke 
tåler. NAAF er opptatt av at alle som er berørt av 
matoverfølsomhet skal ha en så enkel hverdag som 
mulig. Inkludering og tilrettelegging bidrar til økt 

matglede og bedre livskvalitet, og vi ønsker å være 
en pådriver for å se muligheter framfor hindringer. 
Dette bidrar til bedre mestring av egen, og andres 
matallergi eller overfølsomhet. 

Kvalitetssikret innhold Gina Strøm, regionssekre-
tær i NAAF Region Midt, en av personene bak pro-
sjektet. Oppskriftene er utviklet i samarbeid med 
kokk Svein Magnus Gjønvik, som også samarbeider 
med NAAF ved å holde matkurs for medlemmer og 
lokallag.

- Målet med nettsiden er at alle som er berørt av 
matallergi og intoleranse skal kunne finne oppskrif-
ter som er gode, og som enkelt kan gjøres om ved å 
bytte ut ingredienser de ikke tåler. Det går an å lage 
allergivennlig mat som er god og som alle kan spise, 
sier Gina. n

Lurer du på hva du kan lage til frokost, lunsj eller middag? 
Kanskje leter du etter en god kakeoppskrift? På Matskolen 
håper vi du kan finne ny inspirasjon til allergivennlig mat.

Matskolen
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Kylling rød curry

Ingredienser

700 g kyllingfilet

2 ss nøytral olje

2 stk sjalo�løk, finhakket

1 ss ingefær, finhakket

1 stk gulrot, tynne skiver

1 stk brokkolie i buke�er

1 stk paprika i strimler

20-40 min Middels

Eplepai uten melk og gluten

Ingredienser

Paideig

2 ss nøytral olje

200 g lys glutenfri melblanding

100 g margarin uten melk

45 g sukker

60 min Le�

Kylling rød curry

Ingredienser

700 g kyllingfilet

2 ss nøytral olje

2 stk sjalo�løk, finhakket

1 ss ingefær, finhakket

1 stk gulrot, tynne skiver

1 stk brokkolie i buke�er

1 stk paprika i strimler

20-40 min Middels

Eplepai uten melk og gluten

Ingredienser

Paideig

2 ss nøytral olje

200 g lys glutenfri melblanding

100 g margarin uten melk

45 g sukker

60 min Le�

Fremgangsmåte

 1. Smuldre margarin i mel og sukker. Tilsett litt  
  vann ved behov og arbeid deigen raskt  
   sammen (den skal være fast).
 2. La deigen hvile kaldt i ca. 30 minutter.
 3. Smør en rund paiform. 2/3 av deigen kjevles  
   ut eller klemmes ut i formen slik at 
den dekker  
  bunn og kanter.
 4. Skrell og fjern kjernehus, kutt eplene i båter og 
  kok de knapt møre med ca. 2 ss vann, sukker  
  og kanel etter smak. Du kan også tilsette  
  rosiner hvis ønskelig.
 5. Paien stekes i ca. 40 minutter ved 180oC. Noen  
  ganger må den stå litt lenger, avhengig av ovn. 
  Paien skal få en gyllen farge. 

      l FAKTA MATSKOLEN

l Allergivennlige oppskrifter med god søkefunksjon
l Oppskrifter til frokost, lunsj, middag, dessert og snacks
l Informasjon om matkurs
l Informasjon om spesialprodukter og erstatningsproduter
l Fakta om mat, allergi, ernæring og allergihygiene
l Matskolen finner du på naaf.no/matoppskrifter

Søk i oppskri�er

Finn oppskri�er uten

GløggFoccacia

40-60 min Middels

Duchessepoteter uten melk

Gluten Peanø�er SkalldyrSoya Egg Nø�er Selleri Lupin SennepMelk

BløtdyrSesamfrø

Fisk

40-60 min Le� 0-20 min Le�
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AKTUELT

Legemiddelfirmaet GlaxoS-
mithKline (GSK) står bak 
nettsiden www.astmatest.no, 
som er utviklet av medisinske 
eksperter innen astma. Testen 
er ikke utviklet for å stille 
en diagnose eller bestemme 
hvilken type behandling du 
bør ha, men den gir legen din 
et bilde på sykdomsaktivite-

ten og hvor godt kontrollert 
astmaen din er. Denne infor-
masjonen hjelper så legen 
din å bestemme hvilken type 
behandling du behøver.

Hva innebærer astmakon-
troll? Astmakontroll er det 
det høres som: at du har 
kontroll på astmaen din og 

Har du kontroll på astmaen din?
Våkner du om natten? Må du avstå fra visse 
aktiviteter fordi du lett blir andpusten? Kanskje 
får du astmaanfall iblant?. Da er det en risiko for 
at astmaen din ikke er kontrollert. Faktum er at 
mange med astma tror at den er under kontroll – 
til tross for at de opplever symptomer.

Foto: Fredrik Solli Wandem

på astmasymptomer. Denne 
kontrollen bygger på at du 
bruker legemidlene dine på 
riktig måte, men også på at 
du besøker legen din jevnlig, 

helst hvert år.  Legen gjør en 
vurdering og avgjør om be-
handlingen din bør endres.

Les mer og ta testen på 
www.astmatest.no n

Siste pollenvarsel 2019
Årets siste pollenvarsel ble sendt ut mandag 26. august. 
Det har vært en intens sesong for mange allergikere.

Årets pollensesong startet 
i flere regioner allerede fra 
midten av februar med en 
uvanlig kraftig spredning av 
pollen fra or. På Østlandet var 
årssummene de nest høyeste 
noen gang registrert siden 
etableringen av målestasjone-
ne. Dette gjaldt også for store 
deler av Vestlandet.

Høye målinger. - Bjørkepol-
lensesongen var forventet 
å kunne bli betydelig på 
grunn av høy produksjon av 
rakler på trærne. Dette slo 
da også til for de søndre og 
midtre delene av landet etter 
starten i de siste aprildagene. 
Stasjonen på Lillehammer 
fikk sin høyeste årssum siden 
oppstarten i 2010, mens 
målingene i Oslo- og Stavan-

 

POLLENVARSEL
gerområdene viste den 
kraftigste bjørkepol-
lenspredningen på ti 
sesonger. I Trøndelag 
var årssummen med 
registrert bjørkepol-
len den høyeste 
siden 1993 og den 
tredje høyeste siden 
1980. Stasjonene i Nord-Nor-
ge fikk derimot årssummer 
som var blant de laveste regis-
trert for landsdelen så langt 
for bjørkepollenspredning, 
forteller Hallvard Ramfjord, 
seniorforsker i Pollenvarslin-
gen.

- Gresspollensesongen ble 
særlig markant i Lillehammer-
området med høyeste årssum 
registrert så langt. De øvrige 
stasjonene i Sør- og Midt-
Norge viste ingen store utslag 

i forhold til tiårs-gjennomsnit-
tet, avslutter Ramfjord.

En fullstendig årsrapport for 
alle pollentyper og stasjoner 
vil foreligge på NAAFs nettsi-
der i slutten av november.

Neste år. Den daglige pollen-
varslingstjenesten vil gjenopp-
tas i forkant av oreblomstrin-
gen i 2020 ved månedsskiftet 
januar/februar avhengig av 
værutviklingen. n
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Oppdag den nye generation av miljø-
smarte gulv fra Upofloor. Fri for PVC, 

mykgørere. phthalater  
og halogener.

Smartere. Grønnere. Sterkere.

Anbefalt av

 
såpe uten  
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HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper deg å  
bevare hudens og underlivets naturlige pH-verdi, som 

Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg slik at din 
hud holder seg i perfekt balanse, selv om du dusjer 
eller vasker deg hver dag. Det er ikke avansert, vi 
har bare gjort det samme som naturen.
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har bare gjort det samme som naturen.

HUDENS NATURLIGE VALG
Lactacyd inneholder melkesyre som hjelper 

deg å bevare hudens og underlivets naturlige 
pH-verdi, som igjen opprettholder den 

naturlige bakteriefloraen.
Lactacyd er derfor et mildt og naturlig valg 
slik at din hud holder seg i perfekt balanse, 

selv om du dusjer eller vasker deg hver dag. 
Det er ikke avansert, vi har bare gjort det 

samme som naturen.
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Opptatt av inneklima? 
-bruk vår helsevennlige maling

www.gjoco.no

Er du opptatt av godt inneklima, og  
har fokus på helse? Nå trenger du ikke 
lenger å bekymre deg for helseskadelig 

avdamping og lukt når du maler.  
Bliss er spesielt utviklet med de beste 
råvarene for å kunne gi deg et trygt  

og helsevennlig produkt.

NYHET
Nå også i 
glansgrad 
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CUTRIN
SENSITIVE

HÅRPLEIESERIE  
FOR FØLSOM OG  
ALLERGISK HUD

Trygt og skånsomt for  
sensitiv hodebunn 

10 rene basisprodukter  
av høy kvalitet 

Utviklet i tett samarbeid  
med det finske

astma og allergiforbundet
Selges kun hos frisøren

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

SENS - Trygg fra første strøk! 

Lune farger i trygge omgivelser 
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som 
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon 
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd 

 

til hvordan du kan innrede ditt hjem på sens.jotun.no.  

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 8302 LAURBÆR

LAURBÆR

2856  
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SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 2856 WARM BLUSH

SENS 8302 LAURBÆR

LAURBÆR

2856  

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

Lune farger i trygge omgivelser

SENS - Trygg fra første strøk

s e n s i t i v  s i d e
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NAAF-NYTT

8. november skjer det noe gøy 
i Bærum kulturhus. Da er det 
premiere på ballettforestil-
lingen Nøtteknekkeren og den 
allergiske Klara. Med 600.000 
kroner i støtte fra ExtraStiftel-
sen og 100 medvirkende mel-
lom 4 og 20 år er det duket 
for en allergivennlig versjon 
av det klassiske stykket.

Irene Jansson (39), daglig 
leder ved Den Norske Ballett-
skole & Akademi (DNBS&A), 
står bak oppsetningen. Hun 
synes det viktig å fokusere 
på helse når hun jobber med 
ballett og forestillinger. 

- Vi satt opp et stykke som 
het Snehvit og den allergiske 
Prosit i samarbeid med NAAF 
og ExtraStiftelsen i 2012. 
Dette hadde vi lyst til å gjenta, 
men i en ny produksjon. Med 
erfarne dansere og skuespille-
re viser vi publikum en magisk 
variant av Nøtteknekkeren, 
hvor vi formidler juleglede 
og informasjon om allergi på 
samme tid, forteller hun.

Elevene trener opp til seks 
dager i uken, og noen av dem 
er internasjonale prisvinnere. 

Morsom vri. Stykket er skre-
vet om i samarbeid med en 
elev som både er danser og 
skuespiller. 

- Vi syntes ideen med Nøt-
teknekkeren og nøtteallergi 
var veldig morsom. En humo-
ristisk vinkling på et tema som 
ikke er så enkelt for alle i sin 
hverdag. Det blir en forestil-
ling for hele familien, hvor 

Allergivennlig
danseforestilling
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Irene Jansson og elever ved DNBS&A i kostymer fra forestillingen som har premiere i november. 

det underliggende temaet 
om astma og allergi skinner 
gjennom på en fin og naturlig 
måte. Det vil også være mye 
god informasjon i foajeen før 
og etter forestillingen, sier 
Irene.

Hun forteller videre at det 
er planer om å gjøre mer ut av 
forestillingen i 2010, blant an-
net i Sandvika teater. I tillegg 
skal de besøke flere sykehus 
på Østlandet og danse for 
barn og unge.

Ikke noe man ser ofte. 
NAAF-medlem Kristine 
Stephansen (14) fra Grefsen 
i Oslo er en av danserne i 
forestillingen. Hun har danset 
ballett ved DNBS&A i 10 år. 
Hun er selv nøtteallergiker og 

      l FAKTA NØTTEKNEKKEREN  
OG DEN ALLERGISKE KLARA

Forestillinger:
l 8. november kl. 18.00 – Bærum kulturhus
l 9. november kl. 13.00 – Bærum kulturhus
l 9. november kl. 16:30 – Bærum kulturhus
l 23. november - Fagernes kulturhus

Billetter: www.baerumkulturhus.no 
Utviklet i samarbeid med Norges astma- og  
allergiforbund 
                                                   Støttet av ExtraStiftelsen

synes det er en god ide å lage 
en forestilling med allergi som 
tema.

- Det er kult at det settes 
fokus på allergi gjennom dans. 
Det er ikke noe man ser ofte. 
Jeg har vært allergisk mot 

blant annet peanøtter, cash-
ewnøtter og valnøtter siden 
jeg var liten. Gjennom denne 
forestillingen håper jeg at vi 
kan hjelpe folk med å forstå 
litt mer om hvordan det er å 
ha allergi, sier hun. n
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Halloween er rett rundt hjørnet, og mange små gleder seg 
til å kle seg ut og å banke på dører på jakt etter en real 
fangst med knask. Noen skal kanskje også arrangere fest 
hjemme. Dette kan for enkelte skape bekymring hvis barnet 
har matallergi. Men fortvil ikke! Med noen enkle knep og 
oppskrifter kan alle få en trygg og fin feiring.

PÅ JAKT ETTER KNASK. Uansett om du 
har barn med matallergi, venter gjester 
med matallergi, eller bare rett og slett 
ønsker å gjøre litt ekstra for at alle skal 
få en fin feiring, er det noen enkle tips 
du kan forholde deg til.

Velg innpakket godteri med påtrykt 
varedeklarasjon. Dette sikrer ikke bare kon-
taminasjon fra andre godterivarianter, men gjør 
det også mulig for de voksne å ta en god vurdering på 
om det er noe barnet kan spise eller ikke.

Gelegodteri og skumgummi er noe de fleste tåler, men vær 
oppmerksom på kontaminasjon hvis det er blandet med andre godte-
rivarianter.

Server slagene i separate skåler for å unngå kontaminasjon mellom sortene. 
Harde drops og kjærlighet på pinne kan være gode alternativer, men vær  

oppmerksom på at enkelte varianter kan inneholde melkeprotein.
Velg sjokolade uten nøtter. Gode eksempler her er Hval melkesjokolade  

eller Kinder Maxi.  
Sjokolade uten melk kan også være en gledelig overraskelse for en del barn.

Popcorn og sukkerspinn er gode og gøyale alternativ som kan spises av de aller fleste.
Server frukt og bær. Blåbær og druer er gode alternativ som de fleste tåler og liker. 

Ikke minst kan det være godt og frisk som et alternativ til alt det søte. Kall dem  
Dracula- eller monsterøyne og de får nok ben å gå på. 

eller knep?
Knask
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Skrekkelig gode, 
allergivennlige 
oppskrifter

SNAKK MED BARNA
Det kan være lurt å snakke med barna før dager som dette og forklare dem litt 

rundt hvilke forhåndsregler de bør ta for å unngå reaksjoner. Barn forstår mer av 
sin allergi enn vi tror, så gir vi dem redskapene de trenger til å ta bevisste valg selv, 

gjør vi halloween og liknende dager enklere å mestre for både liten og stor.
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Visste du at du kan lage marengs 
uten egg? Disse søte marengs-
spøkelsene faller godt i smak  
hos både liten og stor. 

INGREDIENSER:
l Lake fra 1 boks kikerter
l 0,5 sitron
l 1 dl melis
l Noen dråper valgfri konditorfarge,    
 eventuelt rødbetejuice hvis du ønsker farge på spøkelsene.
l Sort konditorfarge eller mørk sjokolade til å lage øyne.

SLIK GJØR DU:
 1. Sett ovnen på 100 grader.
 2. Sil kikertlaken over i en bolle (ikke kast kikerten, de kan du lage  
  noe annet godt av).
 3. Press ut 2-3 ss sitronsaft og bland sammen med laken
 4. Visp laken litt i en kjøkkenmaskin eller med en håndvisp, før du  
  sikter inn halvparten av melisen og visper videre til du har en  
  stiv marengs. Smak så til med resten av melisen.
 5. Vens så forsiktig inn konditorfarge til ønsket resultat.   
 6. Ha marengsen over i en sprøytepose og lag små spøkelser  
  på bakepapirkledd stekebrett.
 7. Sett brettet i ovnen og stek dem i 1 god time, litt avhengig av  
  størrelsen. Skru av ovnen, men la spøkelsene stå der til de er  
  helt avkjølte, det er da stivner!
 8. Bruk en tannpirker og tegn på øyne og munn på spøkelsene.

Heksefingre er enkle å lage, gode på smak og ikke minst  
et dekorativt innslag på bordet under halloween.  

INGREDIENSER:
l 200 g glutenfritt, lyst mel
l 100 g smør uten melk
l 1 vaniljestang
l 80 g sukker
l ½ ts bakepulver
l 1 klype salt
l 4-5 ts vann
l 10 skålde mandler (evt andre nøtter hvis man  
 ikke tåler mandler)

SLIK GJØR DU:
 1. Skåld mandlene: kok opp vann og legg mandlene i.  
  La dem koke noen minutter til skallet løsner. Skyld  
  mandlene under kaldt vann og fjern skallet.  
  Del dem i to på langs med en skarp kniv.
 2. Sett ovnen på 180 grader med varmluft.
 3. Ha romtemperert smør i en bolle og smuldre i melet.
 4. Del vaniljestangen på langs. Skrap ut vaniljefrøene ved 
  en kniv og bland de sammen med en spiseskje sukker,  
  slik at kornene deler seg.
 5. Tilsett sukker, vaniljesukker, bakepulver og salt til  
  smørblandingen og rør det hele sammen.
 6. Samle kjeksdeigen med 4-5 spiseskjeer vann.
 7. Legg deigen på bordet og del den i 15-20 biter. Rull  
  hver kule ut til en fingerlengde, legg dem på et bake- 
  papirkledd stekebrett og form dem videre til fingre.  
  Fingrene hever noe under steking, så ikke lag dem alt  
  for tykke. Du kan også skjære noen tynne striper  
  i hver knokkel.
 8. Press en halv mandel ned i toppen av hver finger,  
  så det dannes en fordypning. Fjern mandelen igjen  
  før steking.
 9. Dryss litt brunt sukker, kanel eller kakao over fingrene.
 10. Stek fingrene i 10-15 minutter, til de er gylne.  
  Avkjøl på rist.
 11. Trykk mandlene forsiktig på plass i fordypningen.  
  Du kan også bruke litt rødt syltetøy i fordypningen  
  før du legger på mandlene for en enda  
  skumlere effekt.

Bananspøkelser er et sunnere alternativ til alt godteriet, men 
smaker minst like godt! 

INGREDIENSER:
l 2 eller flere bananer (avhengig av antall gjester.  
 1 banan holder til 2 personer)
l Ispinner til antall spøkelser du vil lage
l 1 plate hvit sjokolade (bruk gjerne en uten melk), valgfritt
l ½ plate mørk sjokolade (bruk gjerne en uten melk)

SLIK GJØR DU:
 1. Smelt hvit og mørk sjokolade hver for seg i vannbad.
 2. Del bananene i to og sett hver halve banan på en ispinne.
 3. Dypp bananen i hvit sjokolade  
  slik at de blir helt dekt.
 4. Lag øyne og eventuelt munn av   
  mørk sjokolade.
 5. Sett pinnene i en kopp eller  
  legg dem på et fat til avkjøling.
 
TIPS: Du kan også lage spøkelser 
av hele jordbær på samme måte.

HEKSEFINGRE
uten gluten, melk og egg

MARENGSSPØKELSER

BANANSPØKELSER

uten egg

(med eller uten sjokolade) 
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For å gjøre det enda lettere 
for forbrukere som plages 
med astma eller allergi å 
finne milde, allergivennlige 
produkter som ikke irriterer 
luftveiene, finnes nå den nye 
nordiske produktmerkeord-
ningen; Asthma & Allergy 

Ny produktserie anbefalt av Asthma Allergy Nordic

Nordic. Merkingen gir en an-
befaling på hvilke produkter vi 
vurderer som gunstige for de 
med astma, allergi og andre 
overfølsomhetssykdommer.

Nytt i ordningen er en 
komplett serie av solbeskyt-
telse fra Sun Camilla Pihl. 

Sun Camilla Pihl er både 
Svanemerket og Astma- og 
Allergimerket. I tillegg er alle 
formuleringene 100% Cruelty 
Free, fri for parabener, coca-
mide DEA, MI og kathon.  

Formuleringene er også 
100% fri for de mye omtalte 

«værstingene» Oxybenzone 
og Octinoxate, som nå er for-
budt på Hawaii, da de skader 
korallrev og annet dyreliv.

Produktene får du kjøpt  
i nettbutikken på vita.no

Mange sliter med eksem, tilhørende kløe og ubehag på hendene sine. 
De myke hanskene fra Granberg vil hindre en i å klø direkte på eksem/sår, og 
bidra til at krem i området som behandles blir værende lengre.

Vi har jobbet spesielt med å utvikle hansker som skal ha god passform for 
barn, og tilbyr derfor hanskene i fem barnestørrelser. Dette for at barnet skal 
oppleve så få ulemper som mulig ved å bruke hanskene ved lek og andre 
aktiviteter, eller i løpet av natten.

Hanskene er laget av helse- og miljøvennlig, biologisk nedbrytbar bambus. 
De kan vaskes på 60 °C og vil beholde sine gode egenskaper vask etter vask.

Art. 110.0155 (barn)

Art. 110.0160 (XS-XL)

granberg.no

Hudvennlig hanske laget av››
BAMBUS-VISKOSE

ANBEFALT AV

Eksemhansker for voksneAdult’s Eczema Gloves

Health-friendly& totally bio-degradable

ANBEFALT AV

Mange sliter med eksem, tilhørende kløe og ubehag på hendene sine. De myke hanskene fra Granberg vil hindre en i å klø direkte på eksem/sår, og bidra til at krem i området som behandles blir værende lengre.

Vi har jobbet spesielt med å utvikle hansker som skal ha god passform for barn, og tilbyr derfor hanskene i fem barnestørrelser. Dette for at barnet skal oppleve så få ulemper som mulig ved å bruke hanskene ved lek og andre aktiviteter, eller i løpet av natten.

Hanskene er laget av helse- og miljøvennlig, biologisk nedbrytbar bambus. De kan vaskes på 60 °C og vil beholde sine gode egenskaper vask etter vask.

Helsevennlige ››

ANBEFALT AV

Eksemhansker for voksneAdult’s Eczema Gloves

Health-friendly& totally bio-degradable

Art. 110.0155 (barn)
      110.0160 (XS-XL)

EKSEMHANSKER.
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Blant 148 deltakere fra hele landet var 
95 delegater stemmeberettiget. De 
deltok på landsmøtet for å være med 
å utforme forbundets arbeid de neste 
tre årene. Sentralt sto oppgaven med å 
godkjenne ny strategiplan for de neste 
ni år og ny handlingsplan for 2020 til 
2022. Disse vil legges ut på naaf.no. 
På programmet sto også besøk på 
Geilomo barnesykehus som eies av 
NAAF. Ved hjelp av innsamlede midler 
har det siste året blitt gjort betydelige 
oppgraderinger på bygningsmassen.

Vellykket landsmøte
NAAFs Landsmøte 2019 ble avholdt på Geilo helgen 20. – 22. september.

Forbundsleder: Atle Ruud
Nestleder: Hege Sydnes
Nestleder: Helene Stråtveit 
Styremedlem: Hanne Sagerud 
Styremedlem: Lisbeth Nygård 
Styremedlem: Lena Eivik
Styremedlem: Lina B. Salte (NAAFU)

NYTT FORBUNDSSTYRE
Det mest spennende var riktignok valget av nytt forbundsstyre.  
De som skal lede NAAF gjennom de neste tre årene er:

Styremedlem: Kent Hart (ansattrepresentant)
Varamedlem: Lisbeth H. Svendsen
Varamedlem: Elen Valborg Vuolab
Varamedlem: Ann Helen Sandal
Vara NAAFU representant: Silje Tengs
Vara ansattrepresentant: Anna Bistrup  
                        
                                    



NAAFs nye forbundsstyre. Bak fra 
venstre: Ann Helen Sandal, Lina B. 
Salte, Kent Hart, Atle Ruud, Lisbeth 
H. Svendsen. Foran fra venstre: 
Elen Valborg Vuolab, Hege Sydnes, 
Helene Stråtveit, Lena Eivik,  
Silje Tengs, Lisbeth Nygård,  
Anna Bistrup. Hanne Sagerud  
var ikke tilstede.

Deltakerne fikk omvisning i de oppgraderte lokalene på Geilomo barnesykehus.

LANDSMØTE 2019

Atle Ruud fra Trondheim, tidligere leder 
for NAAF region Midt, ble valgt som leder 
for det nye forbundsstyret. Han gleder 
seg til å sette i gang med arbeidet. 

– Først og fremst gleder jeg meg til å bli 
enda bedre kjent med NAAF og arbeidet 
til våre frivillige, tillitsvalgte og ansatte. 
Deretter gleder jeg meg til å ta fatt på den 
nye strategi- og handlingsplanen.  
Et hovedfokus vil være hvordan kan utvi-
kle organisasjonen, blant annet gjennom 
å øke den interne samhandlingen, og 
sette den i stand til å best jobbe for vår 
visjon. NAAF er en svært viktig organisa-
sjon, og jeg vil gjerne bidra til den videre 
utviklingen. Men akkurat nå synes jeg 
det er på sin plass å takke Landsmøtet for 
tilliten, sier Atle.

«10 kjappe» med Atle:

Alder: 49 år
Bosted: Trondheim
Familiesituasjon: Gift og har to tenåringer
Yrke: IT-leder i Enova SF
Liker å gjøre på fritiden: Spille brettspill
Medlem i NAAF siden: 2009
Favorittfilm:  
Akkurat sett Matrix-trilogien på nytt
Favorittmusikk: Madrugada
Brenner for: Samhandling, forbedring  
og utvikling
Motiveres av: Helhetstenkning, 
muligheter og positivitet

Atle Ruud gleder seg til å ta fatt på arbeidet 
som ny forbundsleder.

NESTE LANDSMØTE VIL 
BLI 

 

AVHOLD
T I 2

022

Takker for tilliten
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Det er med ydmykhet og stolthet jeg trer inn i vervet som ny 
forbundsleder for NAAF. Det er spennende å få være med 
på å utvikle en så viktig organisasjon. Våre diagnosegrup-
per består av cirka 1,5 millioner nordmenn. Dette tilsvarer 
over 25% av Norges befolking. Her er det bare å brette opp 
ermene.

Landsmøtet 2019 ble gjennomført i nydelige omgivelser 
på Geilo 20.-22. september. Vi fikk vedtatt en god strategi 
for perioden 2020-2028 og tilhørende handlingsplan for de 
tre kommende årene; 2020-2022. Disse blir gjort tilgjengelig 
på hjemmesidene til NAAF. De mange viktige satsningsom-
rådene for våre medlemmer vil jeg komme tilbake til på et 
senere tidspunkt. 

I dag har jeg lyst til å fokusere på hvordan NAAF skal 
utvikle seg som organisasjon. Jeg ønsker å bidra til å forene 
den unike kompetansen og det sterke engasjementet våre 
frivillige, tillitsvalgte og ansatte har. Sammen skal vi bygge 
et sterkere NAAF med økt samhandling, økt aktivitet, økt 
synlighet og økt påvirkning. Lykkes vi med dette får vi også 
økt medlemsmasse. 

Et slikt arbeid er ikke gjort over natten, men krever klare 
mål og en tydelig retning. Forbundsstyret som ble valgt på 
Landsmøtet gjør meg sterk i troen for kommende treårs-
periode. Kompetansen er bred, og den geografiske spred-

Atle S. Ruud
Forbundsleder 

FORBUNDSLEDERENS HJØRNE

ningen på styremedlemmene er god. Vi har både erfarne 
og ferske styremedlemmer, noe jeg tror gir oss en god 
dynamikk.

Under Landsmøtet fikk vi også anledning til å besøke 
Geilomo barnesykehus og bivåne den oppgraderingen av 
bygningsmassen som har skjedd de siste årene. Det var 
spennende å høre sykepleierne fortelle om tilbudet, og ikke 
minst var det svært hyggelig å kunne så slå av en kort prat 
med noen av barna som var på opphold. Dersom noen lurer, 
så hadde de det helt topp.

Jeg håper du finner bladet både interessant og lærerikt.
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Store og små medlemmer i Nord Trøndelag  
storlag fikk utfordret høydeskrekken på  
Rypetoppen Adventurepark i august.  
- Det var mange slitne og fornøyde deltakere  
som dro hjem på søndag. Et vellykket arran- 
gement, sier regionssekretær Gina Strøm.

Deltakerne møtte opp på fre-
dag, og kvelden startet med 
felles grilling. NAAF sørget for 
at grillene ble tent, og delta-
kerne hadde med mat  
og drikke selv.

- Noen familier bodde i 
bjørnehi, som er små hytter 
med plass til 6 personer. Hyt-
tene er ganske nye, har varme 
i gulvet og er et godt alter-
nativ til lavvoene, der resten 

Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF  Foto: Privat

Mestring i naturskjønne omgivelser

Hinderet med kjelke var kjempe-
gøy, men zip-line var aller kulest, 
forteller Øyvind Embret (7).

Løypa med en slange som hinder var 
veldig kul. Der var det flere zip-lines 
også, sier Karen Martine (8).

av overnattingsgjestene lå, 
forteller Gina.

Idyllisk. Neste morgen var det 
klatring som sto på program-
met. Deltakerne klatret etter 
eget ønske, og noen fikk kjen-
ne på høydeskrekken i lange 
zip-lines. Klatreparken ligger 
idyllisk til i Meråker, omgitt av 
skog, fjell og vakker natur.

- Stor honnør til Rypetop-

pen som har veldig god sikring 
i anlegget. I tillegg er det 
mange ansatte tilstede, slik at 
hvis noen trenger hjelp, er de 
raskt på pletten, sier Gina.

Stor mestringsfølelse. Karen 
Martine (8) og Øyvind Embret 
Brakalsvålet-Vanebo (7) har 
vært med NAAF til Rypetop-
pen flere ganger. Begge har 
astma, og Karen Martine har 
pollenallergi. 

- Flere av hindrene er 
utfordrende for dem, men 
vi ser at de nå klarer mer og 
orker mer. Før har de fort 
blitt veldig slitne, men denne 
gangen klarte de å klatre 
mange løyper og hadde stor 
mestringsfølelse. De holdt seg 
mest oppe i trærne, forteller 
mamma Anneli.

Nord-Trøndelag storlag 

brukte midler fra Stiftelsen 
Fridheim, slik at deltakerne 
betalte bare en liten egen-
andel. n
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TITTEL

Pust godt
med yoga

«Strekk opp, pust dypt inn». Tre armer går til værs og strekkes over  
hodet mot høyre. Men beina i skredderstilling forsøker de å forlenge  
og tøye mens pusten brukes bevisst. 

Tekst og foto: Anne-Lise Aakervik

I Yogaens Hus i Trondheim har den lokale astma og allergi-
foreningen inntatt gulvet noen timer hver uke det siste året. Fra 
venstre: Deltager Marit Nilsen Bjørklund, instruktør Inger Lise 
Romsdal og Gina Strøm, regionsekretær for Region Midt.
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NAAF-NYTT

Yoga har gått som en farsott 
over landet. I hver krinkel 
og krok tilbys yoga i en eller 
annen variant. Her er unge og 
gamle, spreke og ikke fullt så 
spreke. Folk med tung pust og 
folk med lett pust. Hva er det 
som gjør yogaen så anvende-
lig? 

- Yoga har blitt mer og mer 
anerkjent, også i medisinske 
miljøer, og flere nyere studier 
viser at det har effekt både på 
kropp og sinn. Dette bekref-
ter at det mange opplever 
når man gjør yoga viser seg å 
være reelt. Pusten er viktig, 
med den finner man ofte en 
større tilstedeværelse, ro og 
balanse i livet. Jeg kaller det 
nærværsyoga. Det sier Inger 
Lise Romsdal som er yoga-
lærer og leder den ukentlige 
timen.  

- Jeg sammenligner yoga 
med det å gå i skogen – det 
gir en pause fra alt, og det 
gir meg glede. Marit Nilsen 
Bjørklund sitter på gulvet i 
skredderstilling og smiler. Hun 
har gått på kurs i vår og ble 
veldig glad da høsten bød på 
nye muligheter. For dette ville 
hun fortsette med. Både rygg 
og astma trivdes med yoga.

Pust inn – pust ut. NAAF 
Region Midt har tilbudt yoga 
flere steder i Midt-Norge. Det 
startet da regionsekretær 
Gina E. Strøm selv ble bitt av 
yogabasillen. – Jeg kjente at 
det var bra for meg, både for 
pust og spenninger i kroppen. 
Vi testet det deretter ut på 
et familieseminar, og det ble 
populært. Deretter hadde vi 
barneyoga noen år. Der så vi 
at yoga ga god mestringsfølel-
se for barna, spesielt for dem 
som ikke mestrer aktiviteter 
som fotball og håndball. I vår 

Tøyning kombinert med pusteøvelser gir veldig god effekt på muskel-
spenninger. I tillegg er avspenning viktig i yoga.

startet vi opp for voksne med-
lemmer og støttemedlemmer.

- Yoga er for alle, og alle 
kan få det til uansett fysiske 
eller psykiske begrensninger. 
Medisinsk yoga er en myk og 
rolig form for yoga med fokus 
på pust, bevegelse, avspen-
ning og meditasjon. De fleste 
øvelsene utføres sittende 
eller liggende på gulvet, og 
de kan gjøres sittende på en 
stol. Dermed kan også de 
som sitter i rullestol delta og 
få en effekt av tilbudet, sier 
Romsdal. 

Lav terskel. Marit Nilsen 
Bjørklund er astmatiker. Hun 
er i dag godt medisinert, men 
likevel kan hun ha dårlige 
perioder. En ryggskade fra 
mange år tilbake gjør seg også 
gjeldende av og til. Og det var 
kanskje mest med tanke på 
ryggen at hun meldte seg på 
kurset da tilbudet kom. – Jeg 
var usikker på om jeg kunne 
klare det, både på grunn av 

astmaen og ryggplagene. Den 
bekymringen hadde jeg ikke 
trengt å ha!

Marit fikk med seg mannen 
sin som er familiemedlem 
i NAAF. – Jeg er en voksen 
mann med kontorjobb og 
det gir gjerne noen plager. Så 
da tenkte jeg at yoga kunne 
hjelpe og være forebyggende, 
sier Jostein Bjørklund, som 
via deltagelse på ryggskole 
hadde opplevd at å tøye ga 
ham en mykere kropp og en 
bedre hverdag. Det var verdt å 
forsøke yoga, og effekten viste 
seg å være veldig bra. 

Overraskende effekt. 
Astmatikere har gjerne en 
del muskelspenninger. I dår-
lige perioder bruker de mye 
krefter og muskler på å puste. 
Dette setter seg gjerne rundt 
brystkassa, og det å puste 
dypt kan føles veldig ubehage-
lig og stramt. 

- Tøyningene, avspenningen 
og pusteøvelsene i kombina-

sjon hjalp veldig på dette. Det 
var overraskende hvor bra 
yoga fungerte på astmaen min 
og ryggen, sier Marit Bjør-
klund.

- Slike spenninger forplanter 
seg gjerne, og det blir til slutt 
en ond sirkel der man ikke 
vet hva som utløser hva. Med 
yoga kan vi kombinere flere 
øvelser som virker avspen-
nende og styrkende. Og det 
er hele «pakken» som er 
bra. Pust, tøying og avspen-
ning med korte meditative 
økter har like stor effekt som 
en ettermiddagslur når det 
gjelder energi, og mye bedre 
effekt i forhold til mykhet og 
smertelindring, sier Inger Lise 
Romsdal.

Det kan både Jostein og Ma-
rit skrive under på. – Jeg får 
faktisk energi av å være her. 
Vi kan komme ganske stresset 
til timen, rett etter jobb og i 
rush. Men når vi har landet 
på matta og funnet pusten, 
så går det bare oppover. Etter 
timen er vi både avslappet og 
har fått igjen energien, fortel-
ler Marit.  

- Jeg vil si det så sterkt som 
at yoga har hjulpet meg med å 
holde kroppen ved like slik at 
jeg har kommet meg på jobb, 
sier Jostein. 

- Min erfaring er at yoga 
gir mestring på ulike nivå, 
sier Romsdal. – Folk får et 
pusterom til å lande i seg selv, 
slippe spenninger og koble 
sammen hode og kropp. I til-
legg er vi opptatte av å ha det 
hyggelig og avslappende. Her 
både prater og flirer vi. 

Både Region Midt og flere 
storlag i Trøndelag har mottatt 
prosjektmidler fra LNU og 
Extrastiftelsen til å gjennom-
føre yoga. n
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7 dl. vann
400 gr. sukker 
1 stk. lime, både skall og saft skal brukes
1 ½ dl. akevitt 

l Vask limen godt og riv skallet fint på den fineste siden av rivjernet. 
l Kok det sammen med vann og sukker til sistnevnte har løst seg opp. 
l Ha i limesaft og sett i fryseren. 
l Rør litt rundt etter noen timer, og fortsett prosessen til den gir fine flak  
 av sukkerlaken. Du kan gjerne lage denne to-tre dager i forveien. 
l Bruk en skje og skrap sammen en ismasse og legg i cocktailglass. 
l Hell over litt akevitt og pynt med litt revet lime. 

Julens drikker
Jula handler ikke bare om mat. Vi må drikke også. Her er fem 
smakfulle flytende julebomber det er verdt å prøve i løpet av de 
kommende ukene. 

Tekst og foto: Morten Øverbye

100 gr. Kokesjokolade, 70% (gjerne melkefri 
sjokolade av alle typer) 
6 dl. melk etter eget ønske 
½ stk. vaniljestang
½ ts. Finhakket chili 

l Bryt opp sjokoladen og ha i melken sammen  
 med utskrapet vaniljestang og chili. 
l Varm opp til kokepunktet og server.  
 Ha gjerne litt krem og kanel på toppen. 

AKEVITTGRANITÉ

KAKAO MED CHILI
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JULEDRIKKER

Julens drikker

7,5 dl vann
2,5 dl husholdningssaft
10 stk. nellikspikre 
4 stk. kanelstenger  
5 stk. stjerneanis
1 stk. appelsin
3 cm. fersk ingefær
Rosiner 
Hakkede mandler 

2 dl. fløte, gjerne laktosefri 
50 gr. brunt sukker 
200 gr. kokesjokolade, så mørk som mulig (gjerne 
melkefri) 
1 ss. Smør
1 stk. klementin, kun saften

l Smelt smør i en stekepanne og tilsett sukkeret. La det koke  
 forsiktig sammen til alt sukkeret har løst seg opp. 
l Finhakk sjokoladen og ha det i en bolle. 
l Ha fløten over sukkerblandingen og varm det opp til  
 kokepunktet. Ha væsken over sjokoladen og la det ligge  
 i to minutter. 
l Rør i blandingen til all sjokoladen har løst seg opp. 
l Ha i klementinsaften og server. En perfekt dessert i jula! 

1 l. Eplesider
2 ts. Malt kanel
1 ts. Revet ingefær 
½ stk. appelsin i skiver 
5 stk. stjerneanis
2 dl. whisky/bourbon (kan sløyfes) 

l Ha alle ingrediensene i en kjele og varm opp  
 til like under kokepunktet. 
l Hell i en liten klunk med whisky, og bland  
  sammen. Server!

l Kok opp alt 
l Tilsett saft
l Sil hvis du vil. 
l Server med mandler og rosiner

HJEMMELAGET GLØGG

SJOKOLADESHOT

LUN SIDER
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE

Anna Bistrup
Helsefaglig rådgiver

Kent Hart
Fagsjef biologi og kjemi

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Katharina M. Lund
Ernæringsfaglig rådgiver

Bjørkefrø
Jeg lurte på om det går an å 
reagere allergisk på Bjørkefrø? 
Etter at det har starte å spre 
seg har jeg begynt å reagere 
allergisk igjen, og jeg må ta 
flere tabletter om dagen enn 
jeg gjorde da det sto på som 
verst med gresspollen. 

Hilsen Terje

Svar:
Det har vært større spredning 
av bjørkefrø enn tidligere. Hel-
digvis reagerer ikke allergikere 
på bjørkefrø. Bjørkepollen, 
som kommer på våren, inne-
holder treets «sædceller» og 
kommer fra hannrakler, mens 
frøene vi nå ser kommer fra 
befruktede hunnrakler og kan 
danne nye trær.

Man kan reagere på gress 
selv om det ikke står og blom-
strer. Når gresset klippes eller 
ved kraftig regn vil det kunne 
frigjøres allergener fra selve 
gresset som man kan reagere 
på.

Hilsen Anna

Jeg lider av en kronisk lungesykdom og har det siste året be-
gynt å reagere på røyk, eksos, sterke rengjøringsmidler, såpe, 
parfyme og liknende. Jeg kjøpte parfymefri tøyvask og ble me-
get imponert. Det hjelp veldig på de plagene jeg tidligere har 
opplevd. Jeg vet at rengjøringsmidler til baderom og kjøkken, 
typisk i spray form, er verstinger. Finnes det noe alternativ til 
disse? Eventuelt noe som er godkjent av dere og den nordiske 
merkeordningen? Har noen tips til metode og fremgangsmåte 
for å vaske av bad og kjøkken? Jeg bruker grønnsåpe på gulv,  
da jeg har hørt at det er bedre. Stemmer det?

Hilsen Anne

Svar:
Det er fint å høre at du opplever at det hjelper å bytte tøy-
vaskemiddel. I forhold til øvrig renhold anbefaler NAAF tørre 
rengjøringsmetoder. Ved å begrense bruk av rengjøringsmidler 
og vann, vil man også redusere risikoen for luftveis- og hudpla-
ger. Ved gulvvask er valgene mange. Man kan velge å bruke 
oljemopp, engangsmopp, trådmopp eller syntetisk mopp. Disse 
går under kategorien tørre rengjøringsmetoder, og vann og 
kjemikalier blir da overflødige. Vanskelige flekker på gulvet må 
selvsagt fjernes med fuktig klut, eller ved at flekkene dusjes 
med rent vann for å løses opp. En mikrofiberklut er positivt 
ladet mens støv er negativt ladet. Det er derfor mikrofiberkluter 
holder så godt på støvet i motsetning til en bomullsklut, som er 
negativt ladet, og derfor lite effektiv til tørking av støv.  
Du kan lese mer om anbefalte produkter på www.naaf.no/
merkeordning 

Hilsen NAAF

Lukt fra vaskemidler

Rengjøring

Min nabo koker tøy i vaskemaskinen og bruker parfymerte 
vaskemidler. Dampen slippes ut av en ventil og blåser inn mot 
vår bolig. Jeg får pusteproblemer og har astmatisk bronkitt. 
Hva skal jeg gjøre med dette?

Hilsen fortvilet nabo

Svar:
Dette problemet bør du drøfte med naboen som kanskje ikke er 
klar over at dette kan føre til helseproblemer for deg. Dessverre 
er det flere som bruker såpe og skyllemiddel med parfymelukt. 
En hyggelig samtale der dere drøfter løsninger på utfordringene 
ved å koke tøy vil nok være det lureste før du går videre med 
saken. Kanskje de ikke er kjenner til Neutral-serien til NAAF?

Hilsen Kai
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SPØRSMÅL OG SVAR

KONTAKT Mandag, tirsdag og torsdag betjenes 
telefonen av sykepleier.  
Fredag av eksperter på inneklima/uteluft.

Åpent:
09.00–11.00  
12.00–14.00

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

Allergi i barnehager

Kjemikalier
Jeg vet ikke helt om dere kan hjelpe meg, men jeg forsøker alli-
kevel. Jeg har tatt en allergitest på kjemikalier, og noen av disse 
var positive. Dette viste testen at jeg reagerer allergisk på:

l Iodopropynyl butyl carbamate
l Akrylates = Methacrylate (s)
l Methyldibromoglutaronitrile

Jeg har fått beskjed om å lette etter disse i innholdsfortegn-
elsen på det jeg kjøper og bytte ut det jeg har hjemme. Men 
jeg finner ikke disse stoffene på noen produkter. Er det andre 
ting jeg må se etter? Heter de noe annet? Jeg synes dette er 
så vanskelig. Håper dere kan hjelpe meg. Testen tok jeg  
i UK, men regner med det ville ha vært det samme hjemme  
i Norge.

Elsa

Svar:
To av stoffene du har oppgitt er konserveringsmidler som 
blant annet finnes i kosmetikk og produkter til personlig pleie, 
men de kan også anvendes i for eksempel maling, vaskemid-
ler og øvrige flytende husholdningsprodukter. Når det gjelder 
personlig pleie, så sier lovgivningen at stoffene skal skrives på 
en spesiell måte (INCI), for at forbrukeren skal kunne lære seg 
å kjenne igjen de kjemiske navnene.

Til høyre nedenfor finner du INCI-navnene:
Iodopropynyl butyl carbamate = Iodopropynyl butylcarbamate
Methyldibromoglutaronitrile = Methyldibromo glutaronitrile

Det at du ikke finner disse på produktene dine hjemme kan 
også bety at de rett og slett ikke inneholder disse stoffene. 
Det er andre, og i enkelte tilfeller mer allergifremkallende 
konserveringsmidler, som anvendes i dagens personlige 
pleieprodukter.

Når det gjelder akrylater og methacrylate/metakrylat, 
så er dette noe som man for eksempel kan finne i superlim. 
Du bør derfor være oppmerksom på å unngå kontakt med 
kontaktlim og kroppsnære metoder som for eksempel liming 
av vipper og falske negler. 

Produkter som ikke har lovpålagt deklarasjon av kjemikali-
er med navn etter INCI-reglene kan skjule de samme stoffene. 
I NAAF har vi et prosjekt for å gjøre bruken av produktkon-
troll- og miljøinformasjonslovene enklere for forbrukere. Du 
har rett til opplysninger om produktene du kjøper inneholder 
helse og miljøskadelige stoffer. Du finner mer informasjon  
om dette på www.naaf.no/miljoinformasjon. 

Hilsen Kent

Datteren vår på 1,5 år skal begynne i barnehage neste år.  
Hun har alvorlig melkeproteinallergi og trenger tilrettelegging  
i barnehagen. Hvordan går vi frem? 

Hilsen Pia og Per 

Svar:
De aller fleste barnehager er rutinerte i møte med allergiske 
barn, og dette pleier å gå bra. Barnehagen er forpliktet til å til-
rettelegge for et allergisk barn. Det er derfor viktig at informa-
sjonsflyten mellom foresatte og barnehagepersonalet er god. 
Barnehagepersonalet må gjøres kjent med hvilke(t) barn som er 
allergisk(e), hva barnet er allergisk mot, hvilke reaksjoner som er 
vanlige ved eventuelle uhell, og hvilke tiltak som må iverksettes. 
De fleste barnehager ønsker en legeattest fra spesialisten som 
har utredet og behandler barnet. Legeattesten bør inneholde: 

Hva barnet reagerer på 
Hvilke reaksjoner som er kjent 
Tiltak og behandling ved evt uhell.  

Det er viktig å kartlegge og legge en plan for hvilke tiltak som er 
nødvendige, slik at allergenhåndteringen blir best mulig, og at 
risikoen for uhell blir redusert.  

Dersom barnet har adrenalinpenn må man sørge for at 
barnehagepersonalet får opplæring i hvordan den brukes, og 
den bør være merket med navn, avdeling og eventuelt bilde av 
barnet som eier adrenalinsprøyta.

Det er viktig å etablere en god kommunikasjon med barne-
hagen og hele tiden evaluere tiltakene som er iverksatt. Dersom 
barnehagen synes det er ressurskrevende å tilrettelegge, er det 
mulig for barnehagen å søke ekstra ressurser fra kommunen. 
Det er også mulig å kontakte NAAFs rådgivningstjeneste dersom 
det oppstår konkrete utfordringer, eller om man ønsker praktisk 
veiledning. 

Hilsen Katharina
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TITTEL

Dace Kaleja er organisasjons-
rådgiver i NAAF. Hun forteller 
at selv om de hadde både dår-
lig og bra vær holdt ungdom-
mene det gående fra tidlig om 
morgenen til sent på kvelden. 
Hun mener det er viktig at 
unge med allergi får prøve seg 
på egenhånd og lære å mestre 
hverdagen alene.

- Det å være alene uten 
foreldre en hel helg kan være 

Selvstendighet og løsrivelse på sommerleir

25 ungdommer mellom 10 og 14 år tilbragte pinsehelgen ved Gulsrud leirsted  

i Vikersund i juni. Kanopadling, bading, ballspill og disko sto på programmet,  

og stemningen var på topp hele helgen.

skummelt for barn og unge 
med allergier. Men dette er 
utfordringer vi mener de tren-
ger å møte og lære å takle. 
Målet med helgen er å hjelpe 
dem med å innarbeide gode 
rutiner for å leve med allergi, 
sier Dace.

På sommerleiren lærer de 
ungdommene å forholde seg 
til merking uten at foreldrene 
passer på, de lærer å takle 

forskjellige spisesituasjoner 
og de får oppleve felleskap og 
inkludering. Noen av barna 
måtte også reise med fly for å 
komme dit, noe som også kan 
by på utfordringer når du har 
alvorlig allergi.

- Vi ser at ved hjelp av god 
tilrettelegging kan selv de 
mest allergiske delta. Vi var 
5 voksne og 25 barn og unge 
sammen en hel helg, og opp-

levde ingen problemer i det 
hele tatt, avslutter Dace.

Ønsker du å delta neste år?
Neste sommerleir blir i juni 
2020 etter skoleslutt.  
 
Følg med på  
naaf.no og  
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Sparebank 68° Nord
8360 BØSTAD

Tlf. 76 05 58 90

Mosserødhjemmet
 3226 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 81 00

Rørlegger
Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Lofoten
Låsservice
8372 GRAVDAL
Tlf. 906 99 320

Damåsen
Pukkverk AS

3610 KONGSBERG
Tlf. 32 70 12 00

Hemsedal
Energi KF

3560 HEMSEDAL
Tlf. 31 40 88 88

Hellik Teigen A/S
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 27 00

Myhrelaft Myhre
 3482 TOFTE

Tlf. 476 51 321

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 77 99

www.buskerudolje.no

Flanderborg
Rammer og Kunst

7374 RØROS
Tlf. 72 41 05 90

Tannlege
Rolf i G. Enersen
3050 MJØNDALEN

Tlf. 32 87 77 88

Norsk
Protein AS

2323 INGEBERG
Tlf. 62 55 00 40

Brødr.
Gomnæs ANS

3530 RØYSE
Tlf. 913 73 211

1814 ASKIM
Tlf. 69 83 80 10

Brødrene
Bakkehaug AS

9360 BARDU
Tlf. 77 18 22 28

Tor Ivar Martinsen
Transport AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 971 25 054

Boots Apotek
Kvaløysletta

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

Stensrud Musikk
 3193 HORTEN
Tlf. 33 04 81 30

Haras
Eiendom AS

8485 DVERBERG
Tlf. 952 57 610

Bst Anlegg
& Utemiljø AS

4628 KRISTIANSAND S
Tlf. 970 86 102

Plantax AS
2000 LILLESTRØM

Tlf. 905 91 132

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 84 98 02

Olaf Helge Ask AS
 3300 HOKKSUND

Tlf. 32 75 50 80

3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868

AMFI Kragerø
3766 SANNIDAL
Tlf. 916 78 352

Snekker
Knut E. Bottolfs
3536 NORESUND

Tlf. 416 07 546

Bjørn Berge
Bensinstasjon AS

 3660 RJUKAN
Tlf. 35 09 04 86

SKL Energi til utvikling
5401 STORD

Tlf. 53 49 60 00

Johansen Maskin
og Tjenester
 3660 RJUKAN
Tlf. 915 43 958

Tannlegene
Nesbru Senter

1394 NESBRU
Tlf. 67 20 47 00

Fiskum Plate &
Sveiseverksted AS

 3322 FISKUM
Tlf. 32 75 06 77

Ødegården
Transport ANS

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Morten Juliussen
Krantransport AS

1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Matkroken
Nordnesøy

8198 NORDNESØY
Tlf. 75 09 67 13

Tannlege
Gisle Lauvstad

1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

Enjo Norge AS
3475 SÆTRE

Tlf. 31 29 59 80

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

Irby Elektro AS
3300 HOKKSUND

Tlf. 915 49 789

Prestholt
Geitestøl
3576 HOL

Tlf. 32 08 94 09

HV service AS
3425 REISTAD
Tlf. 32 85 05 00

Parlock AS
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 44 77

Revisorteam
Midt-Telemark AS

3810 GVARV
Tlf. 35 95 67 00

Fjellheim
Brønnboring AS

2860 HOV
Tlf. 61 12 23 26

Lars-Jørgen H. Lia
3619 SKOLLENBORG

Tlf. 924 26 491

Ramlo
Sandtak AS
7080 HEIMDAL
Tlf. 962 25 300

Alfa
Lagerhotell AS
4638 KRISTIANSAND S

Tlf. 906 19 616

Jostein Lobben
Kran og Transport

 3340 ÅMOT
Tlf. 913 28 575

Høybråten
Glasservice AS

   1081 OSLO
Tlf. 22 30 30 70

Sunnfjord
Betong A/S
6803 FØRDE

Tlf. 57 82 25 00

3440 RØYKEN
Tlf. 31 28 78 88

BeslagTEKNIKK as
3036 DRAMMEN
Tlf. 32 21 02 88

Salong
Arnhild AK Larsen

3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 10 02

Tmh
Blikkenslager AS
4888 HOMBORSUND

Tlf. 908 88 705

Vegard Kirkestuen
Transport

3420 LIERSKOGEN
Tlf. 928 49 080

Blomster &
gavebutikken
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 87 56

Salong
Alf Andersen
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 24 31

Terje Markussen
Transport

3055 KROKSTADELVA
Tlf. 938 17 731

Eba Service AS
3370 VIKERSUND

Tlf. 979 60 613

3947 LANGANGEN
Tlf. 35 56 84 02

3588 DAGALI
Tlf. 32 08 98 65

Rolf Wee
Transport AS

5563 FØRRESFJORDEN
Tlf. 982 18 201

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 11 50

Hurum
Avfallsminimering AS

3482 TOFTE
Tlf. 32 79 41 25 3630 RØDBERG

Tlf. 480 85 477

Mirawa
Restaurant

3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 65 85

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 72 57 30 00

Helse & Allergisenter
Skreddersyr din behandling.

Reverserer kroniske lidelser og pollen-allergi.
Kvelitets helseterapeut og

kursleder Reidun Syversen.
www.helhetsterapeut.no

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

- Daikin - Panasonic - Mitsubishi

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

Hammerfest Taxihus AS
Storgata 2, 9600 HAMMERFEST

Tlf. 78 41 12 34

Busser tilpasset rullestolbrukere!
Utstyr i våre busser: Sotete ruter,

Radio/stereoanlegg, Air-vondition, Luksusstoler,
Tilhengerfeste og stor tilhenger.

Kontakt oss: 78 41 12 34 eller mail:
post@hammerfesttaxi.no

Hønefoss
Glass-service A/S

 3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

Ski Bygg AS
1400 SKI

Tlf. 64 85 46 00

2032 MAURA
Tlf. 63 99 77 90

Toms
Elektrotavler

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

Rørleggerfirmaet
Lien & Co

2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 08 39

Vinstra Begravelsesbyrå
Liv Veikleenget

Rustvegen 317, 2640 VINSTRA
Tlf. 958 99 899

ANONYM
STØTTE

Langgaten 48
3080 HOLMESTRAND

Tlf. 33 09 95 00
www.noah.no

ANONYM
STØTTE
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Det kommer frem i en ny norsk studie foretatt ved St. Olavs 
hospital og NTNU. Studien er gjort på 4000 barn og viser at 
barn som spiser fisk èn gang i uka ved ett års alder kan oppleve 
ca. 30 prosent reduksjon av sykdommer som astma, eksem og 
høysnue. Studien viste også at alle typer fisk gir helsefordeler 
for små barn, ikke bare fet fisk. 

Tidligere er foreldre blitt frarådet å gi barn under ett år fisk 
for å unngå allergi, men resultatene i denne nye forskningen 
konkluderer med det motsatte.

Studien er publisert i forskningspublikasjonen Nutrience.

Mjøndalen
Bakeri & Konditori

3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 87 62 47

Vollan Tak og Vegg
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

Vr Maskin AS
9446 GROVFJORD

Tlf. 915 10 854

Østenbekkveien 30, 9403 HARSTAD - Tlf. 904 00 2508370 LEKNES - Tlf. 76 08 05 50 - www.botolfsenvvs.no

Nordlysvegen 229, 9020 TROMSDALEN
Tlf. 77 64 72 50

www.troms-fryseterminal.no
Biv. 21, 1658 TORP  -  Tlf. 69 34 53 35

Luhrtoppen 2
1470 LØRENSKOG

Tlf. 67 15 92 90

Bardøla
Høyfjellshotel

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

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

Nærumveien 24
1580 RYGGE

Tlf. 69 01 30 00
www.braathe.no

8455 STOKKMARKNES
Tlf. 76 15 29 99

resepsjon@kystlandsbyen.no

3941 PORSGRUNN - Tlf. 907 36 899
Storgata 171, 3915 PORSGRUNN

Tlf. 35 56 97 00

Tlf. 02 131

Borkhus 5, 9518 ALTA - Tlf. 995 19 810

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

Velkommen til vår nettbutikk http://bit.do/blomkvistitk

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

Eidos Eiendomsutvikling AS
Langes gate 1, 3044 DRAMMEN

Tlf. 970 27 367

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

Tuvrønningsvegen
2436 VÅLER I SOLØR
Tlf. 62 42 11 28

www.valervekst.no

Revisorkollegiet AS
avd. Kongsberg

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

3800 BØ I TELEMARK - Tlf. 35 06 00 90  - mtregnskap.no3570 ÅL - Tlf. 32 08 60 50

... for et bedre inneklima

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Orkdal
kommune

orkdal.kommune.no

Agdenes
kommune

agdenes.kommune.no sel.kommune.no

Nesset
kommune

avd for Helse og Forebyggende
nesset.kommune.no

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

Å spise fisk tidlig i livet kan forebygge astma
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I september ble Matkort fra Merk-
Maten lansert i alle butikkene til 
dagligvarekjeden Meny. - Matkort 
er ”rullestolrampa” til kake- og 
matbordet for de med matallergi og 
intoleranser, sier daglig leder i Merk-
Maten, Marit Barbo.

 
I de siste årene har gründer Marit 
Barbo fra Alta jobbet med å utvikle 
kortene som skal gjøre det lettere å 
merke rettene på mat- og kakebordet. 
På kortene skriver man ganske enkelt 
navn på retten eller kaka og krysser 
av for hva den inneholder. 

- Det at mat og kaker er merket 
med innhold gjør at flere blir inklu-
dert og kan forsyne seg. Når Matkort 
nå er lett tilgjengelig i butikk, så er 
dette en stor dag for de mange med 
behov for slik tilrettelegging. Matkort 

gjør det enklere for privatpersoner, 
arrangører og dugnadsbakere å gjøre 
en forskjell. På nyeste versjon har 
også vegansk og vegetarisk kommet 
med, sier Marit.

Matkort er utviklet i samarbeid 
med NAAF. n

AKTUELT

Myndighetene i Østerrike har i sommer 
testet ut ulike dufter på hovedstaden 
Wiens T-banetog, men passasjerene sier 
nei.

Hensikten med det månedslange prø-
veprosjektet har vært å gjøre reisen mer 
behagelig. 

«Energigivende» grapefrukt, «avslap-
pende» melon og sandeltre er blant de 
fire duftene som er blitt testet i en rekke 
vogner på to metrolinjer i byen i juli.

Duftene ble kanalisert inn i vognene via 
ventilasjonssystemet. Transportselskapet 
Wiener Linien har i midlertidig besluttet å 
droppe ideen om duft på T-banen etter at 
21.000 av 37.000 deltakere i en undersø-
kelse har stemt mot tiltaket. 

Kilde: NTB

Østerrikerne sier nei  
til duft på T-banen

Statens legemiddelverk melder at det er 
mangel på Ventoline inhalasjonsvæske. 
Ventoline inneholder virkestoffet salbuta-
mol, og brukes i behandling av bronki-
alspasmer ved astma, kronisk bronkitt, 
emfysem og KOLS hos voksne, unge og 
barn over 4 år.

Legemiddelverket har bestemt at apo-
tek inntil videre kan levere ut salbutamol 
inhalasjonsvæske i utenlandske paknin-
ger fra EU-/EØS-land og Canada. Vedta-
ket er gyldig til 01.12.2019.

Silje Johansen elsker å bake, men er al-
lergisk mot egg. Med denne boka ønsker 
hun å gjøre det lettere å bake for deg 
som er allergisk eller kjenner noen med 
eggallergi. Med alle oppskriftene samlet 
på ett sted er det lettvint å slå opp i boka 
for å finne det du har lyst til å bake. Boka 
inneholder oppskrifter på mange herlige 
desserter, cupcakes, småkaker, julekaker 
og mye mer.

«En eggallergikers bakedrøm» koster  
249 kroner + frakt og kan bestilles på: 
sj.baking@outlook.com

En eggallergikers  
bakedrøm

Mangel på Ventoline

Matkort + Meny = SANT

Fo
to

: M
ed

ia
ve

ie
n.

Råd til pasienter og pårørende

l På grunn av mangelen på Ventoline  
 inhalasjonsvæske kan du bli tilbudt  
 utenlandske pakninger med salbu- 
 tamol på apoteket
l Vær nøye med at doseringen blir   
 riktig
l Vær nøye med å følge rådene fra 
  lege og apotek. n

Marit Barbo, Grunder og daglig 
leder i MerkMaten AS. Foto: Marianne Bull 
Mathisen.
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Gerd døde i sommer nær 85 år 
gammel. Gerd ble født i Bergen 
og var plaget av astma fra hun var 
barn. Av den grunn tok hun seg 
jobb i det fine klimaet på Lilleham-
mer, der hun traff sin livsledsager 
Trygve. Det står stor respekt av 
den enorme innsatsen hun har 
lagt ned i foreningen.
Allerede på femtitallet, før opp-

starten av NAAF i 1960, var Gerd en pådriver i Astmatiker-
nes hjelpeforening på Lillehammer. Foreningen slo seg se-
nere sammen med Alfred Simonsen og det vi i dag kjenner 
som NAAF. Gerd var med og bygget opp laget, jobbet for 
bedre levekår for astmatikere, vervet medlemmer og bidro 
med smått og stort for å holde hjulene i gang. I regionsla-
get har også Gerd lagt ned stor innsats. Hennes ektefelle 
Trygve Stuve var en av tidenes beste loddselgere. Sammen 
fartet de rundt på Østlandet for å selge lodd til inntekt for 
begge lagene. Helt fram til 2015 var Gerd et aktivt styre-
medlem, da måtte hun gi seg på grunn av dårlig helse.   
Med sitt lune og vinnende vesen var hun godt likt av alle. 
Takk for innsatsen gjennom alle år, du vil bli savnet!

Vi lyser fred over Gerd Stuves minne. 

NAAF Region Oppland 
Karl Erik Bevolden

Regionleder

9. November kl. 11.00 inviterer NAAF 
Region Hedmark medlemmer til kurs 
om allergivennlige blomster med Finn 
Schjøll på Scandic Elgstua i Elverum. På kurset vil Finn Schjøll gi 

gode råde og tips, og han vil lage 
oppsatser som blir loddet ut. 
Han vil gi gode råd om blom-
sterdekor i forbindelse med jul 
og advent, og det blir salg av 
bøkene hans. 

Velkommen!

Sør-Trøndelag storlag inviterer medlem-
mer til aktivitetskveld på Rush trampoline-
park i Trondheim 22. november. Her kan 

du øve på hopp og triks, kaste deg ut i skumgroper fra høye 
tårn, spille basket- eller kanonball på trampolinebane  
og kjempe som en gladiator. En kjempemorsom aktivitet for 
både store og små. Aktiviteten koster 150 kroner per familie. 
Påmelding på e-post til gina.strom@naaf.no innen  
15. november. 

Minneord Gerd Stuve

Kurs med «Blomster-Finn»

Aktivitetstur til Halvorsvika
Aust-Agder storlag inviterte medlem-
mer i alle aldre til en dag spekket med 
aktiviteter i Halvorsvika ved Grimstad 
16. juni. Hele 44 påmeldte fra 4 til 75 år koste seg med øksekas-

ting, bueskyting, rodeoridning 
og fotball. Etter aktivitetene 
var det duket for felles måltid 
med lapskaus og dessert. 

- Atter en gang et svært vel-
lykket arrangement. Vi hadde 
planlagt å holde på i to timer, 
men ga oss ikke før etter fire 
timer, sier styremedlem i Aust-
Agder storlag, Eva Nærbø.

Øksekast var blant aktivitetene de påmeldte fikk prøve seg på.

Alle fikk prøve seg på bueskyting, 
uansett alder.

Rush trampolinepark

R E G I O N
MIDT

R E G I O N

R E G I O N

HEDMARK

AGDER
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Sør-Troms Storlag inviterer medlemmer 
til familiedag i Grottebadet 3. november 
kl.13.00. Grottebadet er et badeland i 

Harstad i Troms. Hallen er sprengt inn i fjellet i Harstad sentrum 
og har blant annet 25 meters konkurransebasseng, lekeland 
og varmtvannsbasseng. Etter badingen blir det pizza på Osen 
spiseri fra kl. 16.00. Velkommen!

Påmelding innen 1. november til Eirin Merete Wallervand  
på telefon 97606153.

Minner om at våre arrangement er røyk og parfymefrie.

I regi av Region Oslo og 
Akershus stilte NAAF opp 
på Klimabrølet 30. august 

og brølte for bedre luft og lavere forurensing, slik at alle med 
astma og lungesykdom skal få det bedre og puste inn friskere 
luft. 

- NAAF er samarbeidspartner i forbindelse med Oslo som  
Miljøhovedstad i 2019. Derfor er det viktig at vi er synlige og 
slår et slag for klima og bedre luft, sier Emilie Lunde, regionsse-
kretær i Oslo og Akershus.

Grottebading i Harstad

Fra venstre: Anna Bistrup (helsefaglig rådgiver i NAAF), Noah 10 år, 
Emilie Lunde (regionssekretær Oslo og Akershus) og Anne Ombye 
(leder for NAAF region Oslo og Akershus).

Brølte for bedre luft

I august inviterte frivillige i lokallaget 
i Rogaland små og store til medlems-
dag i Kongeparken. 48 medlemmer i 
alle aldre koste seg med aktiviteter og felles grilling.  
– Vi var utrolig heldige med været. 23 grader og sol hele dagen. 
En kjekk dag for små og store, sier Hildur Østbø, regionssekre-
tær i NAAF Region Vest.

Helt konge i Kongeparken

11 barn og 5 voksne fra Halden, 
Sarpsborg og Fredrikstad fikk prøve 
seg på lagarbeid og konkurranser på 
INSPIRIA i Sarpsborg i august. Deltakerne måtte blant annet 
bygge en bro i Lego, lage et tårn av spaghetti og marshmallows, 
løse oppgaver med briller som simulerte 3,2 i promille og flere 
andre oppgaver som krevde samarbeid og problemløsing. 

INSPIRIA er et opplevelsessenter som handler om kunnskap, 
der du i tillegg til å ha det kjempegøy, også lærer om matte, 
fysikk, biologi, kjemi eller astronomi. 

- Alle hadde det kjempekoselig og moro, og vi avsluttet dagen 
med bading og Pizza på Superland, sier Liv Berit Ødegård, leder 
i Fredrikstad lokallag.

Aktivitetsdag

R E G I O N

R E G I O N

NORD

OSLO/AKERSHUS

R E G I O N

R E G I O N

VEST

ØSTFOLD
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R E G I O N
ØSTAFJELLS

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 30. august. I det 
tidsrommet avgir den pollen 
og frø. En plante kan bli 1,7 m 
høy og har 50.000–700.000 
frø til nye planter.

Stor deltakelse. Mona Larsen 
er regionssekretær i NAAF 
region Østafjells. De har sendt 
ut invitasjoner til alle skoler 

Burotaksjonen 2019

Foto: Elisabeth Løsnæs

Guttene i 9. trinn på Brunla ungdomsskole jublet over 
premien. De har valgt å bruke pengene på fotballer, bas-
ketballer og en stor høyttaler til å ha ute i skolegården.

Mona Larsen i NAAF region Østafjells delte ut premien til Brunla ung-
domsskole, og NRK Vestfold var på plass for å dekke overrekkelsen.

og barnehager i Vestfold, 
Telemark og Buskerud. 55 
skoler og barnehager var med 
på lukingen med til sammen 
2750 deltakere.

- Barna har gjort en kjem-
peinnsats. De har vært ute og 
luket både på regnværsdager 
og finværsdager. Fordelen 
med burot er at pollenet bare 
spres ca. 100 til 200 meter 
med vinden. Det betyr at det 
nytter å luke dem, sier hun.

Vinnerne
1. premie på 4.000 kroner: 
Brunla Ungdomsskole i  
Stavern.
2. premie på 2.000 kroner: 
Tørdal barnehage i Telemark.
3. premie på 1.000 kroner: 

Hvert år arrangerer NAAF region Østafjells BUROT-lukeaksjonen. Både skoler og barne-
hager 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.

Heltberg barne- og ungdoms-
skole i Drammen.
3. premie på 1.000 kroner: 
Hundsrød-Fevang barnehage  
i Sandefjord.

3. premie på 1.000 kroner: 
Bøhamna barnehage i Bø  
i Telemark.
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Slik svarer du:

Svarfrist: 31. desember 2019

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

Vinn!
produkter  

fra ANTIBAC

Løsningen på kryssordet i nr. 3 2019 finner du på side 74.
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Vinner av kryssord AA3 2019:
Lars Inge Nygård, Sandnes

Gratulerer, premien kommer i posten!

Postadresse: Postboks 6764,   
St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 
0166 Oslo 
Telefon: 233 53 535 
Faks: 233 53 530 
Epost: naaf@naaf.no 
Nettside: naaf.no 

REGION AGDER
facebook.com/naafagder

Telefon: 948 72 107 / 213 98 147 
Adresse: Rykeneveien 113,  
4824 Bjorbekk 
Kontortid: Mandag/onsdag/torsdag 
kl. 9.00-15.00 
Regionssekretær: Inger Marie Rudnes  
Epost: region.agder@naaf.no  
Nettside: naaf.no/agder

REGION HEDMARK
facebook.com/naafhedmark

Telefon: 951 11 776 
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 
Epost: region.hedmark@naaf.no 
Nettside: naaf.no/hedmark

REGION MIDT
facebook.com/naafmidt
MØRE OG ROMSDAL
Telefon: 473 62 418 
Adresse: Amfi Moa Øst, Langelands-
veien 51, 6010 Ålesund.  
Kontortid: Tirsdag/torsdag  
kl. 9.00-15.00, fredag kl. 11.00-15.00 
Regionssekretær: Monica Dalseth  
Epost: monica.dalseth@naaf.no  
Nettside: naaf.no/midt 

TRØNDELAG
Telefon: 922 87 146 
Postadresse: Postboks 89,  
7541 Klæbu  
Besøksadresse: Amunddalsveien 303, 
7541 Klæbu 
Kontortid: Mandag-fredag   
kl. 9.00-15.00 
Regionssekretær: Gina Strøm  
Epost: gina.strom@naaf.no  
Nettside: naaf.no/midt

REGION NORD
facebook.com/naafnord
TROMS OG FINNMARK
Telefon: 919 16 410  
Kontortid: Mandag-fredag   
kl. 9.00-15.00 
Adresse: Markveien 14, PB 1165,  
9504 Alta 
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen 
Epost: region.nord@naaf.no
Nettside: naaf.no/nord

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

VALLE MARINA
facebook.com/vallemarinadnh

Telefon: 955 52 690  
Kontortid: Mandag-fredag   
kl. 9.00-15.00 
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø  
Regionssekretær: Anna Cecilie  
Jentoft  
Epost: anna.cecilie.jentoft@naaf.no 
Nettside: naaf.no/nordland

REGION OPPLAND
facebook.com/naafoppland

Telefon: 958 45 143 
Kontortid: De fleste ukedager,  
kl. 9.00-15.00  
Regionssekretær: Tove Kristin Løkken 
Adresse: Sørskogbygdveien 930,  
2412 Sørskogbygda  
Epost: region.oppland@naaf.no
Nettside: naaf.no/oppland

REGION OSLO 
OG AKERSHUS
facebook.com/naafosloogakershus

Telefon: 233 26 996 
Kontortid: Mandag-fredag 
Adresse: Pb. 6764, St. Olavs plass,  
0130 Oslo.  
Regionssekretærer: Aase M Kolstø 
Sætrang og Emilie Næss Lunde 
Epost: aase@naaf.no 
Nettside: naaf.no/osloogakershus

REGION VEST
facebook.com/naafvest

Telefon: 519 06 303
Regionssekretær: Hildur Østbø 
Epost: region.vest@naaf.no
Nettside: naaf.no/vest

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

TELEMARK
Telefon: 481 51 294 
Regionssekretær: Mona H. Larsen 
Adresse: Blekebakkveien 1,   
3725 Skien 

REGION ØSTFOLD
facebook.com/naafostfold

Telefon: 922 78 220 
Adresse: Ilaveien 97, 1605 Fredrikstad 
Regionssekretær: Mona L. 
Marthinussen  
Epost: monam@naaf.no eller 
region.ostfold@naaf.no  
Nettside: naaf.no/ostfold

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

NORGES ASTMA- OG 
ALLERGIFORBUND

Oversikt over forbundsstyret  
og  ansatte finner her:  
naaf.no/omnaaf

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

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

BUSKERUD
Telefon: 915 44 059 / 328 36 910
Kontortid: Onsdager
Regionssekretær: Cecilie Köksal 
Adresse: Postboks 4019, Gulskogen, 
3005 Drammen 
Epost: region.ostafjells@naaf.no
Cecilie.koksal@naaf.no
Nettside: naaf.no/ostafjells 

VESTFOLD 
Telefon: 481 91 462 
Kontortid: Mandag-fredag  
kl. 8.00-15.00  
Adresse: Industriveien 2a,   
3174 Revetal 
Regionssekretær: Ellen Sørby  
Epost: ellen.sorby@naaf.no
Nettside: naaf.no/ostafjells 

LØSNING PÅ  
KRYSSORD

NR 3

KONTAKT DITT
REGIONKONTOR

NAAFS REGIONER
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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.

Ingen 
skadelig 

avdamping 
Anbefalt av 

NAAF!

www.gjoco.no

Opptatt av inneklima? 
-bruk vår helsevennlige maling

NYHET 

Nå også i 

glansgrad 

30

Gjøco_NAAF Medlemsblad_210x297_2017.indd   1 23.01.17   12.56



SENS 1012 GULLHÅR

SENS 10580 SOFT SKIN

SENS 5030 ST. PAULS BLUE

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

SENS – Trygg fra første strøk! 

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