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Parfymefri pleie av
sensitiv babyhud.

Dermica Baby er spesielt utviklet for å gi pleie og ta vare på sart og sensitiv babyhud.
Serien inneholder alt du trenger til det daglige stellet av de små. Produktene er
fri for parfyme og fargestoffer. De er også svanemerket og anbefalt av det nordiske
astma- og alleriforbundet. Kun hos Apotek 1.

Handle trygt og enkelt på www.apotek1.no

LEDER

Det nye været
Det er en godt kjent klisjé at vi nordmenn snakker om været
når vi møtes på butikken eller på bussen. Vi er generelt veldig
opptatt av været, selv om det er lite vi kan gjøre for å påvirke
det. Været blir som det blir, og vi må justere planer og forventninger deretter. Det er jo ikke noe gøy å dra på båttur når det
regner. Eller på skitur når snøen er våt. Selv sjekker jeg værmeldingen hver morgen før jeg legger fram klær til barnehagen,
og jeg sjekker før jeg skal på tur i skogen i helgene. Må vi ha
på regntøy? Trenger vi paraply? Eller regntrekk til barnevogna?
Men selv om man sjekker, er det ikke alltid været blir som
værmeldingen sier. Været er som andre naturkrefter - usikkert
og uforutsigbart.
I løpet av høsten har jeg lagt merke til at noe er annerledes.
Det er ikke lenger været som er nordmenns førstevalg når det
kommer til småsnakk. Det er en ny og uforutsigbar naturkraft
som ligger fremst i tankene våre, og som preger hverdagen vår
mye mer enn været. Dette «nye været» gjør at vi ikke kan gå på
jobb eller skole, at vi ikke kan treffe venner, at vi ikke kan trene
og at vi nå kanskje ikke kan feire jul slik vi pleier. Er det dårlig
vær når vi har planlagt å dra på tur i skogen, tar vi på regntøy
og drar allikevel. Er føret vått når vi skal på skitur, smører vi
deretter og kommer oss ut. Men det vi nå står overfor, og som
alle må forholde seg til hver dag, kan vi ikke trosse ved å ta på
godt med klær eller smøre skiene.

Du skjønner sikkert hva jeg mener med «det nye været» nå,
men jeg ønsker holde denne teksten fri for det ordet. Ordet vi
leser og hører overalt hver dag. Ordet som lurer seg inn i nesten alle samtaler. Hvis jeg møter en annen mamma eller pappa
utenfor barnehagen eller en bekjent på butikken, er temaene
nesten alltid de samme - smittetall, hjemmekontor, munnbind
og så videre. Jeg tror det er helt naturlig, og kanskje også helt
nødvendig, at vi snakker så mye om det som vi gjør. Vi befinner
oss i en situasjon som er svært uforutsigbar og skummel, og
hele verden er rammet.
Dette bladet inneholder naturlig nok også noe stoff om
dette, men jeg har forsøkt å fokusere minst mulig på det.
Isteden vil jeg at du skal kose deg med allergivennlige juleoppskrifter og gode historier delt av fine mennesker. Jeg håper du
liker årets siste utgave av AstmaAllergi. Tusen takk for i år.
God jul og godt nytt år!

Fredrik Solli Wandem
Redaktør
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Angstfri etter behandling
på Voksentoppen
Livet til 14 år gamle Oline var preget av angst og uro, og frykten for peanøtter
styrte hverdagen hennes. – Hun kunne våkne midt på natten og spørre om vi
hadde spist nøtter, sier mamma Merete.
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Oline Moe Halvorsrød går i
niende klasse og bor i Tønsberg sammen med mamma,
pappa og to eldre søsken.
Hun ser ut som en helt vanlig
niendeklassing når jeg treffer
henne og moren Merete på
Rikshospitalet i Oslo. Men
Oline og Merete forteller om
et år preget av mye angst og
frykt. Det hele startet på en
leirskole i 2019.
– Jeg har alltid visst at jeg
ikke tåler peanøtter, og det
har egentlig gått veldig greit.
Da jeg dro på leirskole i fjor,
var det første gang jeg var
alene uten mamma og pappa
en lengre periode. Det var
flere som spiste peanøtter der,
og papir og rester lå slengt
rundt. Da slo frykten til. Jeg
fikk skikkelig panikk, og jeg
ble veldig redd. Redd for å bli
syk og verste fall dø, forteller
Oline.

Et tøft år

I tiden etter leirskolen ble
hverdagen til Oline og familien
mer og mer preget av frykten
hennes. Alle matvarer måtte
sjekkes nøye, gjerne flere
6

ganger, og Oline spurte hele
tiden om de hun var sammen
med hadde spist nøtter.
– Det påvirket hverdagen
vår veldig. Vi hadde en kalender hengene på veggen, og
der satte vi et kryss hver gang
Oline spurte oss om vi hadde
spist nøtter eller om det var
nøtter i maten. Det ble over
20 kryss hver dag. Hun kunne
til og med våkne opp midt
på natten og være bekymret
for om noen i huset hadde
spist nøtter. Det gikk så langt
at hun ble engstelig for om
hundene våre hadde fått i seg
noe som inneholdt peanøtter,
forteller Merete.
– Jeg var også redd for å ta
i dørhåndtak, i tilfelle det var
spor av peanøtter på dem,
legger Oline til.
Til slutt fikk hun en henvisning til Barneavdeling for
allergi og lungesykdommer
på Rikshospitalet, også kalt
Voksentoppen.

Behandlingen

Jenta jeg nå møter på Rikshospitalet er ikke redd lenger. Dagen vi treffes markerer nemlig
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Vibeke Landaas, klinisk ernæringsfysiolog på Voksentoppen.

slutten på en behandling som
begynte i mai.
– Behandlingsløpet som
Oline nå har vært igjennom
går ut på å få avklart hvilke
matvarer hun må holde seg
unna, og hvilke hun kan spise
fritt. Vi får rett og slett kartlagt hele hennes allergibilde,
sier Vibeke Landaas. Hun
jobber som klinisk ernæringsfysiolog på Voksentoppen, der
de har lang tradisjon med å

utføre matprovokasjoner for
å bekrefte eller avkrefte matallergier hos barn. Hun forteller at målet med denne typen
behandling er at barn og unge
med allergi skal kunne leve så
normalt som mulig.
Konsultasjonen Oline hadde
med Vibeke før hun startet
behandlingen ga noen klare
antydninger til hvordan de
skulle gå frem for å få oversikt
over allergiene hennes.
– Vi visste fra før at hun
hadde en sikker allergi mot
peanøtter, og under konsultasjonen fortalte Oline selv
at hun hadde spist både hasselnøtt og valnøtt flere ganger
uten tegn til allergisk reaksjon.
Da manglet vi bare cashew- og
pistasjnøtt for å få avklart hele
nøttebildet hennes. I tillegg
hadde hun for flere år siden
reagert ganske kraftig etter å
ha spist linsegryte, så det var
også noe vi måtte undersøke
nærmere med en provokasjon, sier Landaas.

Nøttestøv

Selv om de visste at Oline
var allergisk mot peanøtter,

MATALLERGI

MATALLERGI

ønsket de likevel å gjennomføre en provokasjon
med peanøttstøv. Dette er
den eneste måten å finne ut
nøyaktig hvordan pasientene
reagerer, og i hvilken grad de
må bry seg om omgivelsene
med tanke på peanøtter.
– En ting er at hun ikke skal
spise peanøtt, men behøver
hun å være bekymret for at
andre spiser det rundt henne?
Eller at noen skal ta på henne
når de har spist peanøtter?
Dette var noe som satte unødvendig store begrensinger for
Oline, så å eksponere henne
for peanøttstøv er egentlig det
viktigste vi har gjort i denne
sammenhengen, sier Landaas.
Oline forteller at hun var
veldig spent før hun møtte
opp for å eksponeres for nøttestøv.

– Jeg gruet meg veldig. Jeg
ante ikke hva jeg gikk til. Jeg
måtte sitte i et lite rom mens
de ristet en skål med peanøtter i, slik at støvet fra nøttene ble virvlet opp i luften.
Dette gjorde de først midt
på bordet, og så nærmere
og nærmere. Etter hvert fikk
jeg holde en nøtt og lukte på
den, og til slutt la jeg den på
armen. Jeg var sikker på at jeg
kom til å få en reaksjon, men
det skjedde ingenting! Den dagen bidro enormt til å dempe
angsten min, sier Oline.
Mamma Merete kan
bekrefte at forsøket med nøttestøv hadde stor innvirkning
på Oline.
– Det er som to helt forskjellige verdener. Hun er så
mye tryggere og roligere nå
enn hun var før sommeren.

En av de små serveringene med cashewnøtt og pistasjnøtt. – Det var litt
tørt og smakte ikke så veldig godt, så jeg fikk blande det med yoghurt,
sier Oline.

Det kunne for eksempel ta
en evighet å plukke lørdagsgodt fordi Oline måtte lese
innholdet på alle boksene. Nå
plukker hun bare det hun har
lyst på, smiler Merete.

Nøtter og linser

Som en avslutning på behandlingsløpet, har Oline nå
tilbragt de to siste dagene
på Voksentoppen. Her har
hun, sammen med sykepleier

Sykepleier Bente Haugdal Bugge har fulgt Oline gjennom begge dagene med kostprovokasjoner. Hun har jobbet på Voksentoppen
i to og et halvt år.
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Bente Haugdal Bugge, utført
provokasjon for cashewnøtt
og pistasjnøtt, og i dag skal
hun prøve linser. Denne
gangen er ikke Oline særlig
nervøs.
– Det føles veldig trygt å
gjøre dette her på sykehuset.
Selv om jeg skulle få en alvorlig reaksjon, vet jeg at jeg får
hjelp med en gang. I går spiste
jeg fem doser med cashew- og
pistasjnøtter. Det gikk veldig
greit. Jeg spiste til sammen litt
over fire gram av hver nøtt,
og jeg merket ingenting, sier
Oline.
I dag er planen å gjøre det
samme med kokte linser. Linsene får hun servert med makaroni og ketchup. Etter første
dose, som er på tre gram,
begynner det så smått å klø
i ørene. Kløen gir seg ganske
fort, og omtrent tre kvarter
senere er det klart for andre
servering. Denne gangen
med ti gram linser. Midt i det
lille måltidet begynner hun å
merke noe. Det klør i munnen
mens hun spiser.
– Jeg har en prikkete og rar
følelse i hele munnen, forteller hun.
Sykepleier Bente Haugdal
Bugge følger nøye med og ber
Oline gi beskjed når kløen har
gitt seg eller om det blir verre.
40 minutter senere er symptomene borte. Bente kommer
for å diskutere med Oline og
Merete hvordan de skal gjøre
det videre.
- Siden du reagerte såpass
fort ved forrige dose, har jeg
ikke lyst til å gi deg 30 gram
nå. Jeg er ikke interessert i å
kjøre deg inn i anafylaksi, sier
hun.
Anafylaksi, også kalt allergisk sjokk, er en akutt og
livstruende allergisk reaksjon. Bente vil derimot gjerne
repetere dosen på ti gram
når kløen har gitt seg igjen.
Litt senere spiser Oline en ny
skål med ti gram linser med
makaroni, og igjen begynner

Oline Moe Halvorsrød (14) og moren hennes, Merete. – Vi er takknemlige for all hjelpen vi har fått her.
Vi er heldige som har fått gjøre dette i så trygge og gode omgivelser, sier Merete.

det å klø. Denne gangen får
hun også et lettere utslett i
ansiktet, men det roer seg
med litt smøring.
– Siden hun reagerte igjen,
er vi nå helt sikre på at hun
ikke tåler linser. Samtidig vet
vi at hun får ganske milde
symptomer, selv etter å ha
inntatt til sammen 23 gram.
Det er liten fare for at hun vil
få i seg større mengder enn
det ved et uhell, sier Bente.
Linser er en belgfrukt, og
Bente sier at det dermed er
sannsynlig at Oline også vil
kunne reagere på kikerter,
bønner og erter.
– Disse kan hun fint prøve å
smake forsiktig på hjemme for
å se om det klør. Det kommer
helt an på hvor interessert
hun er i å ha dem i kostholdet
sitt, sier Bente.
Oline forteller at hun har
spist grønne erter hele livet
uten problemer og at hun

har gått veldig bra. Vi har
lykkes med å klarlegge hvilke
matvarer Oline må unngå på
grunn av allergi og hva hun
kan spise. Samtidig har vi fått
senket skuldrene hennes litt
rundt peanøttallergien. MatalFull oversikt
lergi kan skape mye angst hos
Nå er Oline og Merete klare til unge og medføre unødvendig
å reise hjem til Tønsberg. Det
store begrenser i hverdagen
har vært to lange dager, men
deres. Målet vårt er at familide er veldig fornøyde med
ene skal vite nøyaktig hvilke
resultatet.
allergener barnet må unngå,
– Det føles veldig bra å ha
og at de skal være trygge på
oversikt over hva jeg ikke
hvordan de forholder seg til
tåler. Jeg kan ikke spise peaallergihygiene, spormerking
nøtter, og jeg kan ikke spise
og luftbåren eksponering.
linser. Det er ganske enkelt å
Vi har dessverre eksempler
forholde seg til. Det er også
på at allergi kan brukes i
mobbing, for eksempel ved
godt å vite at jeg ikke trenger
at andre barn kaster peanøtå være bekymret hvis noen
ter på de som er allergiske
spiser nøtter i nærheten av
for å skape engstelse. Da er
meg, sier Oline.
det godt å vite at man ikke
Ernæringsfysiolog Vibeke
Landaas er også svært fornøyd trenger å være redd, avslutter
Landaas.
med utfallet.
- Behandlingen til Oline
gjerne vil smake på bønner og
kikerter.
– Jeg kommer nok til å
prøve, men jeg vil være forsiktig. Først en, så to, så tre og så
videre, sier hun.
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KULDEALLERGI

Er du en av dem som er plaget av at huden blir rød og kløende når det blir kaldt?

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

Mange nordmenn sliter med
overfølsomhet mot kulde,
også kalt kuldeurtikaria. 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 ubehagelig, og det er
derfor lurt å beskytte huden
mest mulig mot kuldeeksponering.

10

Noen kan også få mer alvorlig symptomer som gjør at de
får hevelser i munn og svelg,
noe som kan gi kvelningsfare.
Hvis man er spesielt sensitiv,
kan kuldeeksponering og
temperaturforandring 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 plaget av dette, men vi
har ikke fullstendig oversikt.
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Det skyldes antakeligvis at de
fleste ikke har så store plager
og dermed håndterer det selv,
uten å oppsøke lege. Andre
kan ha større plager som går
utover livskvaliteten og må da
få oppfølging hos spesialist.
Hvis du mistenker at du
har kuldeurtikaria, bør du
oppsøke lege for en gjennomgang av sykehistorikk.
Det finnes ingen blodprøver
som kan stille diagnose, men
det er vanlig 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 en kan oppleve at
antihistaminer og kløestillende 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.

AKTUELT

Buttons for deg med astma, kols eller pollenallergi
Det kan føles stigmatiserende å ha en sykdom
som gir luftveisplager under koronapandemien.
Derfor finner du nå buttons for både astma,
kols og pollenallergi i vår nettbutikk.
Etter et vellykket prøveprosjekt
og gode innspill fra medlemmer,
har vi trykket opp tre forskjellige
buttons som kan kjøpes i nettbutikken vår. Du kan velge mellom
«Jeg har pollenallergi», «Jeg
har astma» og «Jeg har kols». Vi
håper disse kan bidra til å gjøre
hverdagen under koronapandemien litt enklere, ved å synliggjøre for andre at du har en
tilstand som kan gi symptomer
fra luftveiene.

Hvorfor?

Med en button kan det være
lettere å formidle til de rundt
deg at du har en tilstand som

kan gi luftveisplager. Husk fortsatt
å være oppmerksom på andre
nyoppståtte luftveissymptomer
og/eller dårlig allmenntilstand, og
forhold deg til Folkehelseinstituttets råd dersom du er i tvil om
du bør teste deg for koronavirus.

Hva koster de?

Én button koster 50 kroner og
sendes hjem til deg i posten. Når
du kjøper en button, støtter du
også NAAFs viktige arbeid for
mennesker med astma, allergi,
kols og andre overfølsomhetssykdommer.
Kjøp dem på nettbutikk.naaf.no

Rabatt på psykologtjeneste
NAAF ønsker å sette psykisk helse på agendaen. Gjennom vårt samarbeid med
Lifekeys får du som medlem ti prosent rabatt på samtaler med psykolog.
Livet er sårbart. Halvparten av
befolkningen vil i løpet av livet
oppleve perioder med psykiske vansker. Det kan oppstå
vanskelige livshendelser,
tunge perioder, eller bare et
behov for å prate med noen
utenforstående. Jo tidligere
man oppsøker hjelp, desto
bedre er det. En samtale med
psykolog er en investering i
din egen helse og kan gi deg
økt livskvalitet og reduserte
plager.
psykolog når du har behov for
det. Samtalene foregår over
Lavterskel
video eller telefon, og alt du
Med Lifekeys er det enkelt
behøver er pc, nettbrett eller
å komme i kontakt med
mobil. Psykologene er tilgjen-

MEDL
EM
F O R D SE L!
Slik gjør du

gelig på dagtid, kveldstid og
i helgene, og du velger selv
hvilken psykolog og hvilket
tidspunkt som passer best
for deg.

Bestill time uten henvisning fra
fastlege på lifekeys.no/naaf
Når du kommer til betalingssiden, kan du benytte rabattkoden: NAAFLK for å få ti prosent rabatt. Rabatten gjelder
både for enkelttimer, kurs og
allerede reduserte timepakker.
Har du spørsmål angående
selve tjenesten, kan du ta
kontakt direkte med Lifekeys
på contact@lifekeys.no
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POLLENALLERGI

Varmere klima gir lengre
og kraftigere pollensesong
Klimaendringene vi står overfor gjør at pollensesongen starter tidligere og blir
mer intens. I tillegg kan nye arter som trives i varmere klima etablere seg i landet.
Dette kan få betydning for over en million nordmenn med pollenallergi.
Tekst: Fredrik Solli Wandem

NAAFs egen pollenforsker,
Hallvard Ramfjord, forteller
at trenden vi har sett de siste
tiårene, i retning mildere vintre
og varmere somre, har flere
effekter på spredningen av
pollen.

Hallvard Ramfjord, seniorforsker
i NAAF. Foto: NTNU

12

allergenbærende pollen, sier
Ramfjord.

Sesongens lengde

Ramfjord forteller at de har
sett en tydelig forandring med
tanke på når pollensesongen
starter, noe som gjør at sesonAreal
gen blir lenger.
Området der pollenbærende
- De tidligst forekommende
vekster trives blir større på
pollentypene, or og hassel,
grunn av det varme klimaet.
som tidligere startet blom– Tregrensen kryper stadig
stringen i overgangen mars/
oppover fjellsidene. Dette
april, kommer nå i tilsvarende
medfører økt areal av vierkratt områder allerede i februar.
og bjørkeskog, som begge sprer Slutten på hele sesongen, altså
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når burotpollenspredningen
er over, ligger imidlertid fast
rundt 25. august. På Østlandet
starter pollensesongen i gjennomsnitt tre uker til en måned
tidligere enn den gjorde på
åttitallet, sier han.
Han legger til at den samme
utviklingen blir observert i
målinger over hele landet.

Temperatur

Økt lufttemperatur i blomstringsfasen øker også
mulighetene for effektiv pollenspredning.

POLLENALLERGI

– Varm luft gir økende
turbulens og løfter pollenutslippene høyere opp fra
kilden. Dette gir mulighet for
større spredning. Gunstigere
værforhold gjør også at hvert
tre produserer mer pollen,
sier Ramfjord.

Luftkvalitet

Luftforurensning og svevestøv
kan være en tilleggspåkjenning for pollenallergikere når
spredningen pågår.
– Parallelt med den ekte,
immunologisk betingede allergireaksjonen, vil man også få
en mekanisk mediert irritasjon
i luftveiene. Det kan forsterke
plagene og symptomene til
mange som bor i byer med
mye forurensning og trafikk,
forteller Ramfjord.

Nye arter

Hvis tendensene i klimautvik-

lingen holder seg, og kanskje
forsterkes, vil det ifølge Ramfjord kunne skape grobunn for
nye allergenbærende vekster.
– Nye arter kan innvandre
fordi klimaet blir varmt nok
til at de setter frø. Beiskambrosia, også kalt ragweed, er
en slik vekst. Den kom i sin
tid fra USA til Europa og har
på sin vandring nordover fra
Middelhavet allerede nådd
kystområdene sør i Sverige.
Kjente arter, som alm og eik,
kan også ekspandere. De har
allergenbærende pollen, som
da kan komme i mengder som
gjør at de må tas inn i pollenvarslingstjenesten. Foreløpig
er vi ikke der, sier Hallvard.
Ramfjord sier avslutningsvis
at effektene han beskriver vil
fortsette å utvikle seg avhengig av hvorvidt klimaendringene vedvarer.

Beiskambrosia, også kalt ragweed, er en allergenbærende vekst som er
å finne lengre og lengre nord i Europa.

De fleste med allergi mot egg
kan ta influensavaksinen
Noen virusvaksiner, inkludert influensavaksinen, er dyrket på hønseegg.
I disse vaksinene kan det derfor forekomme ørsmå mengder eggeprotein.

Foto: Colourbox

NAAF anbefaler alle i risikogruppen å ta
influensavaksine i år, og i den forbindelse
har vi fått flere henvendelser fra våre
medlemmer om vaksinasjon ved allergi.
Ifølge Folkehelseinstituttet er mengdene
eggeprotein så små at de aller fleste med
allergi mot egg kan ta vaksinen uten problemer. Unntaket er de som får alvorlige,
straksallergiske reaksjoner på egg, eksempelvis pustevansker eller anafylaksi.
I slike tilfeller bør det gjøres en risikovurdering i samråd med lege eller spesialist
for å avgjøre om man kan ta vaksinen
med anafylaksiberedskap til stede.
Du finner mer informasjon om Influensavaksine og eggeallergi på Folkehelseinstituttet sine nettsider.
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 4 2020

13

Nytt liv
med trening
To dager i uka møtes «Kolsgruppa» i Drammen for å trene.
Helge Andersen (80) er en av dem. Han har fått en ny vår
med dedikert trening.
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

etter en sånn tur, var jeg helt
ferdig og strevde med å puste,
forteller han.

Treningen

Helge Andersen fra Krokstadelva har kols og har akkurat
fylt 80 år. Han fikk diagnosen
for 20 år siden, men forteller
at han merket allerede ti år
tidligere at noe var galt.
– Jeg hosta mye og orka
mindre og mindre. Jeg trodde
egentlig bare at jeg begynte
å bli eldre, men kona klarte
til slutt å mase meg til legen.
Der fikk jeg påvist kols. På sykehuset sa de at jeg hadde 54
prosent lungekapasitet igjen,
sier Helge.
Helge fikk medisiner og
fortsatte som før, men følte
seg ikke noe bedre.
– Formen var veldig dårlig.
Det er 15 trappetrinn å gå
for å hente ved til peisen der
vi bor. Da jeg kom opp igjen
14

En morgen for ti år siden så
Helge en annonse i avisen der
de søkte kolspasienter til en
treningsgruppe. Tilbudet var
for medlemmer i NAAF. Helge
meldte seg inn og møtte opp
på første mulige trening.
– Jeg hadde prøvd det som
var av medisiner uten særlig
effekt, så dette ville jeg gjerne
prøve, sier Helge.
Han trente fast to dager
i uka i seks måneder, både
spinning og styrke, men han
merket ingen betydelig bedring. Da bestemte Helge seg
for å trene dobbelt så mye.
– Jeg økte til en og en halv
time spinning, etterfulgt av
en time med styrketrening.
To ganger i uka. De neste seks
månedene merket jeg gradvis
at det ble lettere å puste, og
jeg følte meg sterkere og lettere til sinns, sier Helge.

Tren intensivt

Anders Østrem er fastlege og
spesialist i allmennmedisin og
sitter som nestleder i Lunger i praksis, et nettverk for
allmennleger med mål om å
bedre omsorgen for pasienter
med astma og kols. Han har
lang erfaring med lungesyk-
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dommer og forteller at det er
godt dokumentert at trening
er bra for pasienter med kols.
– Det er gjort flere studier
som viser at det å trene intensivt er bra, og dette gjelder
ikke bare kolspasienter,
men også pasienter med for
eksempel kreft eller hjerte- og
karsykdommer. Jeg har selv
vært med å gjøre en undersøkelse der vi testet pasienter
med kols som kun hadde 30
prosent lungekapasitet. Det
viste seg at det var kondisjonen deres som begrenset
aktivitetsnivået, og ikke oksygenopptaket i lungene. Og
for å bedre kondisjonen, må
man opp i intensivitet. Man
må med andre ord bli andpusten for at det skal ha effekt.
Derfor anbefales ofte trening
med fire ganger fire intervaller for pasienter med kols, sier
Anders Østrem.

Helge Andersen (80) trener
fortsatt to dager i uka, både
spinning og styrketrening.
Foto: Privat

petrinnene for å hente ved går
nå helt uten problemer, og jeg
kan fint holde på i hagen et
par timer uten å bli for sliten.
Det er takket være treningen,
sier Helge.
Men det er ikke bare pusten
og kroppen som har forandret

Et nytt liv

Ti år har gått, og Helge trener
fortsatt like mye. Han forteller
at treningen har forandret livet
hans fullstendig.
– Det har betydd utrolig mye
for livskvaliteten min. Jeg har
ikke bare blitt bedre i pusten,
men jeg har også blitt sterkere
i kroppen. Jeg må fortsatt ta
det ganske rolig, og jeg kan
ikke starte for brått med krevende aktiviteter. De 15 trap-

Fastlege og spesialist i allmennmedisin Anders Østrem har lang
erfaring med lungesykdom. – Hvis
du ikke kommer opp i intensitet,
bedrer du ikke kondisjonen din,
sier han. Foto: Privat

KOLS

seg til det bedre med treningen.
– Den største endringen har
helt klart skjedd i psyken min.
Jeg er ikke redd lenger, og jeg
tenker ikke lenger at kolsen er
noe farlig, sier han.
Helge er nå ansvarlig for
treningsgruppa som møtes på
Akropolis treningssenter hver
mandag og torsdag. De ønsker
flere deltakere.
– Alle kan være med,
uansett hvor du bor eller hva
du har. Men hvis det er fullt,

priori-teres de med kols, sier
Helge.

Skammer seg ikke

Helge er åpen rundt sykdommen
sin og bruker ikke mye energi på
å skamme seg.
– Det blir ikke noe bedre av
det. Det er en sykdom forbundet
med en del stigmatisering, men
det kan være dårlig for psyken
din å trykke det ned og gjemme
deg vekk. Vær åpen og prat om
det, så får du en mye bedre
hverdag, avslutter Helge.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) kjennetegnes ved at
luftveiene er blitt varig «trange» slik at det er tungt å puste.
Dette fører til økt pustearbeid og opplevelse av åndenød.
Typiske symptomer er tung pust, hoste og oppspytt av slim.
Ved fysisk aktivitet blir personer med kols tungpustet. Ved
mer alvorlige tilstander vil det være tungt å puste også i hvile.
Tobakksrøyking er den viktigste enkeltårsaken til kols, og
forklarer i Norge to av tre tilfeller. Arvelige faktorer spiller en
rolle. Det antas at rundt 150.000 nordmenn over 40 år
har utviklet kols.
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Det beste med julen er maten. Hva med å kombinere de aller beste
smakene av høytiden i ett og samme måltid? Her er et forslag til en treretters

Tre retter til Aske
FORRETT

HOVEDRETT

PORCHETTA AV RIBBE
MED APPELSINSAUS
1 stk. ribbe
200 gr. sopp (f.eks. aromasjampinjong)
1 stk. gul løk
2 stk. hvitløksfedd, knuste
200 gr. spinat
1 stk. rød chili, finhakket
2 ts. hvitvinseddik
Salt
Pepper

RAKFISKTARTAR
MED TILBEHØR
300 gr. lagret rakfisk
0,5 rødløk
4 cm. purre
200 gr. rødbeter
200 gr. kokte mandelpoteter
Finhakk rødløk og rødbeter.
Finsnitt purre i tynne strimler.
Kutt rakfisken og rødbeter i små terninger.
Kok mandelpoteter og del forsiktig i små 		
båter.
l Bland rakfisken og rødløken sammen og
legg det i en liten rund form, slik at du får
en fin fasong. Trykk fisken forsiktig sammen
før du fjerner formen. Gjør det samme med
rødbetene.
l Legg alle ingrediensene på et fat og gi et
forsiktig drag med pepperkvernen. Forretten
kan gjerne serveres med rømme og/eller
lefser. Men når sant skal sies, lever denne
retten også fint uten!
l
l
l
l
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NAAF-KOKKEN

som garantert gir deg julestemning.

pott

Tekst og foto: Morten Øverbye

l Finhakk sopp og løk. Stek det i pannen til det er

l
l
l

l

l
l

l

gyllent og du ser at soppen har sluppet fuktigheten.
Ha over grovkuttet spinat og stek videre til den
faller sammen.
Ha i chili og hvitvinseddik og la det surre sammen
et par minutter.
Del ribben i tre deler på langs NESTEN helt igjennom. Bruk en skarp kniv. Målet er at du skal ende
opp med en stor flat ribbe når du bretter den ut.
Ha på litt salt og pepper på ribben. Bre soppblandingen utover og rull ribben stramt sammen.
Husk at svorsiden skal havne ytterst.
Bind ribberullen sammen med bomullstråd, slik
at den holder den fine formen under steking.
Smør en ildfast form og legg ribberullen oppi.
Stek på 150 grader i omtrent 2 timer til ribben får
en kjernetemperatur på 70 grader. Skru opp til
230 grader de siste 20 minuttene, slik at svoren
får en sprø overflate. Det kan hende du må vende
litt på rullen underveis for å få sprøheten til å
runde rullen.
La den hvile på benken i minst 20 minutter før du
kutter den opp i skiver. Da har kjøttsaften fordelt
seg utover, og du har forhåpentligvis et skikkelig
saftig resultat.

I mel lomti den kan du
lage app el sinsaus en:

3 ss. sukker
5 dl. appelsinjuice (uten fruktkjøtt)
1 dl. kraft, f.eks fra kylling
3 ss. honning
Salt og pepper

l Smelt sukkeret i en kjele og la det bli til mørk

karamell.

l Ha i appelsinsaft og la det koke inn til halv		

mengde.

DESSERT

MULTEGRANITÉ
300 gr. multer
200 gr. sukker
3 dl. vann
l Kok opp multer, sukker og vann. La det putre

i 5 til 10 minutter for å trekke mest mulig smak ut
av multene.
l Bruk en stavmikser og kjør blandingen sammen.
Sil blandingen gjennom en fin sikt for å bli kvitt
frøene.
l Hell blandingen i en stor flat form og plasser den
i fryseren. Rør rundt i blandingen hver andre time
under nedfrysingen. Etter 5 til 6 timer vil den
være helt fryst. Desserten kan gjerne lages flere
dager i forveien.
l Bruk en gaffel og skrap granité av multeblandingen. Ha den over i et glass og server. Gjerne med
litt revet sjokolade, mynteblad og kanskje en
krumkakebit?

l Tilsett kraft og la det koke i fem

minutter til.

l Smak til med honning, salt og pepper.

Hvis du synes sausen er litt tynn, kan
du jevne den med maizennamel.
Jeg liker tykke sauser, nesten som en
dipsaus, så jeg sørger for at den blir
ordentlig tyktflytende.

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

Ung astmatiker i koronatid:

Fant løsninger mot ensomhet
– Jeg ble redd og trakk meg unna omverdenen da jeg forsto at jeg var i risikogruppen
for korona fordi jeg har astma og allergi, sier Silje Tengs (19). Førsteårsstudenten
var alene og langt hjemmefra, men hun fant gode mestringsstrategier for å unngå
isolasjon og ensomhet.
Tekst: Ingunn Larsen

Snapchat, Instagram og Facebook for å holde kontakten
med venner, og jeg snakker
med familien min på Facetime.
Jeg prøver å være med på
så mye som mulig og velger
aktiviteter der det er mulig å
overholde smittevernsreglene,
forteller Silje.

– Jeg mistet russetiden
på grunn av korona. Derfor
gledet jeg meg ekstra mye til å
flytte til Bergen for å studere.
Jeg gledet meg spesielt til
fadderuken. Men da kom
pandemien for fullt, og jeg fikk
smellen en gang til, forteller
Silje.
Den første uken ble en av
medstudentene smittet av
korona. Siljes forventninger
til fest, moro og nye bekjentskaper ble først erstattet med
redsel og isolasjon.

Ensom førsteårsstudent

– Mange av de jeg studerer
med bor i Bergen og kjente
mange fra før. Det gjorde ikke
jeg. Siden jeg har en underliggende sykdom, ble jeg redd da
jeg leste om hvordan kroppen
min vil reagerer hvis jeg får
korona. Jeg som allerede sliter
med hoste og kortpustethet,
ønsket ikke å bli enda verre.
Jeg har dessuten familie som
er i risikogruppen, så jeg følte
at jeg måtte være forsiktig på
grunn av dem også. Undervisningen foregikk digitalt, og
de fleste studentarrangementene ble avlyst. Jeg ble derfor
sittende mye hjemme, og jeg
følte meg alene. Det gikk ikke
en dag uten at jeg leste skrekkelige historier om kronapasienter, og det gjorde meg redd,
forteller Silje.
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Foto: Privat

Aktiv i NAAFU

Sosialisering med stor
forsiktighet

– Noen valgte å holde seg
hjemme og isolere seg totalt.
Men det er viktig å skaffe
seg venner og et nettverk
på studiet man går på, både
på grunn av det sosiale, men
også for å få økt læringsutbytte på studiet. Jeg valgte
å ta sjansen på å sosialisere
meg ved å utøve ekstra stor
forsiktighet. Jeg takker fadderne som valgte å gjennomføre arrangementer der de
passet nøye på å overholde
alle smittevernsregler, sier
Silje.
Hun bestemte seg for å
delta på aktiviteter der hun
selv så at smittevernreglene
ble fulgt. Å holde ekstra god
avstand og å bruke ansiktsmaske, har nå blitt en vane.
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Siljes metode

For å sosialisere seg har
Silje blant annet deltatt på
arrangerte gåturer i parker på
dagtid. Og på kvelden har de
vært ute for å se på solnedgangen.
– Vi har møttes der hvor
det er mulig å holde en meter
avstand. Alle har med egne
godteposer for å minske smittefaren. Jeg benytter
sosiale plattformer som

Silje er styremedlem i NAAFs
ungdomsgruppe, NAAFU. Her
har hun har blitt kjent med andre ungdommer som er i samme
situasjon som henne.
I dette nettverket kan man
også diskutere tiltak mot isolasjon i koronatiden.
– Når man har en slik sykdom,
føler man seg ofte alene. Jeg
kom inn i foreningen da jeg var
liten, og det betydde mye for
meg. Man vil ikke skille seg ut
fra alle andre når man er ung.
Med eksem og røde prikker i
ansiktet, var det ikke alt jeg ville
være med på. Men i NAAFU føler jeg meg trygg, avslutter Silje.

NAAFU – NAAFs ungdomsorganisasjon NAAFU er et tilbud
for alle medlemmer av NAAF som er mellom 15 og 36 år. Vi
arrangerer faglige kurs og sosiale aktiviteter med det formål
at ungdommer skal lære mer om astma, allergi og eksem.
Her kan du også bli kjent med andre i samme situasjon.
Har du lyst til å bli med i NAAFU?
Ta kontakt på naafu@naaf.no
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Et liv uten
allergisk sykdom
Forebygging av allergisk sykdom bør starte så tidlig som mulig og er spesielt viktig
i fosterlivet og i de første leveårene. NAAFs nye brosjyre, «Et liv uten allergisk
sykdom», inneholder konkrete tips og råd til hvordan du kan gi barnet de beste
forutsetningene for en frisk start på livet.
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem

Forekomsten av allergiske sykdommer som astma, allergi og
atopisk eksem har økt de siste
tiårene, spesielt i den vestlige verden. Dette er det flere
årsaker til. Både arv og miljø
er viktige faktorer. Vi kjenner
ikke alle mekanismene, men
flere risikofaktorer er kartlagt.
Forebygging bør starte så
tidlig som mulig, og er spesielt
viktig i fosterlivet og i de første leveårene før immunsystemet er fullt utviklet.

Laget av fagpersoner

Brosjyren er utarbeidet av fagpersoner ved Norges Astmaog Allergiforbund, og informasjonen er kvalitetssikret i
samarbeid med allergolog og
barnelege Tonje Reier-Nilsen
og ernæringsfysiolog Vibeke
Landaas. Landaas jobber som
klinisk ernæringsfysiolog ved
Barneavdeling for allergi og
lungesykdommer, også kalt
Voksentoppen. Hun er fornøyd med resultatet.

belyse hvilke områder det
knytter seg mest forhåpning
til. Og ikke minst avlive en del
tradisjoner fra tidligere, rundt
for eksempel sen og svært forsiktig introduksjon av vanlige
allergener, sier Vibeke.

Oppslagsverk

Ernæringsfysiolog Vibeke Landaas
har jobbet med barn og allergier
i 11 år.

– Jeg synes dette har blitt
en god brosjyre. Den besvarer
mange av de spørsmålene vi
ofte får av familier som venter
barn, særlig hos de som selv
har allergier og som bekymrer
seg for om barnet også vil
arve denne disposisjonen. Det
er mye man ikke vet ennå om
hvordan atopiske sykdommer
kan forebygges best mulig,
men det er likevel nyttig å

En som også har kommet med
innspill i prosessen, er helsesykepleier og NAAF-ildsjel
Veslemøy Ruud. Hun har lang
erfaring med astma og allergi
og jobber bant annet på Nordstrand helsestasjon. I tillegg
sitter hun som leder i NAAF
Oslo, Bærum og Asker storlag.

– Det er veldig bra at det nå
finnes lett tilgjengelig informasjon på helsestasjonene.
Brosjyren fungerer som et
oppslagsverk for nybakte foreldre, men også for helsesykepleierne som jobber på helsestasjonene. Vi samarbeider
også mye med jordmødrene.
På den måten kan de som er
gravide også få god informasjon om forebygging som kan
gjøres før barnet kommer,
som for eksempel oppussing,
innredning av barnerommet
og kosthold i svangerskapet,
sier Veslemøy.

«Et liv uten allergisk sykdom» er en ny brosjyre laget for
gravide og foresatte og for helsefagarbeidere som jobber
med barn og familier. Den er tilgjengelig på alle landets
helsestasjoner, og du kan laste den ned gratis på
naaf.no/forebygging
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Ettersom barns immunsystem modnes fra tidlig i fosterlivet, bør forebygging av
allergisk sykdom starte allerede i svangerskapet. Her er noen gode tips til hvordan
du gir barnet det beste utgangspunktet for et liv uten allergisk sykdom.

En ren start på livet
I svangerskapet
Forsøk å spise sunt og variert, og sikre inntaket av
vitamin D og omega-3. Mor bør ikke gå på eliminasjonsdiett, med mindre det er nødvendig for mor
selv på grunn av egen sykdom. Følg Helsedirektoratet og Matportalens råd for gravide.
Velg produkter uten parfyme til kroppspleie og
rengjøring. Se gjerne etter produkter anbefalt av
Asthma Allergy Nordic.
Det kan være smart å pusse opp boligen før svangerskapet, eventuelt å overlate oppussingen til noen
andre.
Vær oppmerksom på luftforurensning.
Unngå røyking.
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I småbarnsperioden
Gi barnet et sunt og variert kosthold så tidlig som
mulig. Mye frukt og grønt er gunstig. Minimer inntaket av usunt fett og ultraprosesserte matvarer.
Sikre barnets inntak av vitamin D.
Ikke utsett introduksjon av allergene matvarer.
Unngå bruk av parfymerte hygiene- og kroppsprodukter på babyen. Vær også oppmerksom på
hygieneprodukter som inneholder matvareproteiner.
Velg allergivennlige produkter til rengjøring og tøyvask, med lite eller ingen parfymestoffer. Se gjerne
etter produkter anbefalt av Asthma Allergy Nordic.
Ikke utsett barnet for unødvendig eksponering av
støv, kjemikalier, avgasser, røyk, fukt og mugg. Vær
også oppmerksom på fukt og mugg i barnevogner
og annet utstyr som babyen er i direkte kontakt med.
Innred barnerommet på en fornuftig måte. Sørg for
gode luftemuligheter og at det er enkelt å rengjøre.
Nærkontakt med frodig og mangfoldig natur, også
husdyr, kan være fordelaktig for barnet.
Følg barnevaksinasjonsprogrammet.
Overdreven bruk av antibiotika og antiseptiske
midler frarådes.

Forventningene er store når en venter barn, og foreldre ønsker å legge til
rette for en best mulig start på livet. Godt inneklima på barnerommet er
viktig, spesielt for de minste barna.

Tips til barnerommet
1. Barnerommet bør møbleres slik at det er 		
		 enkelt å rengjøre.
2. Plasser møbler, kommode, seng, skap og
		 bilder med noe avstand (ca. 5 cm) fra ytter		 vegger, slik at du sikrer god luftsirkulasjon
		 og unngår fukt og muggsopp. Dette gjelder
		 også andre vegger med lav temperatur
		(innvendig korridor/rømningsvei).
3. Barnerom bør ikke ha heldekkende teppe		 gulv. Bruk heller løse tepper som kan luftes.
		 Gulvet kan gjerne være lakkert eller malt.
		 Velg laminat av god kvalitet eller parkett.
4. Påse at barnerommet har tilfredsstillende
		 luftemuligheter. Dette kan være ventil i ytter		 vegg, spalteventil i vindu, vindu som kan
		 åpnes og settes i luftestilling eller balansert
		 ventilasjon som sikrer like mye luft inn som ut.

5.
		
		
6.
		
		
		
8.
		
		
		
9.
		
		
		
		

Velg renholdsvennlige, faste varmekilder med
lav overflatetemperatur, slik at støv ikke
«brenner» eller barnet får brannskader.
Er det gulvkaldt i rommet, er det viktig å lagre
tekstiler og esker slik at det ikke oppstår fukt
eller muggsopp når de står på gulvet. Tenk
luftsirkulasjon ved lagring.
Rommet bør ha minst mulig støvsamlende
møbler og tekstiler. Kosedyr og tekstilprodukter bør vaskes og luftes ved behov. Dager
med sol, kulde og vind er godt egnet.
Godt renhold bør gjennomføres jevnlig,
og da bør lister, vegger, gulv under senga,
gardiner og skaptopper også tas med.
Bruk gjerne tørr og fuktig mikrofibermopp 		
eller støvsuger med HEPA-filter.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 4 2020

23

AKTUELT

Nye anbefalinger
fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet endrer råd om D-vitamintilskudd
og tran til spedbarn. Ammede barn bør få D-vitamindråper. Barn som får morsmelkerstatning, trenger ikke
tilskudd. Tran anbefales ikke det første leveåret.
Tidligere har Helsedirektoratet anbefalt tilskudd til alle
spedbarn, og de har også
anbefalt å bruke tran som en
kilde til D-vitamin. Nå er dette
endret. De nye anbefalingene
sier at barn som utelukkende får morsmelkerstatning
ikke lenger bør få tilskudd.

Dette er fordi en endring i
EUs regelverk har ført til økt
mengde D-vitamin og omega
3-fettsyrer i både morsmelkerstatning og barnegrøt. Får
de D-vitamintilskudd i tillegg
til dette, kan det bli for mye.
Fordi morsmelk inneholder
lite D-vitamin, er det for barn

som ammes anbefalt å gi
tilskudd av D-vitamin fra de
er cirka én uke gamle.

Ikke tran første leveår

Helsedirektoratet har også
gått bort fra rådet om å gi
tran og anbefaler nå bare å
bruke D-vitamindråper. Dette

Nå kan du enkelt måle
luftkvaliteten i boligen din

er fordi det viser seg at tran
gir noe mindre D-vitamin enn
barnet faktisk trenger, samtidig
som det gir høyere doser av
omega 3-fettsyren DHA enn
nødvendig. Både morsmelk og
morsmelkerstatning inneholder
det barnet trenger av denne
fettsyren.

MEDL
EM
F O R D SE L!

NAAF samarbeider nå med Airthings, en ledende aktør innen måling, overvåking
og rapportering av inneklima. De tilbyr nå våre medlemmer rabatt på sine svært
populære inneklimaprodukter, som blant annet ble kåret til en av årets beste
oppfinnelser av Time Magazine i fjor.
Som medlem i NAAF får du rabatt på produktene
Airthings Wave, Airthings Wave Plus og Airthings Wave
Mini. Med disse kan du enkelt få en løpende oversikt
over inneluften i ditt hjem, med digital oversikt over blant
annet Co2, temperatur, luftfuktighet, lufttrykk og radon.
Produktene settes opp svært enkelt, og oversikten over
hva sensorene registrerer får du i en brukervennlig app.

Er du interessert?

For å få koden til medlemsrabatt, ta kontakt med oss på
medlem@naaf.no eller ring 23 35 35 35.
Les mer om Airthings på airthings.com/no.
Der finner du omfattende informasjon om hvordan man
leser, tolker og agerer på de forskjellige måleverdiene
som sensoren gir deg.
24
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Nycopro Laktase Pocket
Har du vansker med å bryte ned laktose?
Nycopro
Pocket
Da kan tilskudd av
laktaseLaktase
gjøre det
mulig for deg å innta
Har du
vansker
med uten
å bryte
nedblir
laktose?
laktoseholdig
mat
og drikke,
at du
dårlig etterpå.
Da kan tilskudd av laktase gjøre det mulig for deg å innta
laktoseholdig mat og drikke, uten at du blir dårlig etterpå.

Tlf. 800 800 30 | infonorge@takeda.com | www.nycomed.no | www.facebook.com/nycoplus | C-APROM/NO/NYO/0004/13843

Tlf. 800 800 30 | infonorge@takeda.com | www.nycomed.no | www.facebook.com/nycoplus | C-APROM/NO/NYO/0004/13843
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God jul og godt nytt år
Jul og nyttår er tiden for ettertanke, for gode ønsker og for håp.
Hjertelig takk for at du er
medlem i Norges Astma- og
Allergiforbund! Ditt medlemskap er viktig for arbeidet vårt.
Du bidrar til at personer med
astma, kols, allergi, eksem
og overfølsomhetssykdommer kan leve gode liv, og at
færre personer utvikler disse
sykdommene. Kort sagt, ditt
medlemskap setter Norges
Astma- og Allergiforbund i
Anne Elisabeth Eriksrud
stand til å gjøre Norge frisGeneralsekretær
kere. Jeg håper du har lyst til å
fortsette som medlem, at du
opplever at du er viktig for organisasjonen og ikke minst at
du selv har nytte av ditt medlemskap.

Omstilling

Mye er annerledes i Norge enn da landsmøtet i 2019 vedtok organisasjonens handlingsplan for de tre påfølgende
årene. Vi planla aktiviteter og tiltak for et samfunn vi
kjente, og som vi trodde ville fortsette i trygge spor. Men
så endret alt seg.
Alle ledd i organisasjonen forsøker nå å levere det
landsmøtet ba oss om. Vi skal nå målene, selv om veien
frem er blitt annerledes enn vi så for oss for bare noen
få måneder siden. Stiftelsen Dam har bidratt med gode
midler til nye NAAF-prosjekter over hele landet. Webinarer
og nettmøter har nå blitt en selvfølgelig del av vår hverdag,
og utviklingen går med stormskritt. Tusen takk for at du er
med på marsjen og for at du er villig til å omstille deg! Har

du utfordringer med å delta på NAAFs digitale tilbud? Ikke
nøl med å ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne med å komme
i gang.

Håp

Pandemien har nå preget livene våre i snart ti måneder, og
den vil fortsette å gjøre det i nye måneder. Den alvorlige
situasjonen farger nyhetsbildet verden over hver eneste
dag. Vi fylles allikevel med håp. Håp om gode tiltak som vil
hjelpe og glede oss gjennom hverdagen.
En trygg og effektiv vaksine er vårt største ønske for
julen 2020 og det altoverskyggende håpet for 2021. I alle
fall tenker jeg slik. Mens våre helsemyndigheter forbereder
vaksinering av befolkningen, skal vi beholde roen, etterleve
beskjedene vi får og akseptere den plassen hver enkelt
av oss tildeles i vaksinekøen. Vi skal glede oss til en ny
hverdag.
Jeg følger helsedirektør Bjørn Guldvogs oppfordring om
å planlegge i tankene hvordan jeg ønsker å feire et friskmeldt Norge. Slike tanker gir meg glede. Jeg håper du også
opplever det slik.

Takk

Tusen takk for at du følger myndighetenes smitteverntiltak,
retningslinjer og anbefalinger. På denne måten er nettopp
du med på å gjøre Norge friskere, selv om det ikke var slike
referanser vi hadde i tankene da slagordet «NAAF gjør
Norge friskere» i sin tid ble lansert.
Inntil vi kan slippe jubelen løs og nyte nyvunnet helsefrihet, ønsker jeg hver og en av dere en riktig god jul og
et godt nytt år fylt med glede!

Medisinsk munnbind
Visste du at medlemmer i NAAF kan kjøpe
medisinsk munnbind i nettbutikken på naaf.no?
Munnbindene er av god kvalitet og er samme modell som FHI
anbefaler til befolkningen generelt. Den har tre lag, strikk for ørene
og kan formes over nesen. Masken er til engangsbruk og kan ikke
vaskes. Maskene er pakket i esker av 50 stk.

Medlemspris: 399 kroner
Pris for ikke-medlemmer: 499 kroner
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KORONA

Hvordan snakke med
barn om korona?
Små barn har mange spørsmål til oss foreldre, og vi svarer så godt vi kan. Det er så
mye de lurer på. Men hva skal vi si når de stiller oss spørsmål om korona? Skal vi si
det som det er? Nei, mener psykolog Gudmundur Ebenezer.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Koronapandemien preger
livene våre hver dag, og også
de små barnas hverdag er
annerledes enn den var før alt
startet. De må vaske og sprite
hendene sine, de får ikke gått
i barneselskap og de kan ikke
lenger delta på alle aktivitetene de er vant til. Det er ikke
rart de lurer på hva som skjer
eller når ting blir som normalt igjen. Noen barn er også
bekymret. Vi har snakket med
psykolog og daglig leder i Lifekeys, Gudmundur Ebenezer,
om hvordan man skal snakke
med de små barna om korona.

informasjon. Hvis en jente
på fire år spør om hun kan få
en is på lørdag, og du svarer
«kanskje», er det nesten verre
enn om du sier «nei». Hun
kan ikke forholde seg til det.
Det samme gjelder når de
spør om korona. Hvis du for
eksempel sier: «Bare vi vasker
hendene godt og er forsiktige,
så kommer det til å gå fint»,
kan du fort gjøre ting verre.
Det er ikke bra om de føler at
utfallet av pandemien har noe
med dem å gjøre. Det er altfor
mye ansvar å legge på små
barn, sier han.

Ufarligjøre og betrygge

Små barn, små
bekymringer

– Barns spørsmål og bekymringer avhenger veldig av
alderen deres. Derfor er det
viktig å tilpasse kommunikasjonen deretter. Generelt kan
barn leve godt med endringer,
men ikke hvis de oppleves
som negative, sier han.
Gudmundur mener at det
viktigste når du snakker med
små barn om korona, er å
gi veldig enkle og konkrete
beskjeder.
– For små barn er vi mest
opptatt av å betrygge og å
fjerne all redsel. Noen mener
at barn har rett til å vite
sannheten, men det som er
viktig å tenke på er at små
barn ikke klarer å forholde
seg til betinget eller kompleks

– De minste barna ser ikke
de store sammenhengene, og
de ser heller ikke etter dem.
De er mer opptatt av det som
er rett foran dem. Min sønn
på fem år håper at koronatiden snart er over, så han kan
gå i bursdagen til Sebastian
i barnehagen, forteller Gudmundur.
Han legger til at det er flere
områder vi bør tenke over
hvordan vi snakker med barn.
– Jeg mener at vi begynner altfor tidlig å snakke med
barn om store temaer som
for eksempel miljø og klima.
Det er for mye for små barn
å forholde seg til ozonlaget
og forurensning. Vi må heller

engasjere dem med et språk
som de forstår. Det er bedre
å si: «Vi bør ikke kaste tyggisen vår i skogen, for da kan
ekornet spise den og få vondt
i magen». Da legger vi kommunikasjonen på et nivå de
forstår, sier Gudmundur.

Vårt ansvar

Barn får med seg mer enn
vi tror. Derfor er det viktig å
alltid ta hensyn til barna når vi
prater med andre voksne.
– Vi bør ikke snakke om
smittetall og dødsfall når
barna er i samme rom. Det er
også viktig å skåne de små fra
nyheter på TV og radio. Det
er vårt ansvar. Vi voksne har
uansett heller ikke noe godt av
å se nyheter om korona ti ganger om dagen, sier Ebenezer.

Smittevernsrutiner

Koronapandemien har gitt
oss nye rutiner som må
implementeres i hverdagen.
Hendene må vaskes flere
ganger om dagen, vi må holde
avstand, bruke munnbind og
sprite hendene før vi går inn
i butikken. Ifølge Gudmundur
er det viktig at vi som foreldre
er avslappet rundt alle smittevernsrutinene.
– Gi barna ros hvis de
vasker hendene eller bruker
håndsprit, og ikke lag noe
stort nummer ut av om de

Gudmundur Ebenezer er psykolog
og daglig leder i Lifekeys.
Foto: Lifekeys

glemmer det. Det er ikke
hensiktsmessig. Barn er veldig
tilpasningsdyktige og lærer
seg fort nye rutiner. Merker
du motstand fra barna, noe
som gjerne kommer mer jo
eldre de er, kan du bruke
såkalt positiv forsterkning for
å få dem til å følge rutinene.
Ros for god oppførsel, og
noen ganger også belønning,
kan være en god måte endre
adferden til barn og unge.
Dere kan jo gjøre det til et
morsomt familieprosjekt, der
hele familien får en belønning
hvis dere er flinke og følger
rutinene, avslutter han.
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Ønsker årlig kontroll av astma- og kolspasienter
Får du innkalling til årskontroll av din astma eller kols? Hvis ikke, bør du gå i dialog
med fastlegen din.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Det sier fastlege og spesialist
i allmennmedisin Anders Østrem. Han mener at kvaliteten
på oppfølgingen av pasienter
med astma og kols er mangelfull og at en systematisk innkalling til årlig kontroll kunne
hevet denne betraktelig.
– For å kunne gi rett behandling, og for å sjekke at
pasientene gjør det de skal og
forstår sykdommen sin, så må
vi ha dem inne til systematisk
gjennomgang en gang i året.
Vi vet for eksempel at rundt
70 prosent av lungepasienter
bruker medisinene sine feil,
og vi har en stor utfordring
med å lære dem dette. Gir vi
pasientene jevnlig oppfølging,
vil de få bedre behandling.
Dette vil føre til økt livskvalitet og hindrer forverring av
sykdommen, som igjen sparer
samfunnet for kostnader.
Retningslinjer sier at kontrollene er nyttige, og ifølge
fastlegeforskriften skal vi følge
retningslinjene, sier han.
Østrem forteller at det alle28

til 20 prosent av fastlegene
bruker dette. På astma og kols
har vi ingenting, sier han.

Overkommelig

Anders Østrem mener at kvaliteten på oppfølgingen av pasienter
med astma og kols er mangelfull.
Foto: Lene Sørøy Neverdal.

rede finnes et kvalitetssystem
for oppfølging, men kun for
pasienter med diabetes.
– For diabetes og sukkersyke bruker vi noe som
heter Noklus, der vi fyller ut
et skjema på årskontrollen.
Dette sendes inn til Noklus,
som sender en rapport
tilbake. Dette er et veldig
sterkt verktøy å bruke innen
adferdsendring og kvalitet.
Problemet er bare at kun 15

ASTMA ALLERGI 4 2020 n WWW.NAAF.NO

Østrem har lang fartstid innen
lungesykdommer og jobber i
dag på Gransdalen legesenter
i Oslo. Der har de i flere år hatt
et eget system for årskontroller
på eget initiativ.
– Vi setter opp en avtale
i timeboka ett år frem i tid.
Helsesekretær tar først alle
nødvendige prøver. Det tar omtrent 45 minutter. Så kommer
de til meg etterpå for å gjennomgå resultater og prøvesvar.
Det tar 20 minutter. Det er
helt overkommelig å bruke litt
over en time på dette en gang
i året. Vi prøver å tilby dette til
alle med astma og kols, men vi
ser at vi ikke greier det på alle.
Kvalitetsarbeid må hele tiden følges opp
og kontrolleres, sier Østrem.
Han etterlyser et lignende
system som finnes for diabetes.

– Jeg tror pasientene er motivert til å være med på dette,
og legene er etter min erfaring
veldig opptatt av å levere god
kvalitet på tjenestene sine. Men
vi savner struktur og økonomiske rammer. Myndighetene bør
stimulere til dette og signalisere
tydeligere til oss at de vil at vi
skal jobbe med det. De må rett
og slett komme på banen og gi
oss muligheten til å gi pasientene den kvaliteten de fortjener,
sier han.

Pasientene kan stille krav

Østrem anbefaler at du som
pasient bør gå i dialog med
fastlegen din om å få en systematisk gjennomgang av de tingene som er viktig å følge opp i
forbindelse med din sykdom.
– Siden retningslinjene sier
at vi skal ha disse systematiske
kontrollene en gang i året, så
kan pasientene selv etterspørre dem. På den måten
vil det bli mer fokus på dette,
avslutter Østrem.

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

Nytt i merkeordningen

Dr. Greve pharma sinksalve

Den sarte huden på babyens stump blir lett rød og irritert. Dr. Greve pharma
sinksalve har dokumentert lindrende effekt på sart hud og danner en beskyttende hinne på huden.

Dr. Greve pharma babyolje

Sart babyhud kan lett bli tørr og irritert. Du kan bevare hudens fuktighet ved å
tilsette noen dråper babyolje i badevannet, eller ved å smøre litt olje på fuktig
hud etter badet.

Gratis app
oppmuntrer barnet
til riktig bruk

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

Fåes på apotek

IS
GRATp!
Ap

Dr. Greve pharma Universalkrem

Universalkrem er en rik, beskyttende krem med provitamin B og havre som motvirker irritasjon og pleier huden. Spesielt egnet til sensitiv hud og områder som
viser tegn til uttørking og irritasjon.

Dr. Greve Sensitiv body lotion

Sensitiv Body Lotion er en dokumentert effektiv
og hudvennlig fuktighetskrem som passer for
både store og små. Kremen er spesielt utviklet
for ekstra tørr og sensitiv hud.

Dr. Greve Sensitiv dusjgelè

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

Sensitiv dusjgelé er en hudvennlig og pHbalansert dusjgelé som passer for både store og
små. Dusjgeleen er spesielt utviklet for tørr og
sensitiv hud som ofte trenger ekstra pleie når
den utsettes for nordisk klima.

Nydalsveien 28, Box 4814
N-0484 Oslo, Norway
birk-npc.com
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Allergivennlig
jul for alle

Julen er full av hygge og tradisjoner og forbindes gjerne med mye
lys, lukt og smak. Dette skal være en tid der alle blir ivaretatt, og
derfor er det lurt å huske på at ikke alle tradisjoner er like heldige
for allergikere. Vi fyrer i peisen, lager mat, brenner stearinlys og
røkelse, henter inn juletre og pynter med duftende juleblomster.
I tillegg skal det gjerne vaskes litt ekstra før jul. Heldigvis er litt
tilrettelegging alt som skal til for å sikre en frisk jul for alle.

JULETREET
Dessverre er det noen som opplever å
reagere allergisk når de får juletreet inn
i stua. Du er ikke allergisk mot selve juletreet, men treet kan være yngleplass for
allergener i form av muggsopp og gammelt pollen fra andre tresorter og planter. Da kan det være lurt å starte med å
spyle det grundig, før du lar det tørke i
et rom hvor allergikere ikke ferdes, for
eksempel i garasjen eller

kjelleren. Alle juletrær med ekte barnåler
gir også fra seg terpentinliknende gasser
som kan virke irriterende på slimhinnene.
Disse gassene kan utløse astma og andre
overfølsomhetsreaksjoner i luftveiene.
Plastjuletre kan være et godt alternativ
for de mest følsomme. Et kunstig tre kan
oppbevares og brukes flere år på rad,
og det er fint både for miljøet og
lommeboka.

RENGJØRING
En skikkelig rundvask er ofte planlagt før jul, og å bli kvitt
husstøv er bra for inneklimaet. Vi anbefaler minst mulig
bruk av kjemiske rengjøringsmidler. Bruk heller tørrmopp
og mikrofiberklut. På den måten blir du også kvitt mest
mulig støv. Husk også å tørke støv av julepynt som har
stått nedpakket siden i fjor.
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JULENS DUFTER
Os og røyk fra røkelse, peis, stekeovn og
levende lys kan virke sterkt irriterende på
luftveiene til de som har astma.
Sørg for at det er godt trekk i peisen når
du fyrer. Påse at ventiler i yttervegg som
slipper frisk uteluft inn i stua er åpne. Det
kan også være lurt å ha et vindu på gløtt
når du tenner opp, slik at du får ekstra lufttilførsel.
Pass på at avtrekksvifta er på når du
bruker stekeovnen. Sett gjerne vifta på full
hastighet før du åpner komfyrdøra, slik

at vanndamp og stekos går rett ut. Åpne
ventiler i stue og gang er enkle tiltak som
vil bidra til at stekos og vanndamp raskere
ledes ut av avtrekket.
Levende lys skaper størst problemer
idet de blåses ut, da røyken fra veken er
plagsom for mange. Det kan hjelpe å bruke
lyseslukker og å bøye veken ned i stearinen
når du slukker lyset. Da oser det ikke.
Batteridrevne kubbelys og telys kan
også være et godt alternativ.

DEKORASJON
Julestjernen, som er Norges mest solgte juleplante, er dessverre ikke
en favoritt blant landets allergikere. Også julegleden kan gi luftveisproblemer. Heldigvis finnes det allergivennlige og duftsvake blomster
i alle julens farger. Gode alternativer er asalea, ildtopp, julekaktus,
alpefiol, peon, duftfrie roser og orkidé.
Kongler og kvister kan fint benyttes uten at dette plager noen,
men husk å vaske og tørke dem før de brukes i dekorasjonen.
Tørr mose kan brukes, mens fuktig mose kan skape reaksjoner.

GLØGG
Gløgg hører julen til og tåles av de fleste. Vær derimot oppmerksom
på tilbehøret! Server gjerne gløgg med rosiner, men uten mandler eller
nøtter. Legg disse heller i skåler ved siden av, så alle kan forsyne seg
av det de tåler. Dersom du ikke tåler krydderet i gløggen, er varm
solbærsaft et godt og populært alternativ.

GRØTEN
Lite slår julegrøten. Dessverre er det en del barn som ikke
tåler melk, men det betyr slettes ikke at grøten må utgå.
Du kan enkelt bytte ut kumelken med en plantedrikk,
så får alle en smak av jul. Den tradisjonelle «Mandelen
i grøten» kan erstattes med en hvit bønne.

God Jul!!
WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 4 2020
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TITTEL

Mange av de originale juleoppskriftene inneholder en eller flere av de mest vanlige
allergenene, som melk, egg, gluten og nøtter. På MinMat.no kan du enkelt bytte ut
det du ikke tåler, slik at familien kan kose seg med både grøt og julekaker.

Juleoppskrifter
UTEN MELK, GLUTEN OG EGG
Mange opplever juleavslutninger, juletrefester og julebesøk som noe av det vanskeligste når man selv eller noen i
familien har allergi. Forventningene til bakst og julemat er
store, og tradisjonene er lange. Ernæringsrådgiver i NAAF,
Guro Waage, forteller at det det likevel er mulig å skape
julehygge som inkluderer alle.
– Mange av de tradisjonelle oppskriftene som forbindes

med julen inneholder ofte melk, egg, gluten eller nøtter. Det innebærer at man kanskje må finne alternative
oppskrifter til julebaksten, og det kan være nye metoder
og produkter som må testes ut. Dette trenger ikke nødvendigvis å være en stor utfordring, men det kan være en litt
krevende omstilling, spesielt ved nydiagnostisert allergi.
sier Waage.

KRUMK AKER

M U LT E K R E M

Krumkaker er en svært populær julekake og lages
enkelt med kun fire ingredienser. Serveres gjerne
med deilig multekrem.

Dette trenger du:
4 dl kremfløteerstatning (Gryr, Odense
erlet eller Schlagfix cream)
5 dl multer
3 ss sukker

Dette trenger du:
3 dl kremfløteerstatning (Gryr, Odense erlet eller
Schlagfix cream)
1 dl sukker
1 ts kardemomme
100 g glutenfri lys melblanding, for eksempel Semper
Fin Mix eller Toro glutenfri melblanding
Slik gjør du:
1. Bland fløteerstatning og mel sammen med sukker og
		kardemomme.
2. La røren svelle i 30 minutter i kjøleskap.
3. Legg en stor teskje med røre midt på krumkakejernet.
4. Press godt sammen og stek løvtynne gylne kaker.
5. Rull kakene rundt en krumkakepinne eller bakenden
		 på en sleiv med det samme de tas ut av jernet, evt sett
		 en kopp opp-ned og legg en nystekt krumkake over
		 koppen. Da får du en kjeks som kan fylles med multe		 krem, krem/is og bær.
6. Fyll krumkakene rett for servering.

Slik gjør du:
1. Bland sukker og multer.
2. Pisk fløteerstatningen til krem og
		 vend multene forsiktig inn i den
		 stivpiskede kremen.
3. Legg kremen i krumkakene og pynt
		 med ekstra multer rett før servering.

Oppskriften gir ca. 25 krumkaker. Krumkakene må
oppbevares i en tett boks.

Oppskriftene er hentet på MinMat.no. For å få tilgang til portalen med medlemsrabatt,
send oss en e-post med ditt medlemsnummer til medlem@naaf.no.

TITTEL

PEPPERK AKER
Det blir ikke skikkelig jul før lukten av pepperkaker
sprer seg i huset.
Dette trenger du:
1 dl mørk sirup
TIPS!
150 g sukker
For ekstra sprø pepperkaker, bruk po150 g plantemargarin uten melk
tetmel. Dersom du skal du lage pepper1 dl fløteerstatning (Alpro soyafløte eller Oatly iMAT)
kakehus, anbefaler vi å kjevle direkte ut på
½ ts malt ingefær
bakepapir. For større figurer og flater må
½ ts malt nellik
lengre steketid beregnes.
¼ ts malt pepper
2 ts malt kanel
½ ts natron
500 g lyst glutenfritt mel (Semper Fin Mix eller Toro glutenfri melblanding)
Slik gjør du:
1. Smelt margarin, sirup og sukker over svak varme. Rør til sukkeret er smeltet.
2. Trekk kasserollen til side og avkjøl ca. 15 minutter. Rør inn krydder
		 og fløteerstatning.
3. Tilsett 450 gram mel. Spar resten av melet til utbakingen. Rør godt sammen.
4. La deigen stå kjølig til neste dag. Kna så inn resten av melet.
5. Kjevle deigen til en tynn leiv. Tilsett mer mel ved behov.
6. Trykk ut figurer med pepperkakeformer.
7. Stek kakene på 200 grader i 7-8 minutter.
		 Avkjøl og dekorer med melisglasur.

J U L EG R Ø T

Rabatt på MinMat.no
Matportalen MinMat.no tilbyr allergikere, og alle
som lager mat til allergikere, en unik og stor
oppskriftsdatabase, der du enkelt krysser av for
det du ikke tåler og får opp oppskrifter tilpasset
akkurat deg. I tillegg får du menyforslag og nyttig
informasjon om teknikker som kan brukes. Som
medlem i NAAF får du 15 prosent rabatt på medlemskap hos MinMat.no.

Risgrøt er hyggelig juletradisjon som enkelt kan lages uten melk.
Dette trenger du:
150 g risgryn
4 dl vann
½ ts salt
11 dl plantedrikk, for eksempel soya-, havre- eller mandeldrikk
sukker
Plantemargarin uten melk
kanel

Slik gjør du:
1. Kok opp vann og salt og hell over risgrynene.
2. La det småkoke under lokk til vannet er trukket inn.
3. Dra kjelen til side og spe med plandedrikk. Sett kjelen
		 tilbake på svak varme til grøten er klar til servering (ca 10
		 minutter). Rør hele tiden så julegrøten ikke brenner seg.
4. Serveres med sukker, kanel og smørøye.

TIPS!

Vær oppmerksom på at plantedrikkene er litt
ulike på smak og derfor påvirker resultatet
ulikt. Vi liker å bruke soya- eller mandeldrikk
i grøt. Ønsker du en hvitere grøt, kan deler av
soyamelken byttes ut med Gryr, Odense
erlet eller Schlagfix cream.
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AKTUELT

Trener hjemme med NAAF
Da Norge stengte ned i mars, fikk ikke Jorunn Sofie lenger gå på sin faste trening.
Derfor var gleden stor da hun fikk vite at NAAF kunne tilby digital trening.
Tekst: Fredrik Solli Wandem, NAAF

I forbindelse med utbruddet
av Covid-19 fikk NAAF midler
fra Stiftelsen DAM til å sette
i gang prosjektet «Vi trener
hjemme for å holde Covid-19
borte». Gina Strøm er regionssekretær i region Midt og er
en av pådriverne bak prosjektet.
– Da landet ble stengt ned,
så vi at dette rammet store
deler av befolkningen hardt.
For personer med astma og
kols, og da spesielt eldre,
førte pandemien til full isolasjon. Denne gruppen var redd
for å bli smittet, og treningsgrupper de var med på ble
satt på vent. Fysisk aktivitet er
veldig viktig for personer med
astma og kols for å unngå
sykdomsforverring. Vi tenkte
derfor at et tilbud om å trene
hjemme kunne være bra.
NAAFs regionsekretærer møttes på Teams og ble enige om
å søke midler til prosjektet,
forteller Gina.

Populært

I løpet av 2020 ble det sendt

Gina Strøm, regionssekretær
i NAAF region Midt.
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16 treningsøkter, seks på
våren og ti på høsten. På det
meste var det 200 deltakere
som fulgte programmet hjemmefra. Instruktører var fysioterapeut Andrea Roska Dunne
og sykepleier og yogainstruktør Inger Lise Romsdal.
– Vi var spent på hvordan
målgruppen kom til å håndtere det tekniske, så regionsekretærene sto klare for å
bistå medlemmer som hadde
behov for hjelp. Alt i alt gikk
det veldig bra, sier Gina.

Fornøyd

Jorunn Sofie Hansen er 59 år
gammel og bor i Egersund.
Hun fikk påvist astma i 2012.
– Jeg har stor glede av varierte aktiviteter. Samlet bidrar
dette til livskvalitet, hverdagsglede og mestring. Jeg fikk
astma i voksen alder, men jeg
har lært å håndtere dette. Trening gjør godt både fysisk og
psykisk. Jeg er ikke superflink,
men prøver bare å gjøre det
beste ut av min livssituasjon
forteller hun.
Jorunn har fulgt treningsprogrammet helt fra starten
og er veldig fornøyd med
opplegget.
– Det passet perfekt at
NAAF kunne tilby dette akkurat da alt annet stengte
ned. Det var artig å få trening
med både fysioterapeut og
yogainstruktør. Dermed fikk
vi variert trening med styrke,
kondisjon og yoga. Jeg synes
at det fungerer utmerket å
trene på denne måten, og
dette har gjort koronaperioden mye lettere å takle. Tusen
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Jorunn Sofie Hansen (59) vil gjerne at NAAFs hjemmetrening fortsetter
til neste år. Foto: Privat

takk for et flott treningsopplegg og for at tilbudet er
gratis, sier Jorunn.
Hun legger til at det ville
være svært positivt for henne
om treningen kan tilbys i
fremtiden også.

Fortsetter i 2021

Prosjektgruppa, med Gina

i spissen, har allerede søkt
og fått innvilget midler fra
Stiftelsen Dam til å fortsette
treningen i 2021.
– Vi er veldig glad for at vi
kan imøtekomme deltakernes ønske om videre trening,
avslutter Gina.

Forbundslederens

Hjørne

Det lakker og lir imot jul. Kanskje en annerledes jul for mange. I en annerledes
tid. Jeg skrev sist at vi må ta vare på hverandre. Vise samhold og omsorg. Det
blir ekstra viktig i år.
For NAAF er ting også annerledes. Spesielt tenker jeg på våre arrangement
og aktiviteter. Vi er som en ansvarlig organisasjon nødt til å begrense våre
innendørs aktiviteter som følge av den økte smitten i landet.
I forrige blad skrev jeg litt om møtet mellom mennesker, og hvor viktig det
var. At vi som organisasjon måtte arbeide aktivt for å finne de gode tilbudene
som samler oss. Smitteutviklingen har ikke gjort dette enkelt, men jeg vil berømme våre lokallag, storlag og regioner, som er kreative og finner alternative
løsninger.
Selv om tilbudene som samler oss er mange, er vi fortsatt langt fra hverandre. Derfor kan kanskje hver enkelt av oss gjøre en forskjell? Ved å ta en telefon. Eller sende en plante. Til det siste, husk å be om en som er allergivennlig.
Henvis butikken til NAAF sine hjemmesider om de trenger veiledning.
Det går snart mot lysere tider. Heldigvis. Og forhåpentligvis i dobbelt forstand. Og for NAAF skal vi fortsette å utvikle oss. På senvinteren og tidlig vår
skal det gjennomføres årsmøter over hele landet. I år blir nok disse digitale,
men la ikke det være et hinder for å engasjere deg.
Men først er det altså jul, og det blir nok en annerledes jul. Jeg vil oppfordre
alle til å ta ekstra godt vare på hverandre i en merkelig og usikker tid. Du kan
gjøre en forskjell.

CUTRIN
SENSITIVE
HÅRPLEIESERIE
FOR FØLSOM OG
ALLERGISK HUD

En riktig god jul til deg og dine!

Atle S. Ruud
Forbundsleder

Nyhet: MinSide for medlemmer

Vi lanserer MinSide-løsning for medlemmer. Her kan du vedlikeholde kontaktinformasjonen din, legge inn reservasjoner og finne ditt digitale medlemskort.
Vi setter stor pris på om du oppdaterer og legger inn riktig adresse, e-post og
telefonnummer, slik at medlemsregisteret er mest mulig oppdatert.
Slik gjør du
Gå til naaf.no/minside og følg instruksjonene på skjermen.
Ved spørsmål, send e-post til medlem@naaf.no eller ring 23 35 35 35.

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

Lille Linus har melkeproteinallergi. – De første fem ukene
gråt han utrøstelig døgnet rundt. Det var en veldig tøff
og vanskelig periode, forteller Anniken og Filip.

- Barseltiden forsvant
i gråt og dype knebøy
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem, NAAF

Nå er Linus ett år gammel,
og den lille familien på tre
har det mye bedre. Jeg treffer dem hjemme i Larvik,
og Anniken (24) og Filip (30)
forteller om en kaotisk start
på foreldretilværelsen.
– Det begynte allerede på
sykehuset. Jeg hadde ikke
nok melk, så de ga ham såkalt
bankmelk på flaske. Det er
morsmelk donert av andre
mødre. Da de ikke hadde mer
igjen av den, fikk han morsmelkerstatning. Linus gråt og
gråt hele den første natten,
sier Anniken.
På sykehuset sa de at det
var helt normalt at babyer
gråter de første dagene, men
foreldrene til Linus hadde en
sterk følelse av at noe var galt.
- Jeg er selv laktoseintole-

Lille Linus. Kun fem dager gammel
og tydelig plaget av magesmertene. Foto: Privat.

rant, så vi lurte om det kanskje var det det var. Vi spurte
også om Linus kunne være
allergisk, men de bare avfeide
det, forteller Filip.

Fem tøffe uker

Guro Waage, ernæringsrådgiver
i NAAF.
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I løpet av de første ukene
etter de kom hjem, ble Linus
bare dårligere og dårligere.
– Det var en veldig tøff og
vanskelig periode. Linus var
ekstremt urolig. Han hadde
diare og feber nesten hele
tiden. Han var helt stiv av
smerte og skrek intenst hele
døgnet. Det var rett og slett
helt forferdelig, sier Anniken.
- Hele barseltiden, som
liksom skal være en fin tid,
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forsvant i gråt og dype knebøy, legger Filip til.
Slik holdt de på døgnet
rundt i fem uker. De søkte febrilsk på internett. De var hos
både kiropraktor og naprapat,
men ingen kunne gi dem svar
på hva som var i veien med
babyen deres. Inntil en observant helsesykepleier kom på
hjemmebesøk.
– Hun så det med en gang
hun kom inn døra. Dette var
ikke normalt. Hun tok frem
en boks med hydrolysert
morsmelkerstatning og ba
oss prøve det. Allerede etter
første flaske merket vi at Linus
ble roligere. Det var helt utrolig, sier Anniken.
Ernæringsrådgiver i NAAF,
Guro Waage, forteller at
morsmelkerstatning basert
på det man kaller hydrolysert
melkeprotein anbefales av
ekspertene som førstevalg
i behandling av barn med
melkeallergi.
– I slike morsmelkerstatninger er melkeproteinet brutt
ned til mindre deler, til det
vi kaller peptider. Dette gjør
at babyens immunforsvar
ikke gjenkjenner drikken som
melk, og det gir derfor sjeldent allergisk reaksjon. Næringsinnholdet er en etterligning av morsmelkens innhold
av næringsstoffer og innehol-

der dermed alt spedbarnet
trenger fram til det er seks
måneder. Det fungerer også
som et næringsrikt tilskudd
til fast føde fra seks måneder
alder, sier Waage.
Hun understreker at produkter som er delvis hydrolyserte ikke kan brukes ved
melkeproteinallergi.

På resept

Inntil hjemmebesøket hadde
Anniken gjort alt hun kunne
for å opprettholde ammingen.

MELKEALLERGI

Helsesykepleieren anbefalte
dem nå å kutte ut ammingen
helt og kun gi Linus mat på
flaske.
– Hun så vel hvor slitne og
preget vi var av hele situasjonen. Å sette meg på melkefri
diett oppi alt som skjedde
hadde nok bare gjort vondt
verre, sier Anniken.
De bestemte seg deretter
for å kun gi Linus hydrolysert
morsmelkerstatning på flaske
til alle måltider.
– De produktene koster

ganske mye, og det blir jo
en del måltider i løpet av et
døgn. Så mens vi ventet på
utredning gjorde fastlegen at
vi kunne få det på hvit resept.
Etter en og en halv uke fikk
vi blå resept og kunne hente
det ut helt gratis på apoteket,
sier Filip.

Aminosyrer

Tre måneder senere skulle
Linus inn til kontroll på helsestasjonen. Han var da fire
måneder gammel. Selv om

tilstanden hans var betydelig
bedre enn før, følte ikke de
nybakte foreldrene at alt var
helt på stell.
– Han var fortsatt ganske
urolig og gråt mye. Vi fikk ham
nesten aldri til å smile, og
det var ofte slim i avføringen,
forteller Anniken.
På helsestasjonen anbefalte
de dem å prøve en annen type
morsmelkerstatning basert på
aminosyrer.
– Noen barn med alvorlig
melkeallergi vil ikke bli helt

symptomfrie når de behandles med hydrolysert morsmelkerstatning, men trenger
et erstatningsprodukt hvor
proteinkilden er basert på
frie aminosyrer for å bli kvitt
symptomene. Det er legen
som skal avgjøre hvorvidt
barnet trenger et aminosyrebasert erstatningsprodukt, og
legen må søke Helfo på spesielt grunnlag i de tilfellene
hvor dette vurderes nødvendig, sier ernæringsrådgiver
Guro Waage.
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MELKEALLERGI

Anniken og Filip var så
heldige å få med seg en boks
med aminosyrebasert erstatning fra helsestasjonen mens
de ventet på ny resept.
– Det var mye styr å få ordnet den resepten. Det virket
ikke som om fastlegen trodde
på oss, men etter mye frem og
tilbake fikk vi ham til å søke,
sier Filip.
Mens de ventet på resept,
brukte de opp boksen de
hadde fått på helsestasjonen
og ble nødt til å gi Linus hydrolysert erstatning igjen.
– Først da så vi hvor stor
endringen var etter vi begynte
på den nye erstatningen. Linus
gikk rett tilbake til å gråte og
være urolig igjen. En litt lang
og slitsom uke senere fikk vi
endelig resepten, og derfra
begynte ting å se mye lysere
ut, forteller Anniken.

Fast føde

Ett år gamle Linus er en frisk
og rask liten gutt som er glad
i mat, og Anniken forteller at
introduksjonen av fast føde
har gått veldig bra.
– Vi begynte med melkefri babygrøt, frukt og
kokte grønnsaker. Det er også
mange middagsglass for barn
som er uten melk, sier hun.
Filip legger til at det tar litt
tid å lete igjennom brødhylla
i butikken, og at de må være
veldig forsiktig når de lager
mat.
– Vi kan for eksempel ikke
ta på vår egen mat før vi mater ham. Det kan være nok til
at han reagerer, sier han.
– Da Linus var ti måneder
gammel, laget jeg mat med
smør i og tok på smokken
hans. Fire timer senere fikk
han skikkelig vondt i magen
og gråt masse, forteller Anniken.
Paret har etter hvert blitt
gode til å lage melkefri mat
og har flere gode tips, som
for eksempel medisterkaker,
spagetti og kjøttsaus, diverse
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oppskrifter med erstatning i
på nettsidene sine, forteller
Anniken.
Hun legger til at Linus
også får erstatning både på
kopp og på flaske hver dag.
Helsedirektoratet anbefaler
at barn med melkeallergi får
morsmelk eller morsmelkerstatning som drikkemelk
fram til barnet er tre år, eller
så lenge det er behov for
det. For melkeallergikere
over tre år kan beriket havredrikk være en alternativ
løsning. Havredrikk fås kjøpt
i de fleste dagligvarebutikker
og er også velegnet til matlaging. Vær ellers oppmerksom på at Mattilsynet ikke
anbefaler risdrikk til barn
under seks år.

Barnehage

Livet til Filip Strand (30) og Anniken Nalum Sølyst (24) ble snudd fullstendig på hodet da lille Linus kom til verden. – Vi var heldige som fant ut hva
det var såpass tidlig, sier Anniken.

gryteretter og bananlapper
med havregryn.
– Det er viktig at Linus får i
seg nok morsmelkerstatning

i løpet av døgnet, så vi bruker
det ofte i matlagingen. Leverandørene av erstatningsproduktene har også flere gode

Kumelkproteinallergi, ofte kalt melkeallergi, er en av de
vanligste allergiene i sped- og småbarnsalderen. Opp til tre
prosent av barn i alderen null til tre år har denne allergien i en
kortere periode av livet. Ved melkeallergi reagerer kroppens
immunforsvar på ett eller flere av proteinene i kumelk og
kumelkprodukter og oppfatter disse proteinene som fremmede. Melkeallergi må ikke forveksles med laktoseintoleranse,
som innebærer at kroppen har nedsatt evne til å spalte melkesukker (laktose).
Symptomer på melkeallergi kan være forskjellig fra barn til
barn, alt fra milde symptomer til en anafylaktisk reaksjon. Hos
enkelte barn kan symptomene komme umiddelbart etter inntak av kumelkprotein, mens hos andre barn kan symptomene
først inntre lengre tid etter inntak. Symptomer fra mage- og
tarmsystemet, hudsymptomer og generell utilpasshet er
ganske vanlig hos de minste. Andre symptomer som blodig
eller slimete avføring, forstoppelse, kløe i munn og hals,
hovne slimhinner, elveblest og pustebesvær kan også være
tegn på melkeallergi. De aller fleste barn med melkeallergi
vil vokse det av seg i løpet av småbarnsalderen.
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Anniken og Filip føler seg
heldige som fikk hjelp såpass
tidlig og roser helsesykepleieren som kom på besøk for
snart ett år siden.
– Hun var veldig dyktig,
og hun tok oss på alvor. Det
er vi utrolig takknemlige for.
Det er ikke alle som finner ut
av hva som er galt så tidlig
som vi gjorde, sier Anniken.
Paret hadde egentlig planer om å vente med barnehagestart til Linus var to år.
Men siden den lille familien
på tre snart skal bli en litt
større familie på fire, har de
søkt om plass til nyåret.
– Vi venter en liten gutt
i mars, så da må vi bare
kaste oss ut i det. Jeg må
innrømme at jeg gruer meg
litt til han skal begynne.
Det er viktig for oss å være
trygge på at barnehagen har
god allergihygiene og gode
rutiner. Men vi har snakket
med dem, og det virker som
de har god kontroll, avslutter
Anniken.

Sunt inneklima
uten å bygge
om boligen

Mer innetid stiller større
krav til luften du puster i
Vi er alle kjent med at dårlig inneklima gjør deg
uopplagt og trett - og at fukt kan gi helseskadelig
muggsopp.
Men visste du at det er enkelt å få slutt på forurenset
inneluft og høy luftfuktighet?

NYHET:

Balansert ventilasjon – rett i veggen

gasta.no

LUNOS er eneste romventilatorsystem
som tilbyr ventilasjonsfilter klasse
ePM1 55%. Det filtrerer små partikler
som virus, pollen, soppsporer og
bakterier. Partikler som ellers kan bidra
til allergier og luftveisproblemer.

LUNOS desentral ventilasjon kan du installere på
enkeltrom eller i hele boligen uten plasskrevende
aggregat og kanaler. Med LUNOS gjenvinnes
mer enn 80 % av varmen som ellers luftes ut.
Informasjon
Du sparer strøm og unngår kald trekk.
på lunos.no

Lavenergisystemer as | Tel: 944 76 073 | post@lavenergisystemer.no | lavenergisystemer.no

Foto: Colourbox

Slik forholder du
deg til naboens røyking
NAAFs rådgivingstjeneste blir ofte kontaktet om røyking i tett bebyggelse. Dette
kan føre til nabokonflikter, og det er viktig at styrene i borettslag og sameier er
bevisst på sitt ansvar i slike saker.
Tekst: Hogne Skogesal, NAAF

Holdningene til røyking har endret seg
betraktelig på relativt kort tid. Det blir
stadig lettere å oppholde seg på offentlige steder uten å bli utsatt for tobakksrøyk, men samtidig opplever mange at de
ikke har den samme beskyttelsen i sine
egne hjem. Tobakkskadeloven, ofte kalt
røykeloven, kan nemlig ikke brukes for å
begrense røyking i private hjem, og det
har derfor blitt en utbredt oppfatning at
de som røyker da kan gjøre som de vil.
Men er det egentlig slik?

Styrene har lovverk de kan bruke

I borettslag og sameier bor folk tett på
hverandre, og de er underlagt et felles
regelverk i langt større grad enn i frittstå40

ende hus. Du må akseptere noe lyd,
lukt og andre type sjenanser fra naboer.
Samtidig må alle beboere akseptere at
deres personlige frihet innskrenkes litt,
for fellesskapets skyld.
Både borettslagsloven og sameieloven har bestemmelser som sier at ingen
beboer skal bruke hverken boligen eller
fellesarealene slik at det på urimelig
eller unødvendig vis er til skade eller
ulempe for andre beboere. I forarbeidene
til lovene finner man en uttalelse som
forklarer hva denne bestemmelsen betyr.
Her nevnes plagsom støy eller lukt som
eksempler på noe som i ytterste konsekvens kan angripes av loven. Med tanke
på de holdningsendringer vi har sett
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rundt tobakksbruk de siste årene, samt at
tobakksrøyk faktisk er helseskadelig, så vil
det utvilsomt være tilfeller hvor røyking
faller inn under dette.
Det er altså disse lovene styret eventuelt skal se til i slike tilfeller, ikke tobakkskadeloven, som mange feilaktig viser til.

Mer aktuelt å regulere i dag

Det er selvsagt ikke slik at enhver sjenanse er urimelig, og hvor grensen går
for akseptabel oppførsel, kan være vanskelig å avgjøre. Her må man bruke sunn
fornuft, og samtidig huske på at tidene
har forandret seg.
Det er den generelle «tålegrensen» i
tett bebyggelse som må være utgangs-

AKTUELT

punktet, ikke de individuelle vurderingene eller behovene til hver enkelt beboer.
Det at du for eksempel har en sykdom
som gjør deg ekstra sårbar for tobakksrøyk, vil ikke være noe naboen må ta
hensyn til dersom røykingen ellers er
innenfor det man i dag må forvente i tett
bebyggelse. Men om naboen din røyker
i ubegrensede mengder, til alle døgnets
tider, kan det være i strid med loven.
Det som altfor ofte blir oversett, er at
denne tålegrensen har endret seg kraftig
de siste årene. Å utsettes for andres røyk
er i dag langt mindre akseptert enn det
var for 15-20 år siden. Derfor er det også
mer aktuelt å regulere dette i dag, noe
både styret og beboere bør være bevisst
på.

Dette bør du gjøre

Hvis du opplever naboens røyking som
svært sjenerende og plagsom, er NAAFs
råd at du sender en skriftlig klage til styret. Da har du dokumentert enhver klage
på forholdet. Styret er som alle andre
bundet av loven, og her finnes det bestemmelser som sier noe om hva du ikke

skal måtte akseptere. Selv om det skulle
vise seg at naboen din ikke har overtrådt
grensene, så kan styret ikke kategorisk
avvise enhver klage på røyking eller svare
at røyking er tillatt på et generelt grunnlag. Det må gjøres en vurdering i hvert
enkelt tilfelle, uten at deres personlige
meninger tillegges vekt.
Beboere oppfordres ofte til å løse
dette på egenhånd, og dersom du får til
en god dialog med naboen er det gjerne
det beste. Samtidig tilsier statistikken at
dette sjeldent blir utfallet, og det er styret som har ansvar for å melde fra til beboere som bryter regler og lovverk. Hvis
dette skulle eskalere, må styret kunne
dokumentere at de har sendt advarsler
og bedt beboeren om å endre, begrense
eller slutte helt med aktiviteten som er
til sjenanse. Det er også styret som må ta
affære hvis det ikke bedrer seg.
Disse sakene kan føles svært personlige for de som er involvert, og uten
bistand fra styret er det vanskelig å få til
løsninger. Styret må derfor kjenne sitt
ansvar og ta tak i problemet i henhold
til gjeldende lover og regler. De bør også

Hogne Skogesal, jurist og kommunikasjonssjef i NAAF.

være tydelige på at formålet med slike
regler ikke er å innskrenke noens personlige rett til å røyke, men heller å minimere
muligheten for at andre beboere utsettes
for uønsket og helseskadelig tobakksrøyk.

Send oss din e-postadresse

- vinn 50 munnbind og såpe fra Lano
Ønsker du å motta nyhetsbrev og annen nyttig informasjon fra NAAF?
Da trenger vi e-postadressen din. Vi trekker fem heldige vinnere blant alle medlemmer
som har registrert e-postadressen sin.

Premien er dusjsåpe og håndsåpe fra Lano
og en pakke med 50 medisinske munnbind.
Send en e-post til medlem@naaf.no,
og skriv «Konkurranse» i emnefeltet.

Trekningen gjøres 1. februar 2020
Har du allerede registrert e-postadressen
din, er du også med i trekningen.
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ASTMA

– Det er godt å ha
et sted som Geilomo!
Maria på tolv år har slitt med allergier hele livet. Hun er allergisk mot egg, melk,
nøtter og pollen, og da hun var to år fikk hun astma. På Geilomo barnesykehus
lærer hun hvordan hun kan mestre hverdagen og leve et aktivt liv.
Tekst: Beate Sørum

Det er pollensesongen om
våren og den høye luftfuktigheten i Bergen om høsten
som er verst. Da blir Maria
ofte dårlig i pusten og trenger
mye astmamedisin. Det kan
også bli en del innleggelser
på sykehus. Etter en slik dårlig periode merker mamma
Therese at Maria blir mer
engstelig.
– Hun blir redd av å puste
tungt og holder seg selv tilbake i aktivitet. Hun går glipp
av mye, for det er vanskelig å
følge aktiviteter med så mye
fravær. Hun har måttet slutte
med både sportsdrill og turn,
forteller Therese.

Får hjelp på Geilomo

I fantastiske omgivelser på
Geilo ligger Geilomo barnesykehus, landets eneste spesialistsykehus for habilitering av
barn og unge med astma og

andre kroniske lungesykdommer. Maria og Therese har
vært på Geilomo fem ganger
før, og nå er de snart klare for
opphold nummer seks.
Therese forteller at noe av
det viktigste for Maria, er at
hun blir oppfordret til å være
i aktivitet og at hun blir kjent
med astmaen sin. Hun vil også
at Maria skal lære å kjenne
forskjell på tung pust på grunn
av astma og tung pust som
skyldes anstrengelse.
– Det har vært en utfordring
at Maria gir seg når hun blir
andpusten. Ofte lar jeg henne
gi seg, fordi en vet jo aldri
helt hva det skyldes. Da er det
godt å komme til Geilomo,
hvor ansatte med god kunnskap hjelper både barn og
foreldre, slik at den krevende
hverdagen kan mestres på en
god måte. Vi blir tryggere på
hva hun tåler etter et opphold

Geilomo barnesykehus er en spesialinstitusjon som gir
behandlings- og habiliteringstilbud til barn med astma,
allergi, eksem og hjertefeil. Tilbudet gjelder barn i skolealder,
fra første til tiendeklasse.
Les mer om Geilomo og hvordan du søker om plass på
geilomo.no
Vil du gi flere barn som Maria muligheten til et opphold
på Geilomo?
Gi din gave til kontonummer 6005.06.64158 eller
vipps til 136990
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på Geilomo, sier Therese.

Vennskap

Under oppholdet bor barna på
rom sammen, mens de voksne
bor i egne foreldrehybler.
Dette gir barna økt selvtillit og
god trening i selvstendighet.
Ikke minst gir det livslange
vennskap med andre som vet
akkurat hvordan du har det.
– Det er godt med venner
som skjønner hvordan det er.
Første gangen jeg skulle dit
syntes jeg det var skummelt,
for jeg visste ikke om de andre
barna var snille. Men det var
de! Og nå er det ikke så skummelt lenger. Jeg vet at jeg
treffer nye venner hver gang,
forteller Maria.

Vil gjøre barna friske

Jon Olav Hunderi er overlege
ved Sykehuset Østfold. Han er
en av fire leger som bytter på
å reise opp til Geilo på visitt
en gang i uken.
– Vi vil hjelpe barn og
foreldrene deres med å leve
best mulig med sykdommen.
Vi jobber med å akseptere,
forstå og normalisere gjennom å treffe andre i samme
situasjon. Mange trenger også
hjelp og trygghet for å komme
i aktivitet, forteller legen.
På Geilomo fokuseres det
på hvor viktig fysisk aktivitet
er. Men hver enkelt må forstå
hva kroppen tåler.

– Å se hva et slikt opphold betyr
for livskvaliteten til barn er en stor
motivasjon for å jobbe ved Geilomo, mener barnelungelege Jon
Olav Hunderi. Foto: Terje Bjørnsen

– Vi vil gjøre barna friske.
Frisk betyr ikke nødvendigvis
helbredet. Vi fokuserer på det
friske i barnet og hjelper dem
med å håndtere tilstanden
sin for å få en god livskvalitet.
For noen barn gir oppholdet
livsgnist og energi. De lærer
å takle hverdagen hjemme
bedre, og de er tryggere når
de reiser ned herfra. Det er en
stor motivasjon for å sette seg
i bilen og kjøre de timene opp
hit. Vi ser at det virkelig gjør
en forskjell for disse barna,
sier Jon Olav.

God oppfølging

For Therese sin del er undervisningen på Geilomo viktig.

ASTMA

– På Geilomo blir Maria mye
bedre rustet til de neste månedene hjemme i Bergen. Hun blir
rett og slett friskere der oppe, sier
mamma Therese.
Foto: Tom Andre H. Kristansen

Å få forståelse for hvordan
astma fungerer, gjør henne
tryggere på å håndtere Maria

sin sykdom. Det er også godt å taket litt og senke skuldrene.
få en liten pause som forelder. Som forelder til et sykt barn
– Det er deilig å få slippe
er du på vakt hele tiden. På

Geilomo vet jeg at Maria blir
ivaretatt, at medisiner følges
opp og at hun har det bra. Det
er deilig å slippe alt det daglige
som følger med en sykdom.
Geilomo er et fantastisk tilbud!
Med det unngår vi mange
sykehusinnleggelser. Barna blir
tryggere på seg selv og tør å
utfordre seg selv. Det bedrer
hverdagen så mye, sier hun.
Og Maria har en klar beskjed til andre barn som skal til
Geilomo.
– Du tenker kanskje at du ikke
har lyst til å reise opp dit, men
du kommer til å bli lei deg når
oppholdet er over, for det er så
fint å være der, avslutter hun.

Kald luft?

Jonas varmemaske kan hjelpe deg!
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.
Finnes til barn og voksne i flere varianter

Kan kjøpes i NAAFs nettbutikk (rabatt for medlemmer)

nettbutikk.naaf.no

Jonas Sport for fysisk aktivitet - kun til voksen
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Tok saken i egne hender
Øystein Børsum (44) har dyreallergi. Da han og kona fant drømmehuset på Nordstrand i Oslo, fikk de vite at det hadde bodd en hund der i mange år. – Vi tenkte at
et hvilket som helst rengjøringsfirma kunne fikse dette før vi flyttet inn. Så feil kan
man ta, sier Øystein.
Tekst og foto: Fredrik Solli Wandem

Før sommeren fant Øystein
og kona et perfekt hus for
familien på fem. Allerede i
kjøpsprosessen ble de klar
over at det hadde bodd en
hund i boligen i mange år. De
bestemte seg likevel for å slå
til, selv om Øystein er allergisk
mot hund.
– Vi falt veldig for dette
huset begge to. Vi tenkte
egentlig bare at dette var et
problem som måtte løses før
vi flyttet inn, sier han.
Øystein har hatt dyreallergi
siden han var liten og reagerer
på de fleste pelsdyr.
– Jeg er allergisk mot så
godt som alle dyr med antydning til hår. Jeg har til og med
opplevd å reagere ganske
kraftig etter å ha ridd på en
elefant i en dyrepark, og
elefanter har ikke akkurat mye
pels, smiler Øystein.

Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima i NAAF.

44

Overtakelsen

Da det nærmet seg overtakelse, samarbeidet de med
selger om å finne et rengjøringsbyrå som kunne gjøre en
allergisanering av boligen. Til
Øysteins store overraskelse
var det ingen av selskapene
de kontaktet som hadde
kunnskap eller rutiner om den
type sanering.
– Jeg synes det var veldig
rart. Vi ringte rundt til mange
av de store rengjøringsfirmaene, men ingen kunne tilby
allergivask, sier han.
De tidligere eierne forstod
problemstillingen og gjorde
alt de kunne for å hjelpe til.
– De var veldig positive
og gjorde alt etter boka. De
bestilte flyttevask med
garanti og flyttet til og med
hunden ut av huset en måned
før overtakelsen, forteller
Øystein.
Men selv da følte han seg
ikke trygg på om det var nok.
Øystein kan nemlig reagere
ganske kraftig bare han er på
et lite besøk hos noen som
har hund.
– Jeg pleier som regel å
unngå slike besøk. Hvis jeg
først gjør jeg det, kan jeg ikke
være der mer enn en time, og
jeg må holde meg langt unna
hunden og ikke ta på noe
mens jeg er der. Når jeg kommer hjem, må jeg dusje, vaske
alle klærne og ta en allergitablett, sier Øystein.
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Ekspertise

Da Øystein skjønte at rengjøringsbyråene ikke hadde
nødvendig ekspertise, tok han
kontakt med NAAFs rådgivningstjeneste. Der ble han satt
videre til fagsjef for inneklima,
Kai Gustavsen.
– Kai ga oss veldig mange
gode råd til hvordan vi skulle
gå frem. Jeg lærte også mye
nytt om allergien min, som for
eksempel at det ikke er selve
pelsen, men proteiner i dyrenes talg- og spyttkjertler og
urin man reagerer på. Jo mer
jeg forstod om dette, desto
mer tenkte jeg at den vasken
som hadde blitt gjort ikke var
bra nok, sier Øystein.

Vanskelig å bli kvitt

Kai Gustavsen i NAAF forteller at allergener fra hund og
andre pelsdyr kan være svært
vanskelig å fjerne.
– Allergener fra hund og
andre dyr fester seg på støvet,
som igjen bidrar til å frakte
allergenet rundt i boligen. Du
kan si at boligstøvet fungerer
som et glidefly, og støv som
svever rundt i bolig vil lande
i sprekker, hulrom, bak gulvog taklister, på vegger, i tak,
i stikkontakter og oppunder
møbler. Når noen beveger seg
rundt i boligen, settes luften i
bevegelse, og støv lastet med
allergener letter fra landingsplassen. Når disse svever
fritt i romlufta, kan de treffe

innåndingsorganer, øyne og
slimhinner, sier han.

Rengjøringen

For å fjerne alle spor av hund
i boligen, måtte Øystein og
kona gå grundig til verks.
– Kai ga oss råd om svært
grundig støvsuging av hele huset, og det var det vi bestemte
oss for å gjøre. Vegger, tak,
lister, trapper og inni skap. Alt
skulle støvsuges, sier Øystein.
Paret fikk tips om å bruke
en kraftig industristøvsuger
med lang slange, slik at støvsugeren kunne stå på utsiden
av huset og dermed sørge for
at ingen rester ble igjen på
innsiden.
– Vi tok oppfordringen og
kjøpte en stor støvsuger med
seks meter slange. Kona og

– Vi støvsugde hver eneste kvadratcentimeter i hele huset, sier
Øystein.

INNEKLIMA

jeg brukte en hel helg på å gå
over absolutt hele huset. Vi
støvsugde hver eneste kvadratcentimeter, sier Øystein.

Vellykket

Dagen etter de var ferdig kom
flyttelasset, og familien kunne
flytte inn. Men det gikk ikke
lenge før Øystein begynte å
merke allergisymptomene
komme snikende.
– Jeg ble skremt. Vi hadde
gjort alt vi kunne, men jeg
reagerte allikevel. Søren,
tenkte jeg. Selv ikke dette var
bra nok, forteller han.
Men etter et par uker forsvant symptomene helt.
– Jeg tror at det lille som
var igjen av allergener etter
støvsugingen ble virvlet opp
da vi flyttet inn. Det var nok
til å gi utslag på allergien min.
Etter vi hadde vasket huset
et par ganger slik vi pleier å
gjøre, hadde vi fått bort de
siste restene. Nå har vi bodd
her i over fire måneder, og jeg
har ikke merket noen ting. Jeg
føler meg trygg på at prosjek-

tet var vellykket,
sier Øystein.

Tegn på dyrehold

Har du dyreallergi og skal
kjøpe hus, er det ifølge
Kai Gustavsen flere måter å gå frem for å finne
ut om det har vært
dyrehold i boligen.
– Det første du
bør gjøre er å spørre
eiendomsmegleren.
Er ikke megleren sikker, bør de kontakte
selgeren av boligen.
Ser du en nabo når
du er på visning,
kan det være lurt å
spørre om de vet om
det har vært dyrehold
i boligen du ønsker
å kjøpe. Det er også
noen synlige tegn du
kan se etter når du
er på visning, som for
eksempel kloremerker
på dører eller vegger. Er
leiligheten i første etasje,
kan det være lurt å sjekke
vinduspostene for å se om
katten har benyttet vinduet
som dør, avslutter Gustavsen.

Støvsugeren ble plassert på utsiden
av huset, slik at ingen rester av
allergener ble igjen på innsiden.
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SPØRSMÅL OG SVAR

SPØR NAAFS RÅDGIVERE
Kaldt inne
når vi lufter
Vi lufter ofte med vinduene for
å få frisk luft i boligen vår. Når
de står oppe en stund, opplever vi at det blir kaldt inne.
Har dere i NAAF noen tips til
å sørge for frisk luft i boligen
vår uten at vi fryser?

Anna Bistrup

Helsefaglig rådgiver

Hilsen Gerhardt
Svar:
Veldig bra at dere har innført
lufterutiner slik at «gammel»
og brukt luft slippes ut. Vinduet bør ikke stå lenge oppe,
for da nedkjøles gulv, vegger
og inventar. Rask og effektiv
gjennomlufting pleier å gi godt
inneklima. Er lufteåpningen
i vinduet stor, kan det være
lurt å montere en regulerbar
haspe slik at vinduet kan settes
i ønsket luftestilling. Et rimelig
tiltak som vil bidra til bedre
luftskifte og mindre trekk og
kjøl.
Hilsen Kai

Kent Hart

Fagsjef biologi og kjemi

Valg av panelovn

Kai Gustavsen
Fagsjef inneklima

Jeg lurer på om dere har noen gode råd til en god miljø- og
astmavennlig panelovn som ikke brenner så mye støv. En slik
ovn kunne være nyttig å plassere på en kortvegg ved åpningen
mellom nettopp stue og soverom, for å sikre bedre romtemperatur om morgenene når det blir enda kaldere utover vinteren.
Hilsen Solfrid
Svar:
NAAF har utarbeidet en sjekkliste som viser hva du bør etterspørre når familien skal gå til innkjøp av ny elektrisk varmeovn.
Her er noen spørsmål som bør stilles ved valg av nye elektriske
varmeovner:

Inger M. Rudnes
Helsefaglig rådgiver

Guro Waage

Helsefaglig rådgiver
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1. Har ovnen lav overflatetemperatur (barnesikker)?
2. Kan den «brenne støv»?
3. Har den elektronisk termostat?
4. Er det mulig å sette opp trådløse termostater i de ulike
		 rom for styring av lufttemperaturen?
5. Er den lett å rengjøre foran og bak?
6. Kan den styres via app på flere mobiltelefoner?
7. Er det mulig å fjernstyre varmekildene i ferie og helger?
8. Har den brukervennlig oppsett?
9. Har den nattsenking eller andre strømbesparende
		 funksjoner?
10. Kan bryter og termostat låses og lukkes slik at barn
		 ikke kan regulere varmen?
Hilsen Kai

SPØRSMÅL OG SVAR

Munnbind med astma

Tung luft i leiligheten

Jeg er en mann på 45 år og har hva legen kaller moderat
astma. Jeg er så usikker på om det er farlig for meg som
har lungesykdom å bruke ansiktsmaske? Jeg syns ikke det
er så behagelig. Men er det farlig for meg?
Hilsen Roger

Vi har flyttet til en eldre leilighet og opplever at lufta inne er
fuktig og tung. Vi kan heller ikke se noen lufteventiler på
veggen. Har dere noen råd om hvordan vi kan få bedre luft
i boligen vår?
Hilsen Ingrid

Svar:
Du er ikke alene om å lure på dette. Det korte svaret er nei.
Det er ikke farlig for deg med moderat astma å bruke
ansiktsmaske. Men jeg forstår godt at det kan oppleves
uvant og noen ganger ubehagelig. Noen synes det blir
varmt og klamt under masken. Dette er fordi det danner
seg et «mikroklima» på innsiden, som gjør at man puster
inn litt mer fuktig luft. For noen kan dette virke irriterende
i luftveiene.
De med alvorlig lungesykdom, spesielt alvorlig kols eller
ukontrollert astma, kan nok ha større utfordringer ved
bruk av maske eler munnbind. Men når man er så alvorlig
lungesyk, bør man følge FHI sine retningslinjer og unngå
situasjoner som krever bruk av munnbind i utgangspunktet.

Svar:
Sjekk hvilke ventilasjonsmuligheter boligen har. De fleste
leiligheter og boliger har en eller annen form for ventilasjon.
Siden leiligheten er noen år gammel, har det sikkert vært utført
oppussing av flere rom. Dersom dere ikke ser lufteventiler i
yttervegg eller under vindu, kan det hende de er malt over, tapetsert eller murt igjen. En grei måte å se om det er lufteventiler
i boligen, er å sjekke på utsiden. De fleste pleier å kun tette ventilene på innsiden. Ser du ventiler i ytterveggen, er det bare å gå
inn og lete på samme sted. Når ventilene er funnet, er det viktig
å sette dem i stand slik at de kan brukes aktivt i de ulike rom.

Hilsen Anna

Melkesyrebakterier
Hei, jeg har en datter som har melkeallergi. Jeg lurer på om
hun kan drikke eller spise matvarer som inneholder melkesyrebakterier?
Hilsen Marita
Svar:
Melkesyrebakterier har i utgangspunktet ikke noe med melk å
gjøre. Dette er snille bakterier som tilsettes i enkelte matvarer
for å gi maten noen bestemte egenskaper. De inneholder ikke
melkeprotein og skal derfor ikke utgjøre et problem for datteren din. Noe som er greit å vite, er at bestanddeler av melk
som kan være allergene, skal utheves i ingredienslisten.

Hilsen Kai

Muskatnøtt
Hei! Jeg er allergisk mot hasselnøtter og valnøtter. Jeg skal til
å forberede julebaksten og er usikker på om jeg kan bruke
muskatnøtt. Vil jeg reagere allergisk på det?
Hilsen Preben
Svar:
Hei! Muskatnøtt og muskatblomme er egentlig ikke en nøtt,
men et slags frø, og personer med nøtteallergi vil derfor som
oftest tåle dette krydderet godt. Noen mennesker med pollenallergi mot burot eller bjørk kan derimot oppleve en kryssreaksjon med muskat.
Hilsen Guro

Hilsen Guro

KONTAKT

raadgivning@naaf.no
23 35 35 35

www.naaf.no

Åpent:
Mandag, tirsdag og torsdag betjenes
09.00–11.00
telefonen av sykepleier.
12.00–14.00
Fredag av eksperter
på inneklima/uteluft.
WWW.NAAF.NO
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Så snart tidene normaliseres, og det igjen er mulig å
treffes, vil vi fortsette med våre medlemsaktiviteter.
Vi gleder oss til å kunne sende dere invitasjoner når tiden
kommer.
Ta gjerne kontakt hvis du har et ønske om hva vi skal
jobbe med i 2021.
Alt godt for julen og det nye året ønskes av NAAF
Region Oppland, Vest-Oppland lokallag og Lillehammer
og omegn lokallag. Takk for at du velger å være medlem
hos oss!

Ø S TA F J E L L

SKOLESAMARBEID

R E G I O N

R E G I O N

O P P L A N D

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig GOD JUL

Mediaelevbedriften Farve Film UB ved Hjalmar Johansen
VGS i Skien har filmet ernæringsrådgiver i Skien kommune,
Cathrine Bogen. Hun er mamma til to barn med astma og
allergi og har tidligere vært leder av NAAF Telemark storlag. Cathrine holdt et lærerikt foredrag om matvareallergi
og ernæring, og hun fortalte sin historie og opplevelser
rundt det å oppdage matallergi hos barna og å lære seg
å lage tilpasset mat. Hun delte også gode erfaringer fra
helsevesenet og barnehagen.
Elevene filmet med masker på, for i slutten av oktober
var det mye koronasmitte. Filmen de lager vil tekstes på
både norsk og engelsk. En elev på skolen kan tegnspråk,
så de vil også legge tegnspråk på filmen. Det er moro å
samarbeide med så interesserte ungdommer, og vi gleder
oss til å se resultatet.
Filmen vil bli lagt ut Facebook og på www.naaf.no.
Samarbeidet med Farve Film UB skal fortsette etter
nyttår, og flere filmer skal lages. Følg med!

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTER I REGION ØSTAFJELLS
Forslag til saker til behandling
på årsmøtene må være styret
i hende to uker før møtet.
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Lag

Dato

Tid

Sted

Påmelding

Horten
Hallingdal
Sandefjord
Tønsberg
Nordre Vestfold
Telemark storlag
Larvik
Drammen og omegn
Ringerike og Jevnaker

8. februar
9. februar
10. februar
10. februar
10. februar
11. februar
16. februar
16. februar
23. februar

18.00
18.00
18.30
19.00
18.00
19.00
18.00
18.00
18.30

Digitalt møte
Bardøla
Forsmannsenteret + digitalt
Midtløkken + digitalt
Digitalt møte
Digitalt møte
Colab + digitalt
Kantina på Vardar + digitalt
Hønefoss + digitalt

90 03 94 50
90 96 36 77
99 26 13 58
45 41 21 52
Anita.kolseth.olsen@ebnett.no
Info kommer
48 20 96 24
92 25 59 28
90 79 89 99

ASTMA ALLERGI 4 2020 n WWW.NAAF.NO

FOLKEFORSKERE I FJÆRA

Både vår og høst 2020 inviterte NAAF Sør-Trøndelag storlag medlemmer til digital yoga med instruktør Inger Lise
Romsdal. Storlaget har hatt yogatilbud til medlemmene
i flere år, men da landet ble stengt i mars måtte de tenke
nytt.
– Vi tok kontakt med yogainstruktøren for å høre om
hun ville være med på livesendinger. Hun sa straks ja til
dette, og vi var i gang, sier regionssekretær Gina Strøm.
Sendingen varte i en time, og etter sending fikk deltakerne tilsendt lenke til opptaket.
– Deltakerne sier at det er fint å ha et fast tidspunkt de
skal trene. Da er det enklere å få det gjennomført. Vi har
også fått tilbakemeldinger fra flere på at de ikke hadde
blitt med om de hadde måttet møte opp fysisk. Det å kunne trene hjemme er fint, og man føler at man er sammen
med andre selv om det foregår digitalt, avslutter Gina.

Region Østfold har fått 300.000 kroner fra Stiftelsen Dam
til å gjennomføre prosjektet «Eldre som folkeforskere i
fjæra». - Vi har vært på søken etter å kunne tilby aktiviteter der de eldre kan bidra til samfunnets behov, sier
regionssekretær Mona Marthinussen.
Prosjektet vil aktivisere eldre med astma og kols og vil
blant annet bestå av feltdager på Hvaler. Der skal deltakerne kartlegge forekomst av utvalgte marine arter og
søppel. Prosjektet vil benytte seg av Havforskningsinstituttets nye løsning for folkeforskning, «Dugnad for havet».
– Det blir utendørs aktivitet med mening, sier Marthinussen.

Ø S T F O L D

DIGITAL YOGA

R E G I O N

R E G I O N

M I D T

NAAF-NYTT

Etterspurt

Region Østfold har tidligere drevet forskjellige tilbud mot
eldre med pustevansker for å øke deres fysiske aktivitet.
I de siste månedene har de fått flere henvendelser om å
tilby et koronavennlig og trygt utendørstilbud. I prosjektgruppen har Mona engasjert to likepersoner, en sykepleier, en feltbiolog, samt en faglig rådgiver fra kommunen.
Hun forteller at bakgrunnen for prosjektet er tredelt.
– På grunn av koronasituasjonen har eldre med pustevansker mye mindre sosial kontakt enn vanlig, og de er
mindre aktive i hverdagen. I dette prosjektet vil de få både
mosjon og sosialt samvær, samtidig som de får være med å
bidra til noe som er viktig for samfunnet. Alt foregår under
trygge forhold og med godt smittevern, sier Mona.

To grupper

R E G I O N

H E D M A R K

PARFYMEFRI UKE
Parfymefri uke 2020 ble, som mye annet dette året, preget
av koronasituasjonen. To kreative lokallag
i Hedmark fant en løsning.
Elverum og omegn lokallag sendte håndkrem i posten til
barneskoler i Nord-Østerdalen. De tok kontakt med skolene
på forhånd, og alle representanter på skolene var meget
positive til å få håndkrem til mange tørre hender.
Glåmdal lokallag var også med, og de fikk den samme
positive respons fra skolene i sitt område. Håndkremen ble
her levert direkte til rektor ute i skolegården.
– I disse tider var dette en aktivitet som de tillitsvalgte
synes var meget positiv, sier regionssekretær Gunn Rauken.

Prosjektet gjennomføres med fire feltdager med inntil 20
deltakere våren 2020 og tilsvarende fire feltdager høsten
2021. Alt utføres i Hvaler nasjonalpark ved Storesand, som
har nødvendige fasiliteter og gode transportmuligheter.

Er du interessert?

Mer informasjon om datoer og påmelding kommer på
nyåret. Ta kontakt med regionssekretær Mona Marthinussen på region.ostfold@naaf.no hvis du vil høre mer om
prosjektet.

WWW.NAAF.NO n ASTMA ALLERGI 4 2020
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R E G I O N

OSLO OG AKERSHUS

VELKOMMEN
TIL ÅRSMØTER
R E G I O N
Forslag til saker til behandling på årsmøtene må være
styret i hende to uker før møtet.
l
l
l

Groruddalen storlag: 22. februar kl. 18.00, Oslo
Bærum og Asker storlag: 22. februar kl. 17.00
Region Oslo og Akershus: 22. mars kl. 18.00

Kontakt region Oslo og Akershus for mer informasjon.

Nordland har arrangert digitalt medlemsmøte med informasjon om allergivaksinering. Her snakket overlege Martin
Sørensen fra Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet i Tromsø om allergivaksinering for pollen, dyrehår,
husstøvmidd, veps og bie. Det ble også informert godt om
NAAF og våre lokale aktiviteter. Tillitsvalgte fortalte om å
sitte i styret i storlag og region, og hvordan det er å være
likeperson og brukerrepresentant.

V E S T
Overlege Martin Sørensen ved Unibersitetssykehuset Nord-Norge.
Foto: Jan Fredrik Frantzen (UNN)

SØKER ENGASJERTE
MEDLEMMER
Helgeland storlag og Lofoten og Vesterålen storlag er for
tiden uten styre. Vi ønsker å komme i kontakt med medlemmer som vil være med å drive disse lagene.
Ønsker du å være frivillig, likeperson, brukerrepresentant eller å sitte i styret, ta kontakt med region Nordland
på region.nordland@naaf.no.
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SAMMEN BLIR VI BEDRE!

R E G I O N

R E G I O N

N O R D L A N D

DIGITALT MEDLEMSMØTE
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Årsmøtene til NAAF Region Agder, Nord og Vest ba om
et tettere samarbeid regionene mellom. Nå er 2020 snart
over, og noen erfaringer er høstet.
Dette er regioner som har en ansatt, med et styre i hver
region. Tanken har vært om en kan jobbe smartere og mer
effektivt dersom en samarbeider på tvers? Vi representerer medlemmer fra Troms og Finnmark, Vestland, Rogaland
og Agder. Det hele startet med at en ikke kunne møtes
fysisk når regionenes årsmøter skulle avholdes. Dette tok
vi på strak arm og gjennomførte digitalt. Videre tenkte
vi: Hvorfor skulle vi jobbe med de samme tingene når vår
kompetanse kunne brukes til alles nytte? I NAAF har vi hatt
tradisjon på at frivillige har stått på stand, besøkt sykehus,
skoler og så videre. Men 2020 ble ikke slik vi hadde tenkt.
Vi tror og håper at medlemmene har hatt nytte av
regionenes webinarer. Anne Munkvold fra Universitetssykehuset Nord Norge var først ute på Verdens eksemdag.
Temaet var eksem og eksembehandling. Så var det Sørlandets sykehus og Frode Gallefoss som tok stafettpinnen
videre på Verdens kolsdag. Som regioner takker vi disse
kapasitetene for glimrende gode faglige foredrag.
Sammen har vi også laget en flott plakat som gir gode
råd om hudvennlig håndvask. Takk til alle de frivillige som
har hjulpet oss å spre budskapet.
Nå er det advent- og juletid. Vi vet at dette kan være en
utfordrende tid for mange. Vi har laget en flott brosjyre og
noen julefilmer som sier noe om hvordan vi kan tilrettelegge på best mulig måte, slik at dette kan bli en fin tid for
enda flere. Temaet er «Frisk jul for alle». Her får en råd om
hvilke blomster en kan velge, tips til juletre og julegrøt og
mye mer.
God jul fra oss til alle i sør og nord!

TAKK FOR STØTTEN!
Vollan
Tak og Vegg
3520 JEVNAKER
Tlf. 482 88 624

BRB Bygg AS

Cleaningservice AS

3960 STATHELLE
Tlf. 906 18 673

3012 DRAMMEN
Tlf. 478 93 559

SKL Energi til utvikling
5401 STORD
Tlf. 53 49 60 00

El Ringen AS
3370 VIKERSUND
Tlf. 918 07 918

Kontorbygg AS
Kverndalsgata 10
3717 SKIEN
Tlf. 35 58 73 00

CRUX Bergfløtt
behandlingssenter
3404 LIER
Tlf. 32 22 68 00

Høyanger Bil A/S
4700 VENNESLA
Tlf. 38 15 22 00

Lofoten Vann
og Varme AS
8370 LEKNES
Tlf. 76 08 05 50

5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

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

Heum
Skogservice

Lofoten
Låsservice

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 32 79 60 07

4484 ØYESTRANDA
Tlf. 915 88 230

4820 FROLAND
Tlf. 412 62 779

8372 GRAVDAL
Tlf. 906 99 320

Blikkenslager
Vidar Haugjord

Boots Apotek
Kvaløysletta

5360 KOLLTVEIT
Tlf. 415 65 067

9100KVALØYSLETTA
Tlf. 77 75 89 90

0950 OSLO
Tlf. 23 33 90 30

Bø

VIC Kjemprud
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 29 45

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 74 08 98 87

3515 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 03 20

3921 PORSGRUNN
Tlf. 35 93 14 20

Tlf. 916 21 309

3057 SOLBERGELVA
Tlf. 477 57 473

Kortnes
Gartneri AS
Tlf. 980 35 023

3405 LIER
Tlf. 900 60 360

Slemmestad
Optikk AS

Nordre Hollerud
Gård

6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 29 54

3533 TYRISTRAND
Tlf. 975 33 676

Nye Stallen
Matbar

Nyland Maskin AS

3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 88 85

6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

5224 NESTTUN
Tlf. 920 48 420

7088 HEIMDAL
Tlf. 72 83 00 00

3628 VEGGLI
Tlf. 32 74 60 60

1407 VINTERBRO
Tlf. 415 33 833

4440 TONSTAD
Tlf. 950 34 615

Rosten
Bilverksted AS

1591 SPERREBOTN
Tlf. 930 69 697

1890 RAKKESTAD
Tlf. 69 22 28 20

7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 84 89 90

Ørvik
Auto 8-8 Sildnes Hellik Teigen A/S
Plantemarked AS
& Halaas AS
3300 HOKKSUND

Radonteknikk

Hønefoss
Glass-service A/S

3674 NOTODDEN
Tlf. 35 60 90 30

3770 KRAGERØ
Tlf. 35 98 36 00

3570 ÅL
Tlf. 417 99 417

6490 EIDE
Tlf. 71 29 99 99

Tlf. 32 25 27 00

Salong
Evy Frantzen

Byggmester
John Fjeldstad

3409 TRANBY
Tlf. 32 85 00 83

3480 FILTVET
Tlf. 930 99 324

Norderhovsveien 43
3512 HØNEFOSS
Tlf. 488 94 700

sel.kommune.no

sveio.kommune.no

3055 KROKSTADELVA

Tlf. 901 22 437

Brødr
Rodegård AS
lillesand.kommune.no

3540 NESBYEN
Tlf. 959 22 408

Hovin Trevare
giske.kommune.no

2730 LUNNER
Tlf. 917 62 682

Tannlege

Inger Hattestad
Henriksen
Tlf. 66 78 78 17

Baggerød AS
3183 HORTEN
Tlf. 33 03 56 80

Sentrum Apotek
Hønefoss

Sveio
kommune

Krokfossvegen 13
2067 JESSHEIM
Tlf. 63 97 05 01

3300 HOKKSUND
Tlf. 952 89 602

krodsherad.kommune.no

3560 HEMSEDAL
Tlf. 951 29 704

3020 DRAMMEN
Tlf. 32 27 77 00

Apotek 1 Hjorten
Fredrikstad
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 85 85

Mobile Bø AS
3801 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 06 19 99

Tannlege

Lia Sagbruk AS Odd Gunnar Hagen AS
3937 PORSGRUNN
Tlf. 35 56 85 05

Tlf. 35 95 20 80

3660 RJUKAN
Tlf. 35 08 11 40

Alf Andersen
Salong
3015 DRAMMEN
Tlf. 32 83 24 31

KRAMP
Tlf. 22 80 38 80

aurland.kommune.no

TH Maskin AS

Olav Ingstadsvei 12
1351 RUD
Tlf. 67 17 19 30
www.ntm.no

3580 GEILO
Tlf. 32 09 01 00

Bråtabakken
AS
Bensin og Service A.S Blomsterstemning
3800 BØ I TELEMARK
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 12 97

3550 GOL
Tlf. 03 202

Amok Geilo AS

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 76 00

Bolig-Service AS

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 33 70

2019 SKEDSMOKORSET

Krødsherad
kommune

5960 DALSØYRA
Tlf. 57 78 11 70

Sirdal Betong AS

AN Gravedrift AS

oyer.kommune.no

1850 MYSEN
Tlf. 971 30 701

Ventilasjon &
Uv-teknikk AS

Storgata
Frisør AS

... for et bedre
inneklima

nordre-follo.kommune.no

EV Tak og Bygg
Daniel Horn

System
Blokk AS

6723 SVELGEN
Tlf. 905 06 929

8480 ANDENES
Tlf. 76 14 10 60

Bohus
Porsgrunn

Tannlege

Tlf. 32 78 86 64

Seg
Norvest
Entreprenør AS trafikkskole AS

Drammen
Renholdspartner AS

Mesterbygg
Ringerike AS

3536 NORESUND
Tlf. 32 15 04 00

1782 HALDEN
Tlf. 922 16 554

Gulsvik, 3539 FLÅ
Tlf. 901 22 435

3028 DRAMMEN
Tlf. 32 83 12 10

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Gisle Lauvstad

Morten Juliussen Trond Hovland AS
Krantransport AS 3370 VIKERSUND

3800 BØ I TELEMARK
Tlf. 35 95 05 01

Andøy
Installasjon A/S

Sole
Gjestegård as

3830 ULEFOSS
Tlf. 35 94 90 00

Brødrene
Thorkildsen AS

Rua bygg & Takst Knut Kjørslevik
3614 KONGSBERG
Tlf. 916 93 669
ruabyggogtakst.no

3516 HØNEFOSS
Tlf. 32 17 97 50

Toms
Elektrotavler

Auto Øst AS
3961 STATHELLE
Tlf. 35 99 65 55

7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Lungemedisinsk avdeling
7006 TRONDHEIM - Tlf. 72 57 30 00
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 71 00

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

www.gronnvekst.no

TAKK FOR STØTTEN!
Grøtting
Dyretransport AS

Elektroinstallatør
Knut Halvorsen

Apotek 1 Askim

3077 SANDE I VESTFOLD

1830 ASKIM
Tlf. 69 84 41 40

Stangeskovene Fritzøe Engros AS
Årnes
3262 LARVIK

Hurum
Bilsenter AS

Birger N. Haug AS
Th A
Abrahamsen AS
Drammen

Jordet
Elektro AS

2410 HERNES
Tlf. 906 98 834

2150 ÅRNES
Tlf. 63 94 45 06

3414 LIERSTRANDA
Tlf. 32 24 15 00

3510 HØNEFOSS
Tlf. 32 12 14 67

Drammens
Tidende

3044 DRAMMEN
Tlf. 32 20 40 00

Klokkarstua

3490 KLOKKARSTUA
Tlf. 992 74 977

Multirent AS

Tlf. 958 98 821

Tlf. 33 13 64 00

3256 LARVIK
Tlf. 33 18 11 45

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

Active
Services AS
1555 SON
Tlf. 930 04 146

Nedre Torggate 32 83 25 47
Gulskogen 32 83 23 23

Byggmesteren
Tromsø AS

Bertelsen &
Garpestad AS

Hellesøy Shipping
Holding AS

Voss Olje

5474 LØFALLSTRAND

Tlf. 416 22 253

0681 OSLO
Tlf. 22 26 14 00

Vesetrud Sag

3005 DRAMMEN
Tlf. 32 20 29 00

3186 HORTEN
Tlf. 33 04 30 00

9019 TROMSØ
Tlf. 77 51 98 00

DRAMMEN

Rørlegger
Haugen

3360 GEITHUS
Tlf. 906 52 269

Det beste for deg og ditt innemiljø

Tlf. 476 03 300

1540 VESTBY
Tlf. 948 45 984

3350 PRESTFOSS
Tlf. 32 69 90 19

1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 38 39 00
www.multiconsult.no

Arbor-Hattfjelldal AS
2323 INGEBERG
Tlf. 917 71 400

0667 OSLO
Tlf. 22 65 11 99

Bete Asfalt AS

3580 GEILO
Tlf. 32 08 71 00

Hage og Anlegg
Vestby AS
Holmen AS
Bilgummiverksted

1473 Lørenskog
Tlf. 67 91 96 72
www.loban.no

Per Reboli AS

2920 LEIRA I VALDRES

Tlf. 61 36 25 55

Pam
Kåre Ekrene
Refrigeration AS Trafikkskole AS
1792 TISTEDAL
Tlf. 69 19 05 55

5525 HAUGESUND
Tlf. 52 71 75 66

Hallingdal
Renovasjon IKS
3570 ÅL
Tlf. 32 08 61 10

Arborv 10
Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no

3570 ÅL
Tlf. 32 08 59 00
avd. Kongsberg
Tlf. 32 72 28 80
revisorkollegiet.no

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

holder til med kontor
og lager på
Århusveien 211 i Skien
Tlf. 913 27 683
post@p-bergersen.no
telemarkparkoghage.no

Sogn
Rekneskapskontor A/S

4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

5700 VOSS
Tlf. 56 51 34 50

Optimera AS
Monter Stormarked
Forus

Ramsøy AS

2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 11 69 90

3533 TYRISTRAND
Tlf. 32 13 94 12

Båt & Motor
Senteret AS

Revisorkollegiet AS

9620 KVALSUND
Tlf. 951 22 093

9018 TROMSØ
Tlf. 77 60 00 62

2625 FÅBERG
Tlf. 977 37 138

3475 SÆTRE
Tlf. 454 73 090

Takringen AS
9060 LYNGSEIDET
Tlf. 906 59 786

Skullerud
Sigmund

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

Maskinentreprenør

Hangarveien 21
3241 SANDEFJORD

6402 MOLDE - Tlf. 71 21 40 00 - www.himolde.no

Orebråtaveien 15, 3512 HØNEFOSS
Tlf. 900 87 588

Tlf. 922 50 545
www.intodesign.no

Televeien 5, 1870 ØRJE - Tlf. 69 81 00 00

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

avd for vernepleierutdanninga

Per Otto Tangen AS

Riddervolds gate 13, 7052 TRONDHEIM
Tlf. 924 10 531 - www.sivingamundsen.no

Egset Ventilasjon
Morafura 8, 6105 VOLDA
Tlf. 70 05 30 80
Utfører oppdrag for små og store kunder.
Ingen jobb for stor - ingen for liten.
Kontakt oss for en hyggelig prat.
E-post: kontor@egset.no
www.egset.no

Betongentreprenør
Arne-Olav Tveit

Drangedalsveien 1260, 3760 NESLANDSVATN

Tlf. 958 15 445

Notodden Renovasjon
& Gjenvinning A/S
Merdevegen 12 B
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 01 03 76

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

Borkhus 5, 9518 ALTA - Tlf. 995 19 810

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

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

Eensmoen 47
5710 SKULESTADMO
Tlf. 950 48 211
hogstogrydding.no

Vinn!
ed
Stor pakke m
a
produkter fr
Dr. Greve

Slik svarer du:

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

Svarfrist: 15. januar
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NAAFS REGIONER

KONTAKT DITT
REGIONKONTOR

REGION NORD

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

REGION NORDLAND
facebook.com/naafnordland

REGION AGDER

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

REGION HEDMARK

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

REGION MIDT

facebook.com/naafmidt
MØRE OG ROMSDAL
Adresse: Amfi Moa Øst, Langelandsveien 51, 6010 Ålesund.
Kontortid: Tirsdager og torsdager
kl. 10.00-14.00
Regionssekretær: Monica Dalseth
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Nettside: naaf.no/midt
TRØNDELAG
Telefon: 92 28 71 46
Postadresse: Postboks 89,
7541 Klæbu
Besøksadresse: Amunddalsveien 303,
7541 Klæbu
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 9.00-15.00
Regionssekretær: Gina Strøm
E-post: gina.strom@naaf.no
Nettside: naaf.no/midt
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Telefon: 91 91 64 10
Kontortid: Mandag-fredag
kl. 9.00-15.00
Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø
Regionssekretær: Anne-Kari Isaksen
(vikar)
E-post: anne.kari.isaksen@naaf.no
Nettside: naaf.no/nordland

REGION OPPLAND

VALLE MARINA

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

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

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

NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND

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

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

facebook.com/naafoppland

REGION ØSTFOLD

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

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

REGION OSLO
OG AKERSHUS

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

REGION VEST

facebook.com/naafvest
Telefon: 99 12 28 95
Regionssekretær: Hildur Østbø
E-post: region.vest@naaf.no
Nettside: naaf.no/vest

REGION ØSTAFJELLS
facebook.com/naafostafjells

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

ASTMA ALLERGI 4 2020 n WWW.NAAF.NO

facebook.com/naafostfold
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Ønsker du info fra din region?
Send en mail til kontoret du
tilhører, så legger de deg inn
i mailinglisten.
Oversikt over forbundsstyret
og ansatte finner her:
naaf.no/omnaaf

H Ø S
U R T
A N N O
A
B Å R
N Y P
G N E
G E N
D E R S
Ø R E
S
M M E T
A U T O
L S E
K R E
G L E N
E E
E
I R E R
R
D E
P E N
F E N
E R
T
I L J Ø
K A
M

T
I D
I
D E
E
S E
I S
S
K A
L Y
Ø
C
R E
Y L
L
D E
A
M
I G
S
E N
R A
U
Å T

K
G A
V
G L
L
O B
R R
I
O S
P
S K
J Ø
O
N E
P
Y S
R
K W
E H
I
R S
E T
N E
S N
E

R
N E R
I S E
O E N
D
L A T
E
Ø
A L T
I
F A R
E
Å
T U L
A L E
E
U T T
T
I
E P O
U
E E R
V R E
I
A L E
R
K
I L L
D D E

Vinner av kryssord AA2 2020:
Solveig Kvarmestøl Aalvik, Skulestadmo
Gratulerer, premien kommer i posten!

Opptatt av inneklima?
-bruk vår helsevennlige maling

www.eggedosis.no

Ingen
skadelig
avdamping
Anbefalt av
NAAF!

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

NYHET
Nå også i
glansgrad
30

www.gjoco.no
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SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som
SENS gir deg harmoniske farger for glade, trygge hjem. Malt med produkter som
setter familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon
setter
familiens helse i fokus. SENS har ingen malingslukt, ingen skadelig emisjon
og gir et fint, holdbart resultat. Utforsk vårt fargekart, og få personlige tips og råd
ogtilgirhvordan
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