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Medlemsnytt
2. årgang NAAF Region midt

region.midt@naaf.no

www.matskolen.no

www.naaf.no

NAAF Region midt på Web

Du finner Region Midt ved å gå inn på www.naaf.no
Helt oppe til høyre på førstesiden til NAAF finner du linken
«lokale sider». Når du trykker på denne får du opp en liste
over alle NAAFs regioner. Her finner du Region Midt som
nummer tre.
Om du trykker på «Region Midt» kommer du til en side hvor
du vil finne disse valgene:
-	Aktuelt: Informasjon om aktuelle aktiviteter i Region
		 Midt og annen viktig informasjon fra Region Midt
- Medlemsskriv: Informasjon om våre medlemsskriv
		 som «AstmaAllergi», «Medlemsnytt» og «Nytt fra 		
		 Region Midt». Til høyre på denne siden finnes det 		
		 linker til alle utgaver av «Nytt fra Region Midt»
- Regionsstyret: Informasjon om hvem som er valgt
		 inn i regionsstyret

- Lokalforeninger: Sender deg videre til våre tre storlag
		 • 	Nord-Trøndelag: I den høyre margen finnes tre 		
			 alternativer som viser all informasjon fra Nord-		
			Trøndelag Storlag:
			 - Kontakt oss
			 - Aktiviteter
			 - Fysisk aktivitet
		 • Sør-Trøndelag: I den høyre margen finnes tre
			 alternativer som viser all informasjon fra
			 Sør-Trøndelag Storlag:
			 - Kontakt oss
			 - Lokalforeninger
			 - Aktiviteter
		 • Møre og Romsdal: I den høyre margen finnes tre
			 alternativer som viser all informasjon fra Møre og
			 Romsdal Storlag:
			 - Kontakt oss
			 - Lokalforeninger
			 - Aktiviteter
		
		
		
		

Informatører og likemenn: Viser en oversikt over
informatører og likemenn i Region Midt
Kontakt oss: Kontaktinformasjon til våre tre kontorer
i Klæbu, Steinkjer og Ålesund
• Møre og Romsdal
•	Nord-Trøndelag

NAAF Region midt på facebook

NAAF Region Midt er også på facebook. Her legger vi ut tekst og bilder om kommende og gjennomførte aktiviteter.
Lik oss på facebook!
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NAAF Region Midt,
avd. Sør-Trøndelag

NAAF Region Midt,
avd. Møre og Romsdal

NAAF Region Midt,
avd. Nord-Trøndelag

Postadresse:
NAAF Region Midt,
avd. Sør-Trøndelag
Postboks 89, 7541 KLÆBU
Besøksadresse:
Ulseth Nordre
7540 KLÆBU
Telefon / mobil:
72 83 10 04 / 92 28 71 46
E-post:gina.strom@naaf.no
Regionsekretær:
Gina Evelyn Strøm
Kontortid:
Mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00

Adresse:
NAAF Region Midt,
avd. Møre og Romsdal
Moaveien 11
6018 ÅLESUND
Telefon: 47 36 24 18
E-post: monica.dalseth@naaf.no
Regionsekretær:
Monica Dalseth
Kontortid:
Tirsdag 9-15
Torsdag 9-15
Fredag 10.30-15

Stillingen som regionsekretær i
Nord-Trøndelag er for tiden ubesatt.
Post sendes til
NAAF Region Midt
Postboks 89
7541 Klæbu
E-post: region.midt@naaf.no
Telefon: 92 28 71 46

Styret i NAAF Region Midt
Leder S-T:
Anne Grethe Knudsen
Nestleder S-T:
Olav Huseby
Styremedlem M&R: Inger Merethe Mogstad
Styremedlem N-T: Hilde Myhre

Varamedlem M&R: Martine Teigen
Varamedlem N-T: Eva Bakken
Varamedlem S-T: Ingrid Bjørklund

Lederen har ordet…
Region Midt har nettopp lagt sitt første år bak seg, et hektisk år på flere
måter. Det har absolutt vært et lærerikt år med mange ulike utfordringer
og aktiviteter både i storlag og region. Omstillingsprosessen har gått sin
gang, og vi går sterkere inn i vårt andre år.
En landsdekkende kampanje om parfyme starta opp nå i mai. ”Din godlukt gjør andre syke” vil fortsette utover året, med spesiell satsning på
sykehus. Vi håper at dere vil støtte opp om kampanjen. Tenk på at ca
¼ av Norges befolkning får ubehag/problemer pga andres godlukt. Det
er ca 1.250.000 mennesker det, små og store. Nå er vi også i gang med
årets pollensesong. Både barn og voksne sliter, skole- og arbeidsdagen
blir ekstra vanskelig. Dropper du parfymen vil mange få det litt lettere…
Vi arrangerer også i år fagdag for helsepersonell i samarbeid med Fylkesmannen. Astmaskole, eksemskole, matkurs og lungerehabilitering er
svært viktig for mange, dette har vært sentrale oppgaver i mange år

og videreføres selvfølgelig. Det er imidlertid
ulike tilbud i ulike deler av regionen, men
du er selvfølgelig velkommen til å delta
uansett hvor du bor. Vårt kjempepopulære
familieseminar til fjells vil dessverre ikke
bli arrangert i år, men vi jobber iherdig for
å få det til neste år igjen. Trenger du hjelp
med informasjon til din barnehage, skole
eller arbeidsplass? Eller trenger du hjelp
og informasjon til å mestre din hverdag? Ta
kontakt med regionsekretærene våre.
Storlagene har mange ulike aktiviteter for
hele familien, bl.a badedag, klatrekveld,
mosjonsgrupper og matkurs. Det er ulike
tilbud i de forskjellige storlagene, sjekk
lenger bak i heftet og på nettsidene våre.
Oppfordringa til slutt;
Si ifra! Uansett hva det er du eller noen i
din familie ikke tåler, så si ifra. Du er ikke
alene, vi er faktisk veldig mange. En inderlig
takk for at du tar hensyn!

Vennlig hilsen Anne Grethe Knudsen,
Leder NAAF Region Midt
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Storlagene i NAAF Region Midt
NAAF Region Midt består av tre fylker;
Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord- Trøndelag. Hvert av de tre fylkene har ett Storlag.
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Sør-Trøndelag Storlag
Org nr: 983 355 765
Konto nr: 4358.15.13388

Møre og Romsdal Storlag
Org nr: 975 471 675
Konto nr: 3910 39 09256

Nord-Trøndelag Storlag
Org nr: 983 146 678
Konto nr: 4202 36 21031

Leder: Lisbeth Nygård
Nestleder: Bjørn P Bratvik
Styremedlem: Bodil Mikkelsen
Stryemedlem: Geir Olav Tøndevold
Varamedlem: Trude Hveding

Leder: Inger Merethe Mogstad
Nestleder: Martine Teigen
Styremedlem: Jarle Audun Ekroll
Varamedlem: Norunn
Heggebakk Steinnes

Leder: Hilde Myhre
Nestleder: Eva Bakken
Kasserer: Øystein Johanssen
Varamedlem: Anneli Brakalsvålet
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Mosjonsgruppe
møre og romsdal

Mosjonsgruppe
i sør-trøndelag

Bli med på turer i vakker natur i Møre og
Romsdal! Her kan alle delta i sitt eget tempo.
Norges Astma- og Allergiforbund Møre og
Romsdal Storlag har 3 mosjonsgrupper. Dette
er i Surnadal, Engesetdal og i Ørsta/Volda.

Sør-Trøndelag storlag ønsker å komme i gang med mosjonsgruppe,
eventuelt flere grupper i fylket. Dette skal være et tilbud til medlemmer
som ønsker å være med på fysisk aktivitet sammen med andre, uten at
man må prestere så mye. I utgangspunktet tenker vi at man møtes 1 – 2
ganger per måned, og turen kan starte på ulike steder.

Mosjonsgruppene møtes en til tre ganger pr
mnd, alt etter deltakernes ønsker, for å gå
en tur. Det er deltakerne selv, i samarbeid
med mosjonslederen som bestemmer hvor
turene skal gå og hvor lange de skal være.
Alle turene er frivillige og det koster ingen
ting å være med.

Kontaktperson for disse gruppene er Anne-Mari Brekk Nilsen. Ta gjerne
kontakt med henne for å få mer informasjon og kanskje har du tips og
ønsker til mosjonsgruppene?
E-post: a-brekkn@online.no eller mobil 905 80 139.
Vi møtes første gang tirsdag 21. august kl 18.00 ved Skiskytterstadion
på Heimdal (Trondheim).

Dette er et lavterskeltilbud som absolutt alle
kan være med på. Uavhengig av alder og
funksjonsnivå.

Vil du være med i en mosjonsgruppe?
Ta kontakt med mosjonsleder for mer
informasjon:
Ørsta/Volda: Asbjørn Vollset
Tlf: 413 11 458
Surnadal: Inger Merethe Mogstad
Tlf: 958 48 370
Engesetdal: Jarle Ekroll Tlf: 977 25 678

Mosjonsgruppa i Surnadal

INFORMASJON OM MATALLERGI/INTOLERANSE Møre og Romsdal

Bakgrunnen for kurset er at mange barn i dag sliter med matallergi eller
intoleranse, og da kan det være en utfordring i SFO og barnehage når det
skal serveres mat. Barna med matoverfølsomhet opplever dessverre
altfor ofte at de får noe annet enn de andre, og det kan få uheldige
konsekvenser. Målet vårt er at det serveres det samme til alle.
På dette kurset blir det undervist i matallergi og intoleranse, og det blir
gitt eksempler på råvarer som kan brukes i stedet for egg, melk, hvetemel osv. Det vil også bli snakk om allergihygiene, som er en viktig bit
i dette.
Norges Astma- og Allergiforbund, Møre og
Romsdal storlag, inviterer til kurs for
medlemmer, ansatte i skole, SFO og
barnehage og helsestasjon.
Onsdag 12. september kl 18.00 – 20.30
Sted: Kantina ved Surnadal ungdomsskole

Kurset ledes av Svein Magnus Gjønvik fra Matakademiet/Matskolen. Han
har lang erfaring som kokk og har spesielt god kompetanse på tilberedning av ”mat for alle”.
Egenandel kr 100,-.
Bindende påmelding innen 5. september til Inger Merethe Mogstad på
e-post mogst@bluezone.no , mobil 958 48 370
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VELKOMMEN TIL
DEN STORE BADEDAGEN
Lørdag 19. januar 2013
Pirbadet Trondheim
Velkommen til Badedag lørdag 19. januar 2013 fra kl 10.00
i Pirbadet i Trondheim. Vi ønsker små og store, foreldre og besteforeldre,
hjertelig velkommen til en flott, trivelig og våt dag.
Du kan bruke hele dagen til Pirbadet stenger om du vil.
Påmelding til Regionkontoret i Sør-Trøndelag på telefon 72 83 10 04 eller
e-post region.midt@naaf.no.
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Egenandel kr 150,- per familie. Innbetaling til konto nr. 4358.15.13888.
Påmeldingen gjelder når betalingen er registrert.
Husk å oppgi navn og alder på de du har med deg.

VELKOMMEN TIL KLATREKVELD
Sør-Trøndelag
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Små og store NAAFere inviteres til klatrekveld
i Utehallen på Lade i Trondheim. Her er det ikke
nødvendig med forkunnskaper, opplæring blir
gitt på stedet. Det er også mulig å få låne utstyr.

Arrangør: Sør-Trøndelag Storlag
Dato: 26.10.12 Sted: Utehallen på Lade Pris kr 150 per familie
Påmelding til region.midt@naaf.no
Sør-Trøndelag storlag prøver å få til klatrekveld på flere steder,
følg med på vår hjemmeside www.naaf.no/lokale_sider

NAAF REGION MIDT MEDLEMSNYTT 2011/2012
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Egen Matskole for SFO og Barnehage
Dagkurs for ansatte 0900–1530
dato- følg med på www.naaf.no/lokale sider
og www.mastkolen.no
Har dere barn med matallergi / intoleranse?
Mat gir liv og glede. Å få oppleve matglede er en viktig del av vårt liv,
enten vi er stor eller liten. En vesentlig del av vårt sosiale samvær kretser
rundt mat og måltider.
• Matallergi og matintoleranse berører mange barn og deres omgivelser.
• Kanskje har du i din barnehage/SFO barn med matallergi/matintoleranse?
• Kanskje ønsker du å lære mer om dette temaet ?
• Kanskje ønsker du å lære å lage mat uten...

Vi arrangere
r
også kurs fo
r
familier/pr
personer ett ivater behov
Matskolen og NAAF Region Midt arrangerer
kurs for ansatte ved SFO og barnehager. maks
12 deltakere på hvert kurs.
Med vennlig hilsen Matskolen og
NAAF Region Midt
region.midt@naaf.no
72 83 10 04 eller 922 87 146

BADEDAGER I
NORD- TRØNDELAG

Etter gode ord fra de som har deltatt på
badedag i Sør- Trøndelag og Pirbadet, ønsker
nå NAAF Nord- Trøndelag Storlag å få til det
samme i vårt fylke. Vi ønsker å starte opp
tilbudet fra høsten av. Utfordringen vår er de
store avstandene i fylket. Vi vil derfor bruke
litt tid på å finne ut hvor og hvordan vi vil
utføre badedagene. Dette vil bli et tilbud til
hele familien, ung som gammel! Følg derfor
med hjemmesiden for mer informasjon;
www.naaf.no/no/lokale_sider/midt/
13

Jentebølgen i Steinkjer
Jentebølgen er et 5 km langt mosjonsløp for jenter i alle aldre og arrangeres
i mai og juni rundt om i landet. NAAF Nord- Trøndelag Storlag stiller både
til start og med stand på Jentebølgen i Steinkjer. Vi utfordrer deg og din
omgangskrets til å bli med. Ta med venner eller kollegaer, en nabo eller
familie.
Er du medlem av NAAF Nord- Trøndelag Storlag får du dekket halve
deltakeravgiften, mot et besøk på vår stand med kvittering på deltakelse.
For mer informasjon følg med på hjemmesiden; www.naaf.no/no/lokale_sider/midt/
BLI MED DU OGSÅ!!!
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Oppskrifter
fra www.matskolen.no
Som medlem i NAAF kan du logge deg inn på www.matskolen.no med
navn og medlemsnummer og få tilgang på en rekke oppskrifter. Disse
oppskriftene er kvalitetssikret, slik at vi kan være trygge på at det som
står der stemmer.
Vi har valgt ut noen oppskrifter som eksempler på hva man kan finne i
oppskriftsdatabasen.
KRINGLER UTEN EGG OG MELK
Margarin uten melk
100g
Rismelk
3 dl
Sukker
90 g
Gjær
50 g
Hvetemel
ca 500 g
Smelt margarin og tilsett væsken, varm til ca 37 ˚C. Løs gjæren ut i
væska. Tilsett alt det tørre litt etter litt. Settes til heving. Del deigen i 16
emner og form til kringler. Stekes ved 250 ˚C i ca 8 minutter.

RUGKJEKS
Margarin uten melk
200 g
Sukker
½ dl
Rugmel
6 dl
• Alt blandes godt sammen
• Kjevl ut en ganske tynn leiv
• Stikk ut kjeks med f eks et glass
• Stek ved 175 grader i 5 – 10 min

BANANMUFFINS
Bananer, modne
3 stk
Sukker
1 dl
Margarin uten melk
50 g
Semper fin mix
2 dl
Bakepulver
½ ts
• Mos bananene i mikser
•	Bland i sukker og visp til en myk røre
• Smelt margarin og la det avkjøles
•	Bland mel og bakepulver
• Ha margarin og melblanding i bananrøren
• Fordel røren i muffinsformer
• Stekes på 225 250 ˚C i 7 – 8 minutter

Gluten- og melkefri kost?
På denne bloggen kan du finne en del tips og oppskrifter:
www.glutenogmelkefri.blogspot.com
Vi har valgt ut noen oppskrifter som kan være verdt å prøve.
Bildene er tatt av Katrine Kragøe.

YOUGHURTBRØD MED MELKEFRI YOGHURT
2,5 dl Alpro Soya
Ca 500 g Semper Grov Mix
yoghurt naturell
2 ss smeltet melkefri margarin
2,5 dl vann
2 never Semper ren havre
En halv pakke tørrgjær
1 ts fiberhusk (røres ut i væsken)
1 ts salt
1 ts sukker
Bland alt det tørre i kjøkkenmaskinen. La vann og yoghurt bli varmt
(cirka 40 grader), la fiberhusken svelle i væsken i fem minutter før blandingen tilsettes melet. Elt det hele godt sammen i minst 5 minutter,
deigen skal være klissete. Hell deretter over havregryn og la deigen heve
i bollen i 30 minutter. Ha deretter deigen over i form, og stek på nederste
rille i cirka 30 minutter på 200 grader.

ULTRAKJAPP GLUTEN- OG MELKEFRI BROWNIES
Litt godtesjuk på kvelden og lang vei til bensinstasjonen? Har du egg,
margarin, sukker, kakao, mel og vaniljesukker i heimen og kanskje litt
havregryn? Da kan du lage en kjempegod kake på 1-2-3!
120 g Melange uten melk
1 1/2 dl sukker
1 egg
3 1/2 dl Semper fin eller Schär pastisserie
2 ss kakao
1 ss vaniljesukker
En neve havregryn
En stor klype maldonsalt

Smelt margarin og avkjøl. Bland egg og
sukker, pisk lett og tilsett avkjølt margarin
og det tørre. Rør godt (det er hardt å røre
utover!) Ha over i en liten springform kledt
med bakepapir. Stek på 215 grader i ca 10
minutter. Serveres som den er eller med
Tofuline is til.
HJEMMELAGET KJØTTPUDDING
2 pk medisterdeig (ikke farse)
1 pk bacon i terninger
1 boks mais
1 purre
1 boks champignon
2 egg
1 ss potetmel
1-2 ss nøytral matolje
Pepper
Sett stekeovnen på 175 grader, sett inn en
dyp langpanne og fyll denne vel halvfull med
vann. Start med å røre inn ett og ett egg i
medisterdeigen, tilsett deretter litt olje og ha
over sprøstekt bacon, mais, sjampinjong og
purre i strimler. Ha over potetmel og bland
det hele godt sammen. Krydre med svart eller hvit pepper etter ønske.
Ha farsen over i en brødform (ha gjerne i
bakepapir dersom du bruker metallform).
Sett formen inn i vannbadet i stekeovnen og
la det stå i cirka 1,5 time, til puddingen har
fått en gylden stekeskorpe.
Frys dem ned i porsjonsstørrelser, og ta dem
gjerne frem for å ha på brødskiva - smaker
fantastisk!
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Din godlukt
gjør andre syke…
Godlukt finnes i deodoranter, etterbarberingsvann, hårprodukter, kremer, cologner,
parfyme og eteriske oljer. Det du forbinder
med deilig lukt og velvære, betyr trøbbel og
sykdomssymptomer for mange andre.
Dessverre…
Allergisykdommer øker. Økende bruk av
parfymetilsetninger gjør at stadig flere
reagerer allergisk eller såkalt overfølsomt
på godlukter. Mange vet ikke dette og tror
nesten det er en spøk.
16

Parfyme inneholder en rekke ulike kjemikalier
som kan trigge allergi, overfølsomhet og øke
sykdomssymptomer. Mange mennesker med
luftveislidelser og allergi får problemer med
pusten, hudirritasjoner og reaksjoner i øyne
av parfyme og godlukt. Det gjelder også når
den er naturlig framstilt, eksempelvis fra
lavendel og aloe vera.
Astma- og Allergiforbundet anbefaler flere
parfymefrie produkter – du finner dem i de
fleste dagligvareforretninger. Se mer om
disse produktene her: www.naaf.no/parfymefriesykehus
I mai hadde Astma- og Allergiforbundet en
landsomfattende kampanje der vi fikk fokus
på at sykehus bør være parfymefrie. I Region
Midt hadde vi stand flere steder, og vi fikk
oppslag både i aviser og på riksdekkende
radio.

Hvordan er det å leve med overfølsomhet mot godlukt/parfyme?
Martine Teigen er ei jente på 20 år som er født på Levanger sykehus, oppvokst
utenfor Drammen. Hun har de to siste årene studert Sosialt arbeid - Barnevernspedagog på Høgskulen i Volda. Martine er medlem av Astma- og Allergiforbundet siden hun selv har astma, allergi og atopisk eksem, og fordi hun har
kjennskaper til hvordan det er å leve med astma, allergi og eksem, igjennom
både gode og dårlige perioder. I Martines oppvekst var familien “av og på”
medlemmer, men siden hun var 15 år har Martine hatt fast medlemskap i NAAF.
Martine er svært aktiv i NAAF, både på lokalt nivå, regionsnivå og på nasjonalt
nivå. Hun har et brennende engasjement for rettferd og for at man ikke skal bli
forskjellsbehandlet for å være “litt annerledes” fra et A4 menneske, med noen
små tilretteleggingsbehov.
Vi spurte Martine hvordan det var å leve med overfølsomhet mot godlukt/parfyme.
I løpet av min oppvekst har jeg vært mye plaget med ulike allergier, matvarer,
dyr og duftende irritanter, astma og eksem. Den nærmeste familie var nøye på
ikke å bruke parfyme og sterke lukter, mamma vasket aldri huset mens jeg var
hjemme og jeg hadde fjellet som en rømningsplass når det var mye pollen og
plager på skolen. Heldigvis hadde jeg en hjemmeværende mamma, som stilte
opp for meg når jeg var syk.
På barneskolen møtte jeg ofte lite forståelse: Vi hadde dyredager, overparfymerte
lærere (spesielt vikarene - de var innom en gang så sluttet de å være vikar, siden
jeg klagde på parfymebruken deres). Og jeg hadde mange dager med fravær.

Opp igjennom tidene har jeg møtt noen få forstående lærere, de aller fleste har vært uforstående/ ikke villet tilpasse. Jeg har vært på
Geilomo barnesykehus gjentatte ganger og opplevd
å fått spørsmål som “er du frisk nå?” fra læreren
min når jeg kom hjem.
Jeg har vært en jente som ikke har orket så mye
mer enn skole, lekser og soving/slappet av, men
jeg har gått på ulike aktiviteter etter skolen, turn,
dansing, kor og ulike klubber hvor det har vært
ulik forståelse. Noen tilpasset mitt behov mens
andre lot meg “henge etter” fordi jeg ikke orket å
delta på like stort nivå, hadde mye fravær og trengte
mange pauser, men parfymebruk var mindre vanlig
til hverdags for 15-20 år siden enn i dagens
samfunn. Når jeg kom i tenårene var jeg svært
aktiv i en irsk dansegruppe, som var flinke til å
tilpasse “duft bruk” (ikke parfyme på treningen,
ikke hårspray osv.)
Jeg reagerer på mange typer lukter. Bruker selv
ikke parfyme, parfymert såpe eller parfyrmerte
vaskemidler, dette er også min familie flinke til å
ta hensyn til. Mine aller beste venner og de jeg
omgås mest er mennesker som selv har astma,
allergi, eksem og er flinke til å unnvære parfymerte
produkter.
Hårspray, parfyme, vaskemidler og andre lukter
får nesa til å klø, jeg nyser en del og får røde/hovne
øyne som renner. Jeg blir dårligere av astmaen,
tett i brystet, mer slim, eksemen blusser opp og
jeg får sterk hodepine. Reaksjonene på duftende
irritanter kan komme når som helst, men reaksjonene er ekstra sterke/ kommer fortere, når jeg
i utgangspunktet er dårlig, samt i pollensesongen.

Men jeg prøver så godt jeg kan å holde meg unna duftende irritanter på fulltid!
Ingen parfymebruk, kun parfymefrie alternativer.
Jeg sitter på bakerste rad på høyskolens forelesningssal og gjerne ytterst, slik
at det er lett å rømme rommet! Ellers tar jeg ekstra medisiner når jeg vet det er
vanskelig å holde seg unna noe jeg kan reagere på, og er ofte hos lungespesialist
som følger meg nøye opp. Når jeg vet det er noe viktig som skjer i livet mitt,
eksamen eller noe jeg virkelig ikke vil gå glipp av, holder jeg meg gjerne hjemme
i forkant for å forsikre meg om at jeg ikke blir dårligere.
Jeg er ikke særlig begeistret for sykehus, og gjør det meste for å slippe dette.
Jeg har opplevd at sykehus ikke har mat å gi meg, og har måttet sende pappa på
innkjøpsrunde. Jeg har fått skiftet rom på grunn av folk som har fullt av pels fra
husdyr på seg, røyker og stinker parfyme. Jeg er veldig nøye på å si i fra at dette
gjør meg sykere, da har sykehuset stor sett vært flink til å tilrettelegge. Men dog
har jeg opplevd å komme på legevakten med astmaanfall der legene spiser nøtter
og er sprayet i parfyme, da er jeg snar med å sende de ut (mine venner og
familie er veldig opptatt av at når jeg er syk og er på sykehus/legevakt skal jeg
ikke bli sykere).
Det er mange venner og bekjente, som nesten blir fornærmet når jeg spør om
de kan slutte med å bruke parfyme o.l når de er med meg, jeg har vel fått sett
hvem mine ekte venner er, når det gjelder tilpasning! Men familien er veldig flink,
og opptatt av at jeg skal ha det bra når jeg er hjemme.
Jeg vet om flere som reagerer på parfyme og som holder seg unna dette eller
er forsiktig pga. eksem, allergi og astma. Har blitt kjent med dem igjennom
Geilomo barnesykehus, Behandlingsreise og Astma- og Allergiforbundet. Jeg
har aldri opplevd å leve uten astma, allergi og eksem, og er derfor ikke klar over
noe annen måte å leve/tilpasse livet på. Så dette er meg!
Når jeg tenkte på utdanningsvalg, snakket jeg lenge med legene mine, PPT,
lærere og mine foreldre, og tok i mot dårlige rådgivningstimer av rådgivere på
skolen, slik at jeg skulle være tryggere på at jeg hadde større mulighet for å
komme i arbeid. Jeg har nok litt lyst å jobbe med mennesker som faller utenfor
systemet, og gjerne ungdommer som faller ut av skolesystemet, og tilpasning
av det.
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Eksemskole i Trondheim
For foreldre til barn med eksem og/eller matallergi er dette et
fantastisk tilbud som Hudavdelingen ved St. Olavs Hospital er
ansvarlig for.
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Tema:
• Hva er atopisk eksem
• Lokalbehandling av eksem
• Mestring i hverdagen
•	Trygderettigheter
• Matvareallergi og intoleranse
•	En mors erfaringer
Tid til spørsmål m.m.
Det er eksemskoledager i februar, april, juni, september og
november.
Eksemsykepleier Kirsten Øyum er drivkraften i denne eksemskolen
som holdes i undervisningsavdelingen ved St. Olavs Hospital.
Foreldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til
opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring
vil bli gitt.
For mer informasjon ta kontakt med oss på telefon 72 83 10 04.
NAAF Region Midt er til stede med stand hele dagen, og vi bidrar
med undervisning og likemannsarbeid.

eksemskole i Ålesund
Ålesund Sykehus ved barnepoliklinikken arrangerer
eksemskoler i Ålesund for foreldre.
Tema:
• Hva er atopisk eksem
• Lokalbehandling av eksem. Smøring
•	Eksem og matvareallergi / matintoleranse
• Inneklima, påkledning og fysisk aktivitet
•	Ernæring og kosthold
• Mestring i hverdagen
•	Trygderettigheter
• Informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund
•	Gruppediskusjon
• Spørsmål og oppsummering

Foreldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til
opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring
vil bli gitt.
For mer informasjon ta kontakt med:
Barne- og ungdomsavdeling, Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund,
tlf 70 16 75 50 eller e-post: helen.fjortoft.ytrebo@helse-mr.no
NAAF Region Midt er tilstede på Eksemskolen og informerer om
NAAFs arbeid og deler ut brosjyrer.
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Astmaskole i Klæbu

Astmaskole i Ålesund

Bli med på astmaskole for foreldre

Ålesund Sykehus ved barnepoliklinikken arrangerer astmaskoler
i Ålesund for foreldre, tanter/onkler, ansatte i barnehage, SFO eller skole
med mer.

Fredag 26. oktober kl 09.00 – 15.30
Sted: Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu
20

Program
• Velkommen og tanker for astmaskolen
Presentasjonsrunde og spørsmål
• Astma – hvilke symptomer
• Astma – hva skjer i luftveiene?
• Fysisk aktivitet ved astma
• Medikamenter v/astma
• Bolig og astma – inneklima
• Familie og familiereaksjoner

For mer informasjon og påmelding,
ta kontakt med Regionkontoret i Klæbu:
E-post: gina.strom@naaf.no eller
telefon 922 87 146

Tema: Spesielle utfordringer når barnet har astma/allergi, i hjem,
barnehage, SFO eller skole.
• Astma og allergi / fysiologi og behandling
• Forebygge utbrudd av astma/allergi
• Trygderettigheter
• Fysisk aktivitet
• Samarbeid hjem – barnehage - skole
• Informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund
• Gruppediskusjon
• Spørsmål og oppsummering
Foreldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring vil bli gitt.
Andre kursdeltakere må søke om permisjon fra jobb.
For mer informasjon ta kontakt med:
Barne- og ungdomsavdeling, Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund,
tlf 70 16 75 50 eller e-post: iren.vigdis.ekroll@helse-mr.no
NAAF Region Midt er tilstede på Astmaskolen og informerer om NAAFs
arbeid og deler ut brosjyrer.
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lungehabilitering for deg?
Vi ønsker deg hjertelig velkommen! Se også på www.selli.no
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Tilbudet går over fire uker med trening og
-opplæring. Det gjelder for deg, enten du er
nydiagnostisert eller har hatt sykdommen i
flere år. Tilbudet gjelder enten du er ung,
eldre eller midtveis i livet. Ta kontakt med
din fastlege eller din lungelege som vil hjelpe
deg med en søknad.
BAK LUNGEREHABILITERINGSTILBUDET
STÅR TRE SAMARBEIDSPARTNERE:
Selli Rehabiliteringssenter AS, St. Olavs
-Hospitals Lungeavdeling og NAAF Region
Midt avd Sør-Trøndelag. Tilbudet startet som
et treårsprosjekt gjennom Extrastiftelsen
Helse og Rehabilitering, og er i dag forankret
gjennom finansiering fra Helse Midt-Norge.
Vi vet at den som får grundig opplæring og
kunnskap om de ulike sidene av sin sykdom,
vil få økt livskvalitet. Vi vet også at dette gjør
at man får økt lyst og større mulighet til å
delta på de ulike sosiale arenaer i livet.

Vi vet at gjennom samtaler med ulike fagfolk vil du få mulighet til bedre
mestring av anfall, medikamentbruk, fysisk trening, kost og ernæring,
tekniske hjelpemidler, angst og mye, mye mer. Vi vet også at samværet
med likesinnede, både medpasienter og likemenn, har stor betydning for
den enkelte deltaker.
Effekt av lungerehabilitering har vi dokumentert. Det vi også vet er at
regelmessig oppfølging er viktig. Derfor gir vi også tilbud om oppfølging.
Vi regner med at du vil vite mer om tilbudet og ønsker deg velkommen
til å ta kontakt med NAAFs regionkontor på tlf 72 83 10 04 eller Selli
Rehabiliteringssenter AS i Klæbu på tlf. 72 83 43 00.
Selli Rehabiliteringssenter AS er sertifisert etter den internasjonale ISO
9001 standarden. For deg innebærer dette at senteret er i en kontinuerlig forbedringsprosess. Senteret er et ledd i den totale behandlingskjeden
innen rehabilitering og drives i henhold til avtale med Helse
Midt-Norge RHF.
På Selli står en ”gjeng” med dyktige fagfolk, lekre rom og en stor, luftig
treningssal klar til å ta i mot deg. Vi er bare 18km/20 minutter med bil
fra St. Olavs Hospital.

Vi tar i mot pasienter fra hele Midt-Norge
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KOLSskole i Ålesund

Ålesund Sykehus ved lungemedisinsk avdeling
arrangerer KOLS skoler i Ålesund.

24

KOLS skolen går over flere dager og inneholder blant annet:
• Individuell kartlegging / testing
• Informasjon om KOLS, symptom og problem,
hva skjer i lungene
• Fysisk aktivitet
• Å sette seg mål
• Resepter og legemidler
•	Ernæring
• Informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund
• Informasjon om LHL
•	Tilbud om røykeavvenningskurs
•	Tekniske hjelpemidler
•	Trygderettigheter
• Mestring
• Med mer

Oppfølging etter 3 måneder, 6 måneder og etter 12 måneder.
For mer informasjon ta kontakt med Ålesund Sykehus,
lungemedisinsk seksjon ved Sonja Eriksen tlf 70 10 54 07
NAAF Region Midt er tilstede på kolsskolen og informerer
om NAAFs arbeid og deler ut brosjyrer.

LUNGEREHABILITERING I NORD-TRØNDELAG
KURS FOR KRONISK LUNGESYKE, LEVANGER
Kurset går over 6 uker, 4 timer på mandag og torsdag, på fysikalsk avdeling på Sykehuset Levanger.
Hensikten med kurset?
Det er å gi deg kunnskap til bedre å utnytte den lungefunksjonen du har,
gi deg kunnskap om riktig bruk av medisin, tilrettelegge for økt trygghet,
medvirke til bedre mestring av hverdagen, bedre kommunikasjon med
helsevesenet, utveksle kunnskap og erfaring og ikke minst gi deg sosialt
samvær.
En kursdag ved lungerehabiliteringen
1. time: Trening i gymsal eller styrketrening på sal med fysioterapeut.
2. time: undervisning ulike temaer
3. time: samtale i gruppe
Matpakke og kaffe, deler erfaringer i gruppa
4. time: trening i varmebasseng og intervall med fysioterapeut
Temaene i undervisningen er:
• Lungesykdommer (KOLS, astma, emfysem og kronisk bronkitt)
• Medikamenter og inhalasjonsteknikk
• Kommunikasjon
•	Ernæring
•	Puste/hosteteknikk, drenasje og hjelpemidler
• Slimmobilisering
• Angst ved kronisk sykdom
• Orientering fra NAV
NAAF og LHL inviteres i samtale/kaffe-stunda.

Før og etter kurset blir det gjort en del fysiske
tester og spørreundersøkelser. Kurset er et
tverrfaglig samarbeid mellom lungelege,
fysioterapeut, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, trygdekontor, ernæringsfysiolog og
brukerorganisasjoner.
Koster det noe?
Kurset har en egenandel ved første oppmøte,
ellers er kurset gratis. Transport utgifter vil
bli dekket etter trygdekontorets satser.
Ønsker du å melde deg på?
Kontakt fastlegen din, som sender henvisning
til lungepoliklinikken. Dersom du er pasient
på sykehuset, tar du kontakt med legen der.
Spørsmål?
Ring lungepoliklinikken på tlf.: 74 09 83 61
mellom 08.00 og 15.00 og spør etter sykepleier Marit Ryste
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Aktiv familie i Engesetdal
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Anngunn Torine og Ingbjørn Andreas på Smogehornet, ved Sunnylvsfjorden, i Møre og Romsdal. Fjellgården Smoge i bakgrunnen.

Vi er en familie på fire, mor Liv Torill Aasen,
far Leif Gunnar Aasen, ei jente på 26 år og en
gutt på 15 år. Vårt yngste barn, Ingbjørn
Andreas, har vært plaget med alvorlig astma
siden han var liten. Etterhvert har han trent
fysikk og kondisjon stadig mer, og er nå bedre
av astmaen. Men han tar sin daglige astmamedisin og tabletter mot allergi.
Det var ei lokal trimgruppe som far var med
på, som fikk oss til å bli medlemmer i NAAF.
Ingbjørn er hovedmedlem, far er familiemedlem. Far har ikke hatt astma før, men er
nå plaget med slim og tett nese.

Vi trimmer særlig mye om vinteren fordi vi er «ski-frelst». Hver dag det
er snø, tar vi oss en skitur i langrennsløypa, til skogs eller fjells. Fjorårsvinteren hadde far 177 skidager. I vinter hadde Ingbjørn nesten 100 dager
på ski. Om sommeren blir det også mange fjellturer eller turer i trimløypene til NAAF. Ingbjørn har også vært aktiv i flere år på Skodje sitt
guttelag i fotball. Alt dette hjelper godt på kondisjonen, og livet er nå mye
lettere for han.
Vårt eldste barn, Anngunn Torine, går også veldig mye på ski og er ofte
med på fjellturer. Gjennom vårt medlemskap i NAAF, får vi nyttig informasjon og inspirasjon til å trene mer, noe som gjør oss friskere.
Den lokale trimgruppa det siktes til her er NAAF Møre og Romsdal storlags mosjonsgruppe (red. anm.).

ASTMA INGEN HINDRING
Mats Brækstad fra Trondheim har hatt astma siden han var nyfødt. Han
er i dag 20 år og er i HM Gardens drilltropp. Far Roar Brækstad forteller
om Mats’ barndom og ungdomstid:
Mats var veldig tung i pusten allerede som nyfødt, men legen forsto ikke
alvoret og ga gutten hostesaft. Med NAAF i ryggen sto foreldrene på og
fikk tilslutt Mats inn til en dyktig barnelege. Diagnosen alvorlig astma ble
straks konstatert, og medisineringen startet. I årene som fulgte ble det
mange innleggelser både på sykehuset i Trondheim og Voksentoppen.*
Han lå flere ganger på intensivavdelingen til tross for høye doser astmamedisiner. Fra 5-årsalderen begynte det å gå bedre, og Mats har hatt en
oppvekst på linje med friske barn.
I førskolealder var Mats mye syk og måtte være en del hjemme. Han sov
ikke en hel natt de første 4 årene. Det var medisinering 1 – 2 ganger hver
natt. Etter at han begynte på skolen var formen bedre, og fraværet gikk ned.
Mats har alltid vært glad i fysisk aktivitet, og har drevet med fotball,
håndball, ishockey og innebandy. Han har vært på landslagssamlinger i
innebandy, og dette er en idrett han fortsatt driver med. I tillegg var han
en periode med i skolekorpset. Han har alltid vært glad i å trene, og pappa
Roar mener at det har bidratt til at Mats har levd så godt med sin astma.
Mats har vært flere ganger i syden, både på behandlingsreise og
familieferie. Overgangen mellom høst/vinter og vinter/vår har alltid vært
tøff, og da har det hjulpet med noen uker på Gran Canaria.
Da Mats var ferdig med videregående skole, ville han gjerne inn i forsvaret.
På sesjon ble han umiddelbart dimittert på grunn av astmaen. Familien
kontaktet fastlegen som skrev en legeerklæring om at Mats var i god nok
form til å avtjene verneplikt. Det ble nytt avslag, men Mats ga seg ikke.
Denne gang var det en spesialist som Mats hadde gått hos i mange år,
som skrev en legeerklæring, og Mats kom inn. Han gikk på rekruttskole
på Elverum og valgte å fortsette i Gardens drilltropp. Han var blant de 30
(av 60) som fikk fortsette etter prøveperioden. Nylig var familien i Oslo
for å se Mats i aksjon under Oslo Tattoo, og senere i år skal de til Edin-
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burgh. Drilltroppen kommer også på Trondheimsvisitt i sommer.
Når tiden i drilltroppen er over, ønsker Mats
å komme seg inn på Befalsskolen eller Politihøgskolen. Vi ønsker ham lykke til videre.
Pappa Roar sier at det er viktig å ikke sykeliggjøre barn som har astma og la de være med
i lek og idrett. Fysisk aktivitet og god kondisjon
gir god mestringsfølelse. Han understreker
også at foreldre ikke må gi opp: «Ta ikke nei
for et nei. Det er utrolig hva man kan få til
hvis man står på».
*Voksentoppen har spesialkompetanse på å utrede og
igangsette behandling av astma, andre kroniske lungesykdommer, allergier (inkludert mat) og eksem.
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DET FINNES ALTERNATIVER
Fiskmatbutikken på Heimdal, ”FISK`HANDELEN”
Trondheim Fiskmat & Røkeri, Søbstadveien 4, Heimdal, tlf. 72 84 60 92
Lager nydelig fiskmat, de fleste av deres produkter er uten hvete, hvetestivelse og egg. De lager fiskekaker, fiskeboller, fiskepudding og storfiskball uten melk. De har også nydelig fiskesuppe uten gluten (den inneholder
melk) og bacalao uten hvete og melk.
Lerøy Trondheim har følgende produkter uten egg, melk, soya og hvete:
Store fiskekaker, steinbitkaker, seikarbonader og fiskepudding.
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Bortsett fra fiskepuddingen selges alle produktene i Meny butikkene i
hele Midt-Norge og hos Bunnpris Gourmet i Trondheim og Stjørdal.
Fiskepuddingen selges hos Bunnpris Gourmet i Trondheim og Stjørdal.
Fiskeproduktene smaker godt og anbefales også til de som må ha
allergisikker mat. Hvis du ikke finner produktene i nevnte butikker, er
det bare å spørre etter de.

Odense Erlet er en melk/fløteerstatning laget av palmekjerneolje. Den
er fin å bruke til bløtkake, iskrem, dessert, og til å ha i sauser. Den
er ferskvare med 3 mnd. holdbarhet (du får kjøpt den hos Meny).
COOP Obs har godt utvalg allergivennlig mat i egen hylle. Kiwi har litt
allergivennlig mat i hylla for helsekost.

tipssider

Meny på Lade, Tiller og Solsiden har mange produkter for personer med
matallergi og intoleranse. De har samlet slike produkter i egne hyller.
Der får du blant annet Odense Erlet, produkter fra Alpro Soya, Tofuline
is og mange andre produkter.

tipssider

Gilde lager melkefrie produkter. De har
grillpølser, kjøttpølser uten skinn, wienerpølser, kjøttkaker, servelat og leverpostei,
ovnsbakt leverpostei, kjøttdeig av svin, bacon,
julepølse og falukorv (serien God og mager).

Mikalsens Bakeri AS, Øvre Bergsvingen 15, Trondheim (73 93 66 60) lager
bakevarer uten melk og egg. De har også varer uten hvete, spesialbakst
for cøliaki og diabetes. Ring for å få nærmere informasjon om hva de lager.

Pals as på Heimdal (Industriveien 5) har
SJOKOLADE uten melk. Den selges i 2,5 kg
som ”mokkabønner”. Sjokoladen er fabelaktig god. Privatkunder kan handle hver onsdag mellom kl 12.00 og 13.00. Inneholder:
Kakaomasse, sukker, fettredusert kakaopulver, emulgator E322. Minst 70% kakao. Kan
inneholde spor av melk.

Merking av brød og bakeprodukter: Produktene skal være merket med
innhold, selv om det er i løs vekt.

Møllerens, se på www.mollerens.no og gå
inn på Kakemons-serien. Flere av disse
produktene er uten egg og melk.
Mesterbakeren på Østre Rosten lager børd,
boller og rundstykker uten melk (selges i
Rema butikkene).

Goman bakeren har brød, boller og rundstykker uten melk.

Kjøttskjærern på Fannrem (72 48 54 38) lager kjøttprodukter som farse,
kjøttboller og pølser uten melk, egg og hvete.
Alpro Soya er et produkt laget av gule soyabønner. Disse bønnene er én
av planterikets beste proteinkilder (produktene er fri for laktose og melkeprotein). Alpto Soya finnes som:
• Drikke (elternativ til melk)
• Dessert
• Alternativ til fløte
• Alternativ til youghurt
Produktene fås kjøpt hos Meny på Solsiden, Lade og Tillertorget.

De fleste av Trønderbakeriets produkter er
uten melk og egg (selges i Bunnprisbutikkene).

MILLS soft spesial plantemargarin er uten melk og soya og finnes hos
Bunnpris, Coop, Rimi, Spar og Maxi. Melange har en variant uten melk
og salt. Melange er god til steking og baking. Fås hos Maxi, Meny og Coop.
Becel flytende maragarin er også god til steking og baking. Funnet på Ultra.

Leiv Vidar allergenfrie pølser utivklet i
samarbeid med og godkjent av Astma- og
Allergiforbundet. Selges på Obs, Prix og Meny.

Jyttemel er naturlig fri for gluten. Laget på ris, mais og bokhvete. COOP
har kjøttkaker og karbonader uten melk. OATLY har produkter som
erstatning for melkeprodukter, blant annet matfløte og vaniljesaus
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Eggerstatning – orgran (No egg) kjøper du på Meny helsekostbutikk og
en rekke dagligvarebutikker.
OBS! Lupinmel: Lupinmel er forholdsvis nytt i Norge og finnes for det
meste i bakevarer som pølsebrød, halvstekt brød, deiger og annet bakverk
med hvitt mel. Dette melet er laget av planten Lupinus albus, som tilhører belgfruktfamilien (erter, bønner og andre belgfrukter). Dette melet
er glutenfritt. Lupinmel kan kryssreagere med peanøtter.
Kavli har Korni flatbrød og Knekkebrød. Begge er laget av rug og er uten
gjær og tilsetningsstoffer.
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Allergivennlig mat i Nord-Trøndelag
Det er et greit utvalg av allergivennlige matvarer i de fleste Meny, Mega,
Pris og Obs butikker i Nord-Trøndelag. I tillegg er det en del helsekostbutikker som har et godt utvalg. Hvis det er noe du savner der du handler,
spør etter det. Mange butikker er bundet av kjedeavtaler, men det hender
de kan ta inn produkter som kundene etterspør.
Allergivennlig mat i Møre og Romsdal
Allergivennlig mat får man kjøpt hos de fleste Coop Obs, Meny og Ica Maxi
butikkene. Chocolatte på Ålesund Storsenter og Amfi Moa serverer kaffe
med soyamelk. Det samme gjelder Invit i Ålesund sentrum.
Tante Brun på Ålesund storsenter tilbyr kaffe med soyamelk. Neptun
Fisk på AMFI Moa har melkefri og glutenfri fiskemat. Her tar vi gjerne
imot tips fra medlemmer som vet om butikker som er gode på allergivennlig mat
REMA 1000 tilbyr en rekke produkter fri for melk og/eller gluten. Se etter
FRI FOR merket. Dette gjelder for REMA butikker over hele landet.
TINE har mange laktosereduserte og laktosefrie produkter, se mer på
www.tine.no

tipssider

Fiberhusk kjøper du på helsekostbutikker. Når gluten er fjernet fra melet,
er det viktig å tilsette noe som gjør baksten luftig. Fiberhusk røres ut i
litt av væsken.

«Allergivennlig godteri»
Her er noen eksempler på allergivennlig
godteri. Det er flere typer og varianter på
markedet, dette er bare et utvalg. Les alltid
varedeklarasjonen. Denne listen ble laget i
desember 2008. Produsentene kan ha forandret på innholdet.
Sjokolade uten melk, egg og nøtter
Mintsjokolade
Plamil, Alternativ mat (Sukker, kakaosmør,
kakaomasse, soyamel, soyalecitin, vanilje,
peppermynteolje – Kan inneholde spor av
nøtter)
Tall og Bokstaver i mørk sjokolade
Freia (sukker, kakaomasse, kakaosmør – Kan
inneholde spor av melk og nøtter)

Bocca
Freia (kakaomasse, sukker, kakaosmør,
soyalecitin og naturlig vanilje – Kan inneholde spor av melk, nøtter og mandler)
Premium dark sesam
Freia (kakaomasse, sukker, kakaosmør,
sesamfrø, kakao, soyalecitin – Kan inneholde
spor av peanøtter, nøtter, melk, egg og hvete

Kokesjokolade, mørk
Coop (sukker, kakaomasse, kakaosmør, E
322 (soyalecitin, vanilin – Kan inneholde spor
av nøtter, peanøtter og melk)
After Eigth
Nestlè (sukker, kakaomasse, kakaosmør,
smørolje, soyalecitin, vanilin, glukosesirup,
peppermynteolje, sitronsyre - Kan inneholde
spor av melk).
Mokkabønner
Nidar (Sukker, kakaomasse, kakaosmør, tørrmelk, kaffe, soyalecithin, salt og aroma – Kan
inneholde spor av nøtter og mandler)
Callebaut små ”mokkabønner”
Pals (kakaomasse, sukker, kakaosmør, emulgator, soyalecithin, naturlig vanilje – Kan
inneholde spor av melk).
Allergitrygg bursdagsmeny finner du på
www.naaf.no
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tipssider

Lohengrin
Freia (sukker, kakaomasse, sorbitol, kakaosmør, glukosesirup, soyalecitin, aromaer,
sitronsyre - Kan inneholde spor av mandler,
nøtter, melk, egg og hvete)

Dronning kokesjokolade
Freia (sukker, kakaomasse, kakaosmør,
soyalecitin – Kan inneholde spor av peanøtter,
nøtter, melk, egg og hvete).
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STØVMASKE: 3M Norge AS lager en støvmaske som er beregnet på bruk i industrien.
Masken er godkjent i klasse FFP3 og kan
være til hjelp i pollensesongen. Den selges i
byggevarebutikker og jernvarehandlere – og
har nr. 9332. 3M har også en annen maske
med samme funksjon. Den kan kjøpes på
apotek og har nr. V1873.
Maske som kan hjelpe ved ”eksoslukt” 3M
maske 9913 med kull kan være en hjelp for
de som plages av eksoslukt.
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Superundertøy (med bomull på innsiden) Til de som ikke tåler ull direkte
mot huden, CUBUS har ullundertøy som har innside av bomull. Undertøyet
finnes i str. 60 -160 – i flere varianter av trøyer og bukser.
Wet Wrap – Tubifast til spesialbehandling av atopisk eksem. Denne finnes
i flere str. og varianter (også på rull a 10 meter) se : www.ecomed.no
Ecomed Helseprodukter – 67 58 02 40 – eller post@ecomed.no. Tubifast
bekledning er et tilbud til dere som bruker eller har blitt anbefalt
Tubifast til Wet-wrap metoden. Dette er et alternativ med ferdig tilpassede
plagg til bruker.
				
Pollenallergi og medisiner med minstepakning uten resept
Livostin nesespray og øyedråper, Spersallerg øyedråper, Alomide øyedråper, Lomudal øyedråper og nesespray, Azelvin nesespray, Zaditen
øyedråper og tablettene Cetrizin, Loratadin, Kestine, Telfast og Zyrtec.
Husk at du ved langvarige plager kan få disse preparatene på blå resept.

tipssider

Pollenfilter for vinduer/dører fås kjøpt hos Fresh Norge. På www.fresh.no
kan du bestille etter mål til både vindu, ventiler og dør.
SOS kapselen får du kjøpt på Vitus apotekene. Kan også skaffes hos APO
Ved allergisk sjokk EpiPen og EpiPen jr. er en autoinjektor (ferdig forhåndsfylt engangsprøyte) som inneholder en adrenalinoppløsning for injeksjon
i låret. Den finnes i to ulike styrker avhengig av alder og vekt. Epi Pen fås
nå på blå resept. EpiPen oppbevares i romtemperatur til dato for siste
forbruksdag. Den skal ikke oppbevares i kjøleskap eller utsettes for frost.
Den skal ikke utsettes for varme over 25 grader. På www.youtube.com/
watch?v.pqunt84YA7r8 finner du flere filmsnutter som viser bruk av
EpiPen.
Tips: Et medlem har anbefalt oss å oppbevare EpiPennen i en termos når
det er fare for frost eller høy temperatur.

Parfymefri
ansiktspleie

Neutral har utviklet en ansiktspleieserie til deg
som ikke vil gå på kompromiss med pleien og
som samtidig vil unngå bekymringer for allergi.
Huden i ansiktet er meget sensitiv, derfor er
Neutrals ansiktspleieserie uten parfyme og
andre unødvendige tilsetningsstoffer.
Hele Face care serien er godkjent av både
Norges Astma- og Allergiforbund og
miljømerket Svanen.

Face Wipes
Face Wash

Face Cream

Skin Tonic
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Alloc gulv er nærmest vedlikeholdsfritt. Enkel rengjøring med tørrmopp, støvsuger eller lett
vask med godt oppvridd klut, og Alloc Cleaner Plus eller tilsvarende syntetisk rengjøringsmiddel
er nok for å holde gulvet vakkert år etter år.
Laminatgulvproduktene fra Alloc AS anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

Din Alloc leverandør:

Byggmakker NAAF.indd 1

24.05.12 13.47

Miba_187x187 18.05.12 12.56 Side 1
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- og lavere strømregning
Visste du at varmepumpe
ikke bare gir deg lavere
strømregning men også
bedre inneklima?

TOPPMODELLEN:

FD-Heat
Kirigamine

Mitsubishi Electrics toppmodell
er anbefalt av Norges Astmaog Allergiforbund.

Nordisk modell med
overlegen varmeeffekt!

Fra 20dB(A)

Hva er rabatten?
-1500 kr på veiledende priser
1 stk ekstra PlasmaDuo antiallergi mikrofilter
(verdi kr 399,-)
1 stk Quick Clean Støvsugerkit (verdi kr 599,-)

Moderne varmepumper - som folk flest
forbinder med oppvarming av kalde hus
– fjerner også partikler i luften
innendørs i det rommet hvor
varmepumpen er installert.

Hvordan får jeg tilbudet?
Gå inn på www.miba.no/naaf og fyll ut skjemaet,
så tar nærmeste forhandler kontakt med deg.
Ring 02650 og be om tilbudet.

Norges Astma- og Allergiforbundet
(NAAF) stiller strenge krav
til NAAF-anbefalte varmepumper.
Toppmodellen til Mitsubishi Electric,
FD-Heat Kirigamine tilfredsstiller
disse kravene.

i for
Total verd dlemmer:
NAAF me ,
kr 2498
GRATIS BEFARING
- Finn din autoriserte forhandler på www.miba.no

-I tillegg til å varme eller kjøle inneluften
har varmepumpen filterfunksjoner som
fjerner partikler i luften, som for
eksempel støv og pollen. Dette kan
bidra til å dempe plagene!

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

Orkdal Kommune

Ørskog Kommune

Canoderm karbamid 5% er en mykgjørende
legemiddelkrem for tørr hud.
Karbamid er en naturlig ingrediens som virker fuktbindende i huden.
I tillegg til å ha en mykgjørende effekt har det også vist seg at Canoderm
kan forlenge de eksemfrie periodene hos personer med atopisk eksem.
Dette er bevist i en klinisk studie hvor eksemfrie pasienter ble fulgt opp.
50% av pasientene smurte seg med Canoderm krem, mens den andre
halvparten var i en kontrollgruppe som ikke fikk noen mykgjørende
behandling. Daglig smøring med Canoderm viste at mediantiden til
neste eksemutbrudd var hele 6 måneder (180) dager sammenlignet med
kontrollgruppen der mediantiden var 30 dager.1

Les pakningsvedlegget nøye før bruk av legemidlet Canoderm.
Mer informasjon www.felleskatalogen.no. Referanse: 1. www.legemiddelverket.no;
Relativ risikoreduksjon i studien = 53%. Absolutt risikoreduksjon = 36%.
Har du spørsmål om eksem og behandling ta kontakt med din fastlege.
Canoderm® 5 % krem (karbamid), Rx/OTC. ATC: D02AE01. Indikasjon: Fuktighetsbevarende behandling av tørr hud av ulike årsaker. Forpakninger: 100 g tube og 500 g
pumpeﬂaske. Dosering: Kremen påføres ved behov, gjerne ﬂere ganger daglig og alltid etter
kontakt med vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet mot den aktive ingrediensen eller
mot noen av hjelpestoffene. Fullstendig forskrivningsinformasjon og pris ﬁnnes på www.
legemiddelverket.no. Dato for gjennomgang av produktsammendraget 13.11.2009. Samtlige
forpakninger oppfyller legemiddelformålene.
ACO HUD NORGE AS, NYDALSVEIEN 36B, 0484 OSLO.
www.aconordic.com
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Selli
rehabiliteringssenter
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten,
Selli rehabiliteringssenter har avtale
med Helse Midt-Norge RHF
• For ortopedi
• For lungesyke
• For hjertesyke
• For mage/tarmopererte
• Helse- og ferieopphold for selvbetalende g jester

Vårt team:

Lungelege
Ortoped
Allmennleger
Syke-/hjelpepleiere

på ett valgfritt
hudpleieprodukt
ved innlevering av
denne rabattkupongen.

Psykiatrisk sykepleier
Fysioterapeuter
Helsesekretær

Gyldig t.o.m. 31.aug 2012.
Kun 1 rabattkupong pr kunde.
Kan ikke kombineres med andre tilbud.

73883737

www.selli.no
1/24

SOLSIDEN
SOLSIDEN

Rehabiliteringssenter AS
Tlf 72 83 43 00 – Epost: post@selli.no

KJØPESENTER,

TRONDHEIM

hverdager/lørdager 0830-2400 søndager/helligdager 1000-2400

1/8

Opplæring av ansatte
ved pasienthotell
Høsten 2010 fikk vi innvilget vår søknad til
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering om å
gjennomføre prosjektet «Opplæring av
ansatte ved pasienthotell».
Dette er et 3-årig prosjekt, der vi holder gratis
kurs for ansatte ved pasienthotellene rundt
om i Norge. Kurset inneholder en teoretisk
del med undervisning om inneklima, pollen
og planter, irritanter og matallergi/intoleranse. Etter teoridelen er det opplæring på
kjøkkenet, der kursdeltakerne lager mat med
alternative råvarer.
Prosjektet startet opp i januar 2011 med planlegging og utarbeidelse av kursmateriell.

Svein Magnus Gjønvik sammen med kjøkkensjef Per Hoe ved Pasienthotellet
ved UNN i Tromsø.
Samarbeidspartner i prosjektet er Svein Magnus Gjønvik fra Matskolen
og Matakademiet. Vi har holdt en rekke kurs i både nord og sør, og flere
er på planleggingsstadiet.
På de kursene vi har hatt er det mange gode tilbakemeldinger, spesielt
setter kursdeltakerne pris på kombinasjonen av teori og praksis. Og mange
får seg en aha-opplevelse; det er ikke alle som er klar over hvilke utfordringer personer med astma, allergi og annen overfølsomhet har i det
daglige. For eksempel at parfyme kan være et stort problem for personer
som overnatter på et pasienthotell.
Målet med kurset er å gi informasjon og opplæring, slik at pasienthotellene
får et bedre utgangspunkt for tilrettelegging. Personer skal ikke bli sykere
når de bor på et pasienthotell.
Det som er godt for en allergiker er godt for alle!
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Rosenborg Reklame NAAS0042

Norges Astma og Allergiforbund

Sør-Trøndelag Storlag
Org nr: 983 355 765

Møre og Romsdal Storlag
Org nr: 975 471 675

Nord-Trøndelag Storlag
Org nr: 983 146 678

Vil du gi din grasrotandel til oss?

Tusen takk!

Hvert bidrag hjelper oss til å hjelpe deg og alle som
er berørt av astma, allergi, eksem og kols

