20132014

Medlemsnytt
3. årgang NAAF Region midt

region.midt@naaf.no

www.matskolen.no

www.naaf.no

innhold
NYTT I NAAF
Kontor og styre i Region Midt
Storlagene i Region Midt
Lederen har ordet

AKTIVITETER
Mosjonsgrupper
Badedag i Pirbadet
Klatrekveld i Sør-Trøndelag
Kurs om matallergi/intoleranse
Badedager i Nord-Trøndelag
Familieseminar

OPPSKRIFTER
Sjokoladekake uten egg og melk
Gulrotkake uten melk og gluten
Pasta uten melk og gluten

TIPSSIDER	
Aktuelle utgivelser fra Helserådet
Kirstens gode råd for eksemhud
Kirstens gode råd for hud og sol
Allergivennlig mat
Allergivennlig godteri

Forsidefoto: Martin Unger

s. 4
s. 4
s. 5

s. 8
s. 10
s. 11
s. 12
s. 13
s. 18 - 19

INTERVJUER	
Utfordringer i hverdagen

KURS/SEMINAR/SKOLER	
Fagdag for helsepersonell
i Nord-Trøndelag
s. 3
Eksemskole i Trondheim
s. 22-23
Eksemskole i Ålesund
s. 23
Astmaskole i Klæbu
s. 24
Astmaskole i Ålesund
s. 24
Lungerehabilitering i Sør-Trøndelag s. 26 - 27
Kolsskole i Ålesund
s. 28
Lungerehabilitering i Nord-Trøndelag s. 29
Temakveld om astma, allergi og eksem s. 37
ANNONSER	

s. 14
s. 15
s. 16

s. 6
s. 30
s. 31
s. 33 - 34
s. 35

s. 17

S. 7, 20, 21, 36

PROSJEKTER	
Mat for alle, langs veien
Opplæring av ansatte ved pasienthotell
Diettkort
Ski TMA	
Tobakk - nei takk!
Mat og medisiner i barnehager
Bygg Varder

s. 9
s. 38
s. 39
s. 40
s. 41
s. 42
s. 43

FAGDAG FOR
HELSEPERSONELL
I NORD-TRØNDELAG
NAAF Region Midt vil i samarbeid med
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag og NordTrøndelag Fylkeskommune arrangere
en fagdag for helsesøstre/jordmødre/
leger og apotekansatte i hele fylket.
Målet er å gi helsepersonell i hele fylket
muligheten til å samles til en fagdag.
Temaet barn med astma/allergi/eksem
står i fokus, og tilbakemeldinger fra
tilsvarende to fagdager i Sør-Trøndelag
tyder på at dette er noe helsepersonell
vil ha.
Følg med på vår hjemmeside
for mer informasjon.
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NAAF Region Midt,
avd. Sør-Trøndelag

NAAF Region Midt,
avd. Møre og Romsdal

Styret i
NAAF Region Midt

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 11-15

Leder S-T:
Olav Huseby
Nestleder S-T:
Anne Grethe Knudsen
Styremedlem M&R: Bjørn Rørstad
Styremedlem N-T: Hilde Myhre
Varamedlem M&R: Hanne H Hatlebakk
Varamedlem N-T: Anneli Brakalsvålet
Varamedlem S-T: Kristine Hage Mattson

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 fylke har ett Storlag.
Nord-Trøndelag Storlag
Org nr: 983 146 678
Konto nr: 4202 36 21031
Kontaktperson: Hilde Myhre

Sør-Trøndelag Storlag
Org nr: 983 355 765
Konto nr: 4358.15.13388
Leder: Lisbeth Nygård
Nestleder: Bjørn P Bratvik
Styremedlem: Bodil Mikkelsen
Stryemedlem: Trude Hveding
Stryemedlem: Glenn Erik Vanvik
Varamedlem: Kristine Hage Mattson
Varamedlem: Toril Grav Livik
Varamedlem: Geir Olav Tøndevold

Møre og Romsdal Storlag
Org nr: 975 471 675
Konto nr: 3910 39 09256
Kontaktperson: Bjørn Rørstad
Kontaktperson: Ottar Drågen
Kontaktperson: Hanne H Hatlebakk

Har du lyst til å engasjere deg mere så ta
kontakt med våre regionkontor eller våre
storlag, send oss gjerne en e-post, et brev
eller en SMS. Vi vil da kontakte deg for å
forhøre oss om hva du kan tenke deg å bidra
med.
NAAF har et godt utbygd system for å
lære opp frivillige. NAAF-skolen er en
formalisert, felles opplæring for de som
ønsker å påta seg oppgaver for NAAF i form
av et verv eller andre frivillige oppgaver
eller som ansatt.

Lederen har ordet…
Region Midt, som består av Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag og
Nord-Trøndelag, er nå inne i sitt 3. driftsår. Vi har regionkontor med
fylkessekretærer i henholdsvis Ålesund og Klæbu. Vi har om lag 2000
medlemmer i regionen, og mange av disse er aktive ildsjeler rundt
omkring i fylkene våre.
Kanskje er det enda flere medlemmer som kunne tenke seg å bidra med
litt frivillig arbeid. Kanskje kan du være pådriver for å starte en treningsgruppe, være med og starte en gruppe for ungdom, forberede «stand»
eller stå på en av våre mange «stand», sitte i et styre eller bli brukerrepresentant i råd og utvalg. Vi trenger mange som har mulighet til å
avse en time eller to for å delta på arrangementer som regionen arrangerer. Vil du kanskje arbeide for bedre inneklima i skoler og barnehager,
arbeide med de utfordringer som luftforurensing medfører eller kanskje
påvirke plantevalg i offentlig bygg?

Skolen skal sikre at alle som representerer
NAAF i ulike sammenhenger fremmer de
samme synspunktene og at tillitsvalgte,
frivillige og ansatte er trygge på den
rollen de har. NAAF-skolen er også en
inspirasjonskilde for alle og en arena for
diskusjoner og erfaringsutveksling.
Jeg vil takke alle våre tillitsvalgte, frivillige
medhjelpere, sponsorer og ansatte som
stiller opp og hjelper til på våre arrangement rundt om i regionen. Tusen takk skal
dere alle ha, med deres innsats bidrar dere
til å gjøre hverdagene bedre for mange
mennesker.
Jeg ønsker alle en riktig god og trivelig
sommersesong.
Med vennlig hilsen Olav Huseby
Leder Region Midt
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AKTUELLE UTGIVELSER
FRA HELSERÅDET
Helserådet har i den senere tid gitt ut 3 spesialnummer som er meget
aktuelle for oss i NAAF.
I november 2012 kom spesialnummeret om matallergi, matintoleranse
og andre overfølsomhetsreaksjoner på mat. Her kan du lese om
problematikken, forebygging, diagnostikk og behandling.
I april 2013 kom nok et spesialnummer, denne gang om pollen og
planter til besvær. Dette bladet omhandler det aller meste som har
med pollen og planter å gjøre, og kan være nyttig lesing for den en6

kelte som har behov for økt kunnskap på
dette området. NAAF har bidratt sterkt
i forbindelse med denne utgivelsen.
Helserådet har også gitt ut et spesialnummer
om inneklima.
Alle tre utgivelsene kan lastes ned på
http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/miljorettet-helsevern/astma-og-allergi/Sider/default.aspx

20/12
Postboks 7004, St. Olavs plass
0130 Oslo
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SPESIALNUMM

Også med nytt fra
ttet!
Folkehelseinstitu

2. november 2012
20. årgang
ISSN 0806 - 7457

SPESIALNUMMER OM MATALLERGI, MATINTOLERANSE
OG ANDRE OVERFØLSOMHETSREAKSJONER PÅ MAT
Helsebiblioteket gir i nært samtarbeid med Helsedirektoratet ut dette spesialnummeret av ’Helserådet’ som dreier seg om de mer
vanskelige sidene ved mat, nemlig de uønskede sidene som gjør at mange mennesker ikke tåler maten, dvs. at de reagerer på
den på en aller annen måte.
Dagens utgave gir innledningsvis en bred innføring i problematikken, skrevet av Roald Bolle ved barneavdelingen ved UNN i
Tromsø. Så følger en lang rekke artikler som tar for seg forebygging, diagnostikk, tidlig intervensjon og behandling samt overvåkingsfunksjoner.
Det er også artikler som tar for seg lignende problematikk knyttet til kosmetikk.
Det sier seg selv at et såpass uoversiktlig tema som alskens reaksjoner på mat, krever samhandling for å ﬁnne ut hva som er
hva. Utredning av uklare tilstander i forbindelse med mat eller kosmetikk krever organisering og fordeling av arbeidsoppgaver i
beste Samhandlingsreform-stil. Flere av artiklene viser i praksis hva Helse-Norge kan gjøre ”før – istedenfor – og etter sykehusopphold” innenfor disse områdene. Bl. a. er det gode omtaler av planene for etablering av regionale kompetansemiljøer innenfor
astma, allergi og andre overfølsomhetsreaksjoner. Flere av artiklene peker på at slike kompetansemiljøer også må få utvikle seg
til regionale kompetansesentra (RAAO = regionalt kompetansesenter for astma, allergi og overfølsomhetsreaksjoner).
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0130 Oslo
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Folkehelseinstitu

SPESIALNUMMER OM INNEKLIMA
Dette nummeret av ’Helserådet’ er sterkt utvidet og er nesten
i sin helhet viet inneklima. Det går denne gangen til alle norske kommuner og andre som tidligere også har mottatt bladet. Mye av stoffet er hentet fra Inneklimadagen 2012 som
H.dir holdt den 13. februar. Vi starter med å gjengi i sin helhet
”Veiledning for arbeid med godkjenning av eksisterende skoler”. Men aller først kommer Helsedirektoratets ledsagebrev
til denne veiledningen. Det lyder slik:
Momenter og råd for arbeid med godkjenning av eksisterende skoler i henhold til ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. av 1. januar 1996.
Innemiljøet i skoler har lenge vært et tema innen utdannings,
arbeidsmiljø- og helsesektoren. Vi viser i denne sammenheng
til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
mv, og Opplæringslovens kap. 9A om elevenes miljø og
Folkehelseloven. Til tross for dette regelverket som gir elevene rett til et godt fysisk miljø, er det fortsatt mange skoler
som mangler godkjenning, og det kan synes langt frem inntil
forholdene er bedret.
Flere kommuner har uttrykt ønske om bistand i arbeidet med
godkjenningsprosessen, og spesielt i forhold til inneklima i
eksisterende virksomheter. I januar 2012 sendte Helse- og

For de som ikke kjenner ’Helserådet’ fra før: ’Helserådet’ er et nyhetsblad til først og fremst helsetjenesten ute i kommunene og
til fylkeskommunene og Fylkesmennene. Utgiver er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten v/ Helsebiblioteket. Det utkommer hver 14. dag og er abonnementsbasert (man kan velge mellom papirversjon og elektronisk versjon). I de ordinære utgavene
tas også med alle nyhetsartikler fra Folkehelseinstituttet. Nærmere opplysninger om abonnement etc. ﬁnnes på side 43 i dette
nummeret.
Dette nummeret av ’Helserådet’ distribueres til et stort antall helsearbeidere, bl. a. alle landets fastleger. Ta vare på dette eksemplaret! Det kan være nyttig som ”oppslagsverk” når dere står overfor ulike reaksjoner på mat og kosmetikk.
Stor takk til alle artikkelforfatterne som har gjort denne utgivelsen mulig!
Jeg ønsker dere god lesning!

omsorgsdepartementet ut et rundskriv (I-1/2012) om det
regelverket som gjelder for godkjenning av skoler og barnehager (se ’Helserådet’ nr. 3/12 red. anm). Regelverket
springer ut av den nye Folkehelseloven som trådte i kraft
1.1.2012. Tidligere var det kommunehelsetjenesteloven som
var hjemmelsgrunnlaget. Vi minner om at det er viktig at det
foreligger en plan for forvaltning, drift og vedlikehold
(FDVplan) og at denne fremlegges til grunn for skolens godkjenning.
Helsedirektoratet ønsker gjennom rådgivning og veiledning, å
stimulere kommuner, fylkeskommuner og andre skoleeiere i
deres arbeid med å skape et bedre inneklima for barn og ungdom. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Norsk Forum for
Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) laget denne momentlisten
som vi håper kan være til hjelp ved planlegging og gjennomføring av utbedringstiltak ved eksisterende skoler. Vi tenker
da spesielt på § 19 om inneklima/luftkvalitet, § 20 om belysning, § 21 om lydforhold og § 23 om sanitære forhold i nevnte forskrift og i veilederen til forskriften.
Momentlisten kan ses i sammenheng med Helsedirektoratets
revidering av veileder til forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler m.v. Vi håper at dette kan være til nytte.
(Brevet er undertegnet Ole Trygve Stigen, fungerende divisjonsdirektør og Marianne Bjerke, seniorrådgiver).

Momenter
og råd for arbeid med godkjenning

av
eksisterende
skoler





Anders Smith
redaktør

11. mai 2012
20. årgang
ISSN 0806 - 7457
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Midd er en av de hyppigste årsakene til allergi, og ubehandlet allergi kan utvikle seg til astma. Ved å trekke
madrass og sengetøy med MiteBlockTM middtrekk, reduseres kontakten med midd og allergener. Barn under
16 år med dokumentert middallergi får MiteBlockTM madrass og putetrekk refundert av HELFO
(jfr. Folketrygdeloven §5-22). MiteBlockTM middtrekk er anbefalt av Astma- og Allergiforbundet.
For mer informasjon, se MiteBlock.no eller ring 67 11 03 17.
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Mosjonsgrupper
møre og romsdal
Foto: Jarle Ekroll

Dette er et lavterskeltilbud som absolutt alle kan være med på. Uavhengig
av alder og funksjonsnivå.
Som deltaker i en mosjonsgruppe får du være med på arrangerte turer
ledet av en mosjonsleder. Ved slutten av hver sesong vil du få tilbud om
å delta på en avslutningslunsj, eventuelt med utdeling av premier, som
mosjonsleder arrangerer.
Mosjonsgruppene er et tilbud til våre medlemmer. De som ikke er medlem
i NAAF må derfor betale en deltakeravgift (kr 300 pr person pr halvår)
eller melde seg inn i NAAF.
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Målet for mosjonsgruppene er å skape et tilbud som legger til rette for
fysisk aktivitet for de som har astma/kols og andre interesserte, og som
skaper en læringsarena der en både kan utvikle kunnskapene om egen
sykdom og øke evnen til å håndtere sykdommen i hverdagen.

Bli med på turer i vakker natur i Møre og
Romsdal. Her kan alle delta i sitt eget tempo!
Møre og Romsdal Storlag har 3 mosjonsgrupper som møtes en til tre ganger pr mnd,
alt etter deltakernes ønsker, for å gå tur. Det
er deltakerne selv, i samarbeid med mosjonsleder som bestemmer hvor turene skal gå
og hvor lange de skal være. Alle turene er
frivillige.

Våre tre mosjonsgrupper holder til i Surnadal, Skodje/Engesetdal og
Volda/Ørsta. Ønsker du å delta i en mosjonsgruppe ta kontakt med
mosjonsleder:
Surnadal
Inger Merethe Mogstad, tlf 958 48 370, e-post ingermerethem@gmail.com
Skodje/Engesetdal
Jarle Ekroll, tlf 977 25 678, e-post jarleekroll@gmail.com
Volda/Ørsta
Asbjørn Vollset, tlf 413 11 458, e-post asbjrnvoll@yahoo.no

MAT FOR ALLE, LANGS VEIEN
Mat for alle, lANgS VeieN

ra våre
å stoppe
. Det er
Vi oppjengelig
eholder,
er som
rgi eller

Sør-Trøndelag storlag er opptatt av matoverfølsomhet og det tilbudet
som finnes for de som er berørt av dette. Medlemmer i storlaget har
erfaringer fra ulike bensinstasjoner og serveringssteder «langs veien»,
og vet at det ikke alltid er like enkelt å finne noe å spise når man ikke
tåler alt.
Storlaget har derfor det siste året jobbet med et prosjekt som de kaller
«Mat for alle, langs veien». Med midler fra Eckbos legater ble det i 2012
utarbeidet en liten brosjyre med enkel og grei informasjon om matallergi og intoleranse og hva vi som kunder ønsker oss når vi skal kjøpe
mat ute.

g, melk,
t vi med
Det betyr
lsomhet
er på en
l definier disse

for alle,

Storlagets medlemmer skal dele ut brosjyren på aktuelle steder samtidig
som de informerer om matoverfølsomhet.
Rosenborg Reklame NAAS0032

Hvis noen ønsker å få tilsendt brosjyren, kan de henvende seg til regionkontoret i Klæbu på telefon 72 83 10 04/922 87 146 eller på
e-post gina.strom@naaf.no
www.naaf.no
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VELKOMMEN TIL
DEN STORE BADEDAGEN
LØRDAG 19. OKTOBER 2013
LØRDAG 25. JANUAR 2014
Badedagen i Pirbadet er et populært tiltak
for våre medlemmer, og Sør-Trøndelag
storlag ønsker derfor å gjennomføre dette
arrangementet 2 ganger i året.

Vi har satt av følgende datoer:
Lørdag 19. oktober 2013 fra kl 10.15
Lørdag 25. januar 2014 fra kl 10.15
Velkommen til en trivelig dag i Pirbadet!
Påmelding til regionkontoret i Sør-Trøndelag på telefon 72 83 10 04
eller på e-post region.midt@naaf.no.
Egenandelen er på kr 150 og betales til konto nr 4358 15 13888.
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: fredag 27.09.13 kl 18–20 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
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MATKURS I SØR-TRØNDELAG OG
NORD-TRØNDELAG
Med økende forekomst av matallergi/intoleranse og andre uønskede
reaksjoner på matvarer, ser vi behovet for å holde matkurs for våre
medlemmer. Matskolen ved Svein Magnus og Brit Randi Gjønvik er stadig
i aksjon for å kurse både store og små medlemmer, og vi holder også
kurs for ansatte i SFO og barnehager.

Mandag 25. november 2013 kl 17.00 – 21.00
Rosten, Trondheim
Begge disse kursene er åpne både for
medlemmer og ansatte i SFO og barnehage.
Sør-Trøndelag storlag er arrangør.

Høsten 2013 blir det kurs både i Nord- og Sør-Trøndelag
Lørdag 7. september 2013 kl 10.00 – 16.00		
Steinkjer videregående skole
Dette er fortrinnsvis et kurs for ungdom i alderen 16 – 30 år
Nord-Trøndelag storlag er arrangør.

Kurset koster kr 250,- for medlemmer og
ansatte i barnehage/SFO.
Pris for ikke-medlem kr 1000,-

Tirsdag 22. oktober 2013 kl 17.00 – 21.00
Rosten, Trondheim

Påmelding til region.midt@naaf.no eller på
telefon 922 87 146.

BADEDAGER I
NORD-TRØNDELAG
I 2012 arrangerte Nord-Trøndelag storlag
badedager både i Namsos og Steinkjer. Storlaget ønsker å arrangere flere badedager, og
vil gjerne ha med så mange medlemmer som
mulig, både store og små. Storlaget bidrar
økonomisk, slik at det koster lite for den
enkelte familie å delta. I tillegg til å boltre
seg i vannet, har man mulighet til å treffe
NAAFs ildsjeler og andre familier som er i
samme situasjon som ens egen familie.
Følg med på vår hjemmeside for mer informasjon om dato.
Hvis det er medlemmer i Nord-Trøndelag
som har ideer til aktiviteter de kan tenke seg
å være med på, send gjerne en e-post til
region.midt@naaf.no
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Oppskrifter
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Hvor finner du gode og smakfulle oppskrifter som du kan tåle?
Logg deg inn på www.matskolen.no
Dette er et fantastisk tilbud til deg som medlem. www.matskolen.no inviterer deg inn i en flot verden av gode, gjennomprøvde og smakfulle oppskrifter. Du går inn på oppskrifter og fyller inn ditt navn og medlemsnummer. Vi hører
gjerne fra deg om dine erfaringer med Matskolens oppskriftsdatabase.

SJOKOLADEKAKE UTEN EGG OG MELK
Oppskriften passer til stor langpanne, men kan halveres og stekes
i vanlig kakeform.
12 dl
1 dl
6 dl
9 ts
6 dl
225 g

hvetemel
kakao
sukker
bakepulver
vann
melkefri margarin (smeltes)

Alt røres sammen og stekes i ca 30 min v/180°C

Gulrotkake
3
egg
3 1/2 dl sukker
2 ts
bakepulver
1/2 ts salt
1 ss
kanel
1 ts
vaniljesukker
4 dl
schär bread mix
4 dl
finrevne gulerøtter
2 1/2 dl rapsolje/smeltet melkefri margarin
Ostekrem
100 g melange uten melk
250 g melis
1 pk
tofuline original melkefri smøreost
1,5 ss vaniljesukker
Gjør så her
Rasp gulrøtter i en bolle. Visp egg og sukker luftig. Bland i alt det tørre
og ha i finrevne gulerøtter samt olje/smeltet margarin. Bland godt. Ha
deigen i en godt smurt rund kakeform. Stekes i 200˚C i ca 30-40 min.
(sjekk med en kniv e.l om kaken er stekt)
Oppskriftene er hentet fra Allergikokken (kaka) og
glutenfrittliv.blogspot.no (kremen)
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Pasta med soltørket tomat og bacon
16

Pasta er enkelt og greit, godt og rimelig. Lager man en
stor porsjon har man attpåtil frokost dagen derpå.
Du trenger
1 pk bacon
1 pk bogskinke
Fussili (pasta)
Soltørket tomat
Saus
Soyamelk
Potetmel
Melange uten melk
Kyllingkraft
Pesto rosso (uten melk, fås kjøpt på bla Spar og Rimi)
Hvitløk
Salt og pepper
Lag hvit saus av potetmel, margaring og soyamelk. Ha i
litt kyllingkraft, pesto, hvitløk og pepper etter eget ønske.
Smak til med salt og pepper. La sausen stå og småkoke
mens du gjør klart resten.

Kutt bacon i små terninger og stek sprøtt. Skjær skinke i
biter og ha over i panna. Kok pasta og ha alt over i en ildfast
form og tilsett finhakket soltørket tomat. Bland alt godt og
servér.
Smaker godt med ferskt brød til. Se også denne linken
www.glutenogmelkefri.blogspot.no for mere oppskrifter.

UTFORDRINGER I HVERDAGEN
Jeg har igjennom hele oppveksten vært plaget av atopisk eksem og
allergier, blant annet mot dyr, husstøvmidd, røyk, pollen med mer. På
tross av disse allergiene hadde vi både hund, katt og hest i familien. Det
gikk som det måtte gå… 14 år gammel fikk jeg påvist astma. I tillegg til
plagene med astma, allergi og eksem så merket jeg allerede tidlig at
ikke alt var som det skulle være i forbindelse med måltider. Årsaken fant
jeg ikke ut av før jeg var fylt 20 år; Jeg hadde diverse matvareallergier
og intoleranse. Først etter at jeg kom i kontakt med Norges Astma- og
Allergiforbunds Ungdom (NAAFU) følte jeg at ting begynte å gå i riktig
retning. Igjennom NAAFU kom jeg i kontakt med andre ungdommer
som var i samme situasjon som meg, jeg lærte mer om sykdommene,
og jeg lærte hvordan jeg kunne leve best mulig med mine plager. Og
ikke minst; jeg fikk delta på kurs med Matskolen hvor jeg lærte om matallergi, aktuelle erstatningsprodukter og hvordan jeg skulle tilberede
god mat med disse erstatningsproduktene. Endelig følte jeg at jeg
begynte å få kontroll over sykdommene!
I en familie på fire var jeg den eneste som var plaget av astma, allergi,
eksem og matvareallergi. Det var ikke enkelt å kjenne på følelsen av
å være en belastning for resten av familiemedlemmene igjennom hele
oppveksten (og også nå i voksen alder), men det kunne heller ikke være
lett å være mor/far/lillebror til ”hun som vi alltid må ta hensyn til”. For
min familie var dette helt nytt. Men det tok ikke lang tid før også de fikk
god erfaring i allergisanering, medisinering og tilberedning av ”allergivennlig mat”. Det aller vanskeligste for oss alle fire var nok at vi ikke
lenger kunne ha husdyr.

jeg meg godt rustet til oppgaven, samtidig
som jeg vet at det finnes mange dyktige
fagpersoner i NAAF som jeg kan kontakte
ved behov. Det å lære et lite barn til at det
er viktig å ta medisiner, kan være litt av en
prøvelse. Gjentatte våkenetter med utallige astmaanfall kan være tøft nok for både
mor og datter. Klissete fuktighetskremer
er absolutt ikke gøy, men veldig nødvendig.
Oppfølging av barnehagepersonell med
tanke på medisinering og smøring er viktig,
både med tanke på min trygghet når jeg skal
levere fra meg min lille prinsesse, men også
for at de fantastiske ansatte i barnehagen
skal føle seg trygge på oppgavene de står
ovenfor. Flere ansatte i barnehagen har deltatt på astmaskole i tillegg til at de er flinke
til å ta kontakt med meg så fort det er noe
de er usikker på.

Nå har jeg levd med disse plagene i mange år. Det har tatt tid, men jeg
har lært at det aller beste er å unngå allergiutløsende faktorer, smøre
med fuktighetskrem jevnlig og passe på å ta medisiner slik legen har
foreskrevet. Jeg unngår å komme i kontakt med sigarettrøyk, bruker
mest mulig uparfymerte produkter, prøver å opprettholde et godt
inneklima og jeg trener jevnlig, da dette er en viktig faktor i astmabehandlingen. Hunder og katter har jeg ikke klappet på mange, mange år!

Både som barn/ungdom med astma, allergi,
eksem og matvareallergi, og som mor til et
barn med astma, allergi og eksem har jeg
støtt på mange utfordringer i hverdagen.
Heldigvis har jeg hatt mange rundt meg
som har støttet når det har vært som verst.
En fantastisk og forståelsesfull familie,
gode venner, dyktige leger og fysioterapeuter, og en organisasjon (NAAF) hvor jeg
har møtt likesinnede, flinke fagpersoner og
nå også gode kollegaer.

For fem år siden ble jeg selv mor til ei lita jente med astma, allergi og
eksem. Noe som var både skremmende og tidkrevende. Heldigvis følte

Monica Dalseth
Regionssekretær, NAAF Region Midt
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Foto: Martin Unger
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Familieseminar 2013
NAAF Region Midt har i over 20 år arrangert familieseminar på Dovrefjell.
Årets familieseminar ble gjennomført på Kongsvold Fjellstuer 12.-14.
april 2013 med totalt 64 deltakere og medhjelpere/foredragsholdere.
Årets familieseminar tok for seg tema som allergi og matallergi, mat for
alle, pollen, astma – symptomer og behandling, trygderettigheter, eksem
og eksembehandling, samt stasjonsundervisning hvor deltakerne fikk
treffe fagpersonene en til en.
Mens de voksne fikk undervisning ble barna tatt vare på i tre forskjellige
aldersbestemte grupper hvor de fikk tilbud om forskjellige tilrettelagte
inne- og uteaktiviteter. Værgudene viste seg fra sin beste side denne
vinterhelgen, så de største barna var stort sett opptatt med aking og
forskjellige skiaktiviteter ute, mens de aller minste koste seg med diverse
hobbyaktiviteter inne.
I løpet av helgen ble det også tid til både allsang for store og små, trylleshow
med «Carrera», stakekonkurranse på ski hvor flere av mødrene var svært

så engasjerte, utdeling av overraskelser til
barna, for ikke å glemme at både store og
små fikk treffe andre «i samme situasjon»
og utveksle erfaringer.
Til å hjelpe oss med gjennomføringen av
familieseminaret hadde vi med oss dyktige
fagpersoner som barnelegen i Kristiansund
Martin Unger, pollenforsker Hallvard Ramfjord, eksemsykepleier fra St.Olavs Hospital
Kirsten Øyum og flere likemenn. Som alltid
var også Svein Magnus fra Matskolen med.
Han sørget for et trygt og allergivennlig mattilbud for alle hele helgen.

Familieseminar 2014
Dombås Hotell 26.-28. september
Velkommen til fjells, store og små!
26.-28. september 2014 møtes vi til familieseminar på nye Dombås
Hotell.
NAAF Region Midt har i over 20 år arrangert familieseminar i
samarbeid med våre tre storlag. Familieseminaret er et etterlengtet
pusterom for familier som er berørt av astma, allergi, eksem og
annen overfølsomhet. Vi håper mange har lyst til å komme i år
også!
Her treffer man andre familier som er i samme situasjon, foreldre
utveksler erfaringer, og barna har det kjempegøy med ulike
aktiviteter for alle aldersgrupper. De voksne får tilbud om undervisning innenfor ulike tema som berører vår gruppe.
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For at vi skal kunne spise trygg mat, også tilrettelagt for de med
matvareallergier, har vi med dyktige kokker fra matskolen. Med
sin kompetanse på allergivennlig mat og bred erfaring med
tilberedning av «mat for alle» er vi sikret gode matopplevelser.

Påmelding til region.midt@naaf.no innen 31. august 2014

Foto: Martin Unger

Dombås Hotell ligger i rolige omgivelser i Dombås sentrum,
knutepunktet ved E6 og E136. Dombås ligger 700 m.o.h. ved foten
av Dovrefjell. På Dombås hotell har det vært stor byggeaktivitet
det siste året. For noen år siden var det brann på Dombås Hotell,
i løpet av 2013 har et helt nytt hotellbygg kommet opp. Det nye
bygget inneholder blant annet mange nye rom, restaurant, bar,
stuer, dansesal, trimrom og diverse kurs- og konferanserom. Det
nye bygget blir bygget sammen med det eksisterende hotellbygget.
Like ved Dombås Hotell finnes det også en svømmehall og en
gymsal som deltakerne på familieseminaret får benytte.

30%
rabatt

på ett valgfritt
hudpleieprodukt
ved innlevering av
denne rabattkupongen.
Gyldig t.o.m. 31. desember 2013
Kun 1 rabattkupong pr kunde.
Kan ikke kombineres med andre tilbud.

73883737

1/24

SOLSIDEN
SOLSIDEN

KJØPESENTER,

TRONDHEIM

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

1/8

Atopisk eksem vil man unngå.
Lenge.

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

Psykiatrisk sykepleier
Fysioterapeuter
Helsesekretær

www.selli.no

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.

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

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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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.
Tema:
• Hva er atopisk eksem
• Lokalbehandling av eksem
• Mestring i hverdagen
•	Trygderettigheter
• Matvareallergi og intoleranse
• En mors erfaringer
22

Tid til spørsmål m.m.
Hvert år er det 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.
Høsten 2013 vil det bli skoledager fredag 27. september og fredag
22. november.

Eksemskole i Ålesund
Ålesund Sykehus ved barnepoliklinikken og hudpoliklinikk
arrangerer eksemskoler i Ålesund for foreldre til barn med eksem.
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 iren.vigdis.ekroll@helse-mr.no eller
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, besteforeldre, tanter/onkler,
ansatte i barnehage, SFO eller skole med mer.

Fredag 1. november 2013 kl 09.00 – 15.30
Sted: Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu
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Program
• Velkommen og tanker for astmaskolen
Presentasjonsrunde og spørsmål
•	Astma – hvilke symptomer
•	Astma – hva skjer i luftveiene?
• Fysisk aktivitet v/astma
• Medikamenter v/astma
• Bolig og astma – inneklima
• Familie og familiereaksjoner
Vi tar forbehold om endringer i programmet.
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/
eksem, i hjem, barnehage, SFO eller skole.
•	Astma og allergi / fysiologi og behandling
• Forebygge utbrudd av astma/allergi/eksem
•	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
eller helen.fjortoft.ytrebo@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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Lungerehabilitering (kols-skole)
i Ålesund
Lungerehabilitering er en del av behandlings- og opplæringstilbudet på
medisinsk avdeling i Ålesund. Opplæringen blir holdt i grupper. Pårørende
kan være med på en del av undervisningen.
Hva kan du lære
Målet med opplæringen er at deltakerne skal få økt kunnskap om sin
sykdom for å mestre sykdommen og hverdagen bedre . Mange vil bli godt
kjent med hverandre og vil kunne dele felles erfaringer.
28

Hvordan arbeider vi
Gruppeopplæringen går over 5 uker, 2 dager i uka. Tidspunkt fra 09.3014.30. Undervisningen er i hovedsakelig i forelesninger, men enkelte
timer er satt av til individuell undervisning. Det er også åpent for spørsmål
og diskusjon.
Innhold/tema
• 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 Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
•	Tilbud om røykeavvenningskurs
•	Tekniske hjelpemidler
•	Trygderettigheter
• Mestring
• Med mer

Oppfølging etter 3 måneder, 6 måneder og
etter 12 måneder.
Ansvarlige
Kurset er utarbeidet i samsvar med lege,
sykepleier, fysioterapeut, sosionom og
ergoterapeut.
Henvisning/påmelding
Du kan bli henvist fra din fastlege eller fra
lege ved lungepoliklinikk og fra lege på
sengepost. Da vil du få invitasjon med dato,
program, kurslokale og annen relevant
informasjon fra lungemedisinsk klinikk. Du
må så selv melde deg på opplæringen.

Kontaktperson
For mer informasjon ta kontakt med Ålesund
Sykehus, lungemedisinsk seksjon ved Sonja
Eriksen tlf: 70105580/70105640 eller e-post:
sonja.eriksen@helse-mr.no
NAAF Region Midt er tilstede på Kols-skolen
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 mandager og torsdager, 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-stunder. NAAF orienterer om
organisasjonen og underviser om inneklima og helse.

Før og etter kurset blir det gjort en del fysiske
tester og spørreundersøkelser. Kurset er et
tverrfaglig samarbeid mellom lungelege,
fysioterapeut, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, NAV, ernæringsfysiolog og brukerorganisasjoner.
Koster det noe?
Kurset har en egenandel ved første oppmøte,
ellers er kurset gratis. Transport utgifter vil
bli dekket etter pasientreisers 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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Kirstens GODE RÅD FOR EKSEMHUD
30

• Det er ofte en stor belastning for småbarnsforeldre å ha barn med eksem.
•	Ta eksemet på alvor, ikke overse et eksem som er i ferd med å bryte
ut eller forverre seg. Jo raskere et eksem blir behandlet, desto lettere
er det å slå det tilbake. Fuktighetskrem er hovedbehandlingen for
eksempasienten. Tørr hud klør, men fuktighetskremen vil holde den
myk og smidig og kløen vil avta. Fuktighetskrem med karbamid kan svi.
• Hvis du får kortisonkrem hos din lege, skal du bli veiledet i hvordan
du skal bruke den.
• Unngå å bli svett, ikke ha for varm påkledning, og ha det kjølig på
soverommet. Ikke overdriv med bad/dusj, og bruk såpe uten parfyme
og planteekstrakter.
• Bruker du olje i badevannet, skal såpe ikke brukes, den nøytraliserer
oljen. Et oljebad må ikke være for varmt, ca 35 – 37 grader. Klapp tørr
huden etterpå, eller la den lufttørke.
• Ha system på smøringen. Hvis eksemet blir hissig, så start med behandling med en gang. Ca 10 min etter at du har smurt kortison på
eksemflekkene, skal du smøre fuktighetskrem over hele kroppen.
• Hvis du har infeksjon i huden, kan du prøve et kaliumpermanganatbad.
Kaliumpermanganat i 3% oppløsning fås kjøpt på apoteket. Bruk min
2 dl i et vanlig badekar og ligg i oppløsningen i 10 min hver dag til
infeksjonen er slått tilbake, vanligvis 4 – 5 dager. Badet skal være så

•

•

•

mørkt at du ikke ser huden under vannet.
Bruk rikelig med fuktighetskrem etterpå!
Bruk lyst bomullstøy eller silke mot huden,
og vask bestandig nytt tøy før bruk. Skyll
gjerne tøyet om igjen, slik at alle såperester blir fjernet. Unngå skyllemiddel.
Fokuser ikke for mye på eksemet når vi
har med barn å gjøre.”Et barn med eksem
er et BARN med eksem, ikke et barn med
EKSEM”.
Har du eksem kan du også være arvelig
disponert for å få allergi, astma og høysnue.
Dette kan til en viss grad forebygges, så
ikke ha husdyr med pels inne og unngå
sigarettrøyk, da denne forverrer kløen i
eksemet betraktelig.

Hilsen Kirsten Øyum, spesialsykepleier
St. Olavs Hospital, Hudavdelingen

Kirstens gode råd
for hud og sol
Barn har tynnere hud enn voksne og blir
lettere solbrent. De trenger derfor ekstra
beskyttelse i solen. Barn med naturlig lys
hud, spesielt de med rødblondt hår, er mer
utsatt enn de med mørkere hud. Sørg for at
barna ikke blir solbrente! Barn under 1 år
bør ikke oppholde seg i direkte sol. Plasser
vognen eller leketeppet i skyggen. Spis
lunsjen i skyggen. Sørg for skyggefulle steder, spesielt der barna leker midt på dagen.
Klær gir god beskyttelse av huden, og lett
bommullstøy anbefales. Selv i vannet kan de
bruke en T-skjorte. Bruk alltid solhatt og
solbriller. Unngå soleksponering i de timene
hvor solen er sterkest (12-15). Legg gjerne
badeturen til ettermiddagen. Smør solkrem
på før en går ut i solen, og rikelig mengde.
Så hver annen time på de steder som ikke er
beskyttet av klær. Bruk vannfaste kremer, og
gjerne med fysiske filter. Det er viktig å passe
på at barna ikke blir solbrente! Det er mange
som smører for tynt, bruk en håndfull til hele
kroppen. Lange opphold i sterk sol er ikke
godt for huden og selvfølgelig- bruk solkremer
uten parfyme, solfaktor ca 20 og oppover.
Hilsen Kirsten Øyum, spesialsykepleier
St. Olavs Hospital, Hudavdelingen
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KJÆRE MEDLEM!
Kan du hjelpe oss? Vi har mulighet til å sende e-post til
våre medlemmer med informasjon om aktiviteter og
nyheter, og de som har sin e-postadresse registrert hos
oss, får slik informasjon.
Vi ønsker imidlertid å nå flere, så hvis du kan sende oss
en e-post eller ringe oss og oppgi din e-postadresse, ville
det vært kjempefint. Da har du mulighet til å bli oppdatert
litt oftere.

Vår e-postadresse er region.midt@naaf.no
Følg oss på Facebook
Følg med på våre hjemmesider: www.naaf.no/lokalesider

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).
Alpro Soya er et produkt laget av gule soyabønner. Disse bønnene er én av planterikets
beste proteinkilder (produktene er fri for laktose og melke-protein). Alpro Soya finnes
som:
• Drikke (elternativ til melk)
• Dessert
• Alternativ til fløte
• Alternativ til youghurt

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.
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 brød, boller og rundstykker uten
melk (selges i Rema butikkene).
De fleste av Trønderbakeriets produkter er uten melk og egg (selges i Bunnprisbutikkene).
Leiv Vidar allergenfrie pølser utviklet i samarbeid med og godkjent av
Astma- og Allergiforbundet. Selges på Obs, Prix og Meny.
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.
Goman bakeren har brød, boller og rundstykker uten melk.
Merking av brød og bakeprodukter: Produktene skal være merket med
innhold, selv om det er i løs vekt.
Kjøttskjærern på Fannrem (72 48 54 38) lager kjøttprodukter som farse,
kjøttboller og pølser uten melk, egg og hvete.
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.
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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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
Det er greit utvalg av allergivennlige matvarer i de fleste Meny, Mega,
Prix og Obs butikker i hele region Midt.

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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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).

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

Astma, allergi og eksem – hva er det?
Sør-Trøndelag storlag og Nord-Trøndelag storlag arrangerte temakveld
om astma, allergi og eksem sist vinter. Dette var et åpent møte, og i tillegg
til NAAF medlemmer var det en del barnehageansatte på deltakerlisten.
Storlagene presenterte seg selv og viste hvordan man kommer inn på
våre lokale websider. Det ble en gjennomgang av storlagenes aktiviteter
for å vise hva de jobber med.
Etter storlagenes presentasjon, holdt Torbjørn Øien foredrag om astma,
allergi og eksem. Han gikk inn på forekomst, sykdomsmekanismer,
symptomer og behandling. Tilhørerne var veldig engasjert og stilte mange
spørsmål, så det var tydelig at det er behov for informasjon, både til de
som er berørt av astma- og allergisykdommer og til de som jobber med
barn innenfor denne gruppen.
Øien er spesialist i allmennmedisin, har doktorgrad i samfunnsmedisin
med tittel «Utfordringer i forebygging av allergiske sykdommer». Han var
med på å starte opp Barneallergistudien i Trondheim i 1999, og er nå
prosjektleder for studien. Øien arbeider deltid som fastlege ved Hallset
legesenter AS og som førsteamanuensis ved Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU.

Sør-Trøndelag storlag ønsker å gjenta
suksessen og inviterer til
Temakveld om astma, allergi og eksem
v/Torbjørn Øien
Torsdag 23. oktober 2013 kl 18.00 – 21.00
Sted: Sandmoen kro i Trondheim
Påmelding til region.midt@naaf.no
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OPPLÆRING AV
ANSATTE VED
PASIENTHOTELL
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NAAF Region Midti er nå inne i det tredje og
siste året på prosjektet «Opplæring av ansatte
ved pasient-hotell». Prosjektet er finansiert
med midler fra Extrastiftelsen Helse og
Rehabilitering.
I løpet av den tiden vi har holdt på med
prosjektet, har vi holdt kurs både på pasienthotell og sykehus. Vi har undervist fra
Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Det vi har undervist om er
• Inneklima
• Pollen og planter
• Parfyme, tobakk, dyrehår og andre irritanter
• Matallergi og intoleranse, teoretisk innføring
• Ernæring og allargihygiene
• Praktisk opplæring på kjøkken
Vi ser at det vi snakker om lett engasjerer tilhørerne, og det er tydelig at
alt dette er noe som folk er opptatt av. Tilbakemeldingene vi har fått er
veldig gode, spesielt synes kursdeltakerne de har utbytte av den praktiske
biten, hvor de lærer å lage mat med spesielle råvarer og teknikker.
Vi takker Svein Magnus Gjønvik for samarbeidet og midlene fra Extrastiftelsen som har gjort det mulig å gjennomføre dette viktige prosjektet.

Her kan du skrive egen
tekst om dine allergier

Jeg har
matvareallergi
og selv små mengder
kan gjøre meg syk

www.naaf.no
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Diettkort
Med støtte fra Extrastiftelsen Helse og
Rehabilitering jobber NAAF Region Midt med
å utarbeide et diettkort.
Diettkortet skal være et hjelpemiddel som
inneholder opplysninger om innehavers
matvareallergier og som kan brukes ved matbestillinger.
Når matvareallergikere skal spise ute på kafé/
restaurant/hotell så må de oppgi sine allergier
ved bestilling. Disse opplysningene skal
gjennom flere ledd. Fra deg selv til den du
bestiller maten hos, til en eller flere kokker,
til servitøren og tilbake til deg. Viktig infor-

masjon kan lett gå tapt på veien, spesielt om de forskjellige kanalene
koder og dekoder beskjeden på ulik måte. Derfor ønsker vi å tilby et diettkort som matvareallergikeren leverer fra seg ved bestilling av mat.
Kortet festes på bestillingen og leveres til kjøkkenet. På denne måten vil
ikke viktig informasjon om vedkommendes allergier gå tapt på veien. Og
om kjøkkenet har flere kokker så vil alle kokkene få denne informasjonen
ettersom diettkortet er festet til matbestillingen.
Diettkortet vil bli tilgjengelig i slutten av 2013 og kan kjøpes via NAAFs
nettbutikk på www.naaf.no
For våre medlemmer vil det også bli mulig å laste ned et dokument med
diettkort på via «min side» på www.stott.naaf.no Dette dokumentet kan
man printe ut og diettkortene kan klippes ut. Det tilbudet er gratis for
NAAFs medlemmer.
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Ski TMA
(trening og mestring
for astmatikere)

Prosjektleder Jarle Ekroll kjører opp skiløyper.

Ved hjelp av midler fra Extrastiftelsen Helse
og Rehabilitering har NAAF Møre og Romsdal
Storlag gjennomført prosjektet Ski TMA, et
skiprosjekt for personer med astma/kols.
Deltakerne i Ski TMA skulle i løpet av februar
/mars 2013 til sammen gå 2013 km på ski.

40

Vi hadde faste samlinger 3 dager i uka hvor
deltakerne møttes for å gå på ski i en tilrettelagt løype som passet for alle. Deltakerne
fikk også opplæring i temaene «astma/kols
og fysisk aktivitet», skiteknikker (diagonalgang, dobbeltak/staking og diagonalgang med
dobbeltak) og skismøring. I tillegg til undervisning og skigåing fikk deltakerne servert
lunsj med muligheter for sosialt samvær og
erfaringsutvekslinger.
En ivrig Ski TMA deltaker i sporet.

Prosjektleder Jarle Ekroll gir
opplæring i rengjøring og smøring av ski.

I tillegg til de faste deltakerne ble også en
barnehage og en gruppe skoleelever hvor
flere har astma, invitert til å delta noen av
dagene. Noe som ble godt mottatt.
Ski TMA ble avsluttet like etter påsken 2013.
Målet på 2013 km på ski ble godt gjennomført.
I snitt har hver deltaker gått 310 km på ski i
løpet av denne perioden.
Dette prosjektet viser at når en tilrettelegger
med løype, instruksjon og oppfølging, sosialt
fellesskap med et enkelt måltid og hjelp til
smøring så kan en oppnå veldig gode og frem-

tidsrettede resultat, som hver enkelt deltaker kan bygge videre på.
Deltakerne har fått oppleve mestring i forhold til astma/kols og fysisk
aktivitet, i tillegg til at Ski TMA har vært med på å skape et ønske om å
fortsette med å mosjonere på ski. Astma/kols er ikke lenger en hindring.

TOBAKK – NEI TAKK!
Dette er et prosjekt som tar for seg tobakksforebyggende arbeid på en annerledes måte.
Sammen med Pustepilotene (medisinstudenter i Trondheim) besøker vi 9. trinn
ved ungdomsskolene i Sør-Trøndelag og underviser om tobakk og dens skadevirkninger.
Det som er spesielt her, er at vi deler inn
elevene i 4 grupper på maks 15 personer.
Etter en kort presentasjon av tobakk, lungene
og lungesykdommer, foregår undervisningen
på 4 ulike stasjoner:

1) Samtaleposten
På denne posten er det viktigste at ungdommene får snakke om holdninger
knyttet til røyking. Her er det viktig at det ikke er noen pekefingerholdning
fra vår side. Den viktigste oppgaven vår blir å holde en stemning på gruppa
som er slik at alle får snakke og ingen føler seg dumme. Forhåpentligvis
får de her en mulighet til å komme med meninger som ikke kommer så
godt fram ellers.
2) KOLS-posten
Her har vi med en person som har KOLS og som forteller om hvor lenge
han/hun har hatt sykdommen, hvordan det er å leve med KOLS, hvilke
medisiner man bruker osv.
3)	Praktisk post
Her får elevene først litt teori om lungene og hvilke lungesykdommer man
kan få. Som regel er det noen i klassen som har astma, og man kan snakke
litt om denne sykdommen før man går over til å si litt om KOLS. Til slutt
har vi en sugerørstafett, der elevene får et innblikk i hvordan det er å leve
med lungesykdom. Stafetten går ut på at elevene holder seg for nesen og
puster gjennom et sugerør mens de løper opp og ned en trapp.
4) Anatomi/skadevirkningsposten
Her bruker vi en organdukke og går gjennom
• Hjertets funksjon og blodforsyning
•	Åreforkalkning og hjerteinfarkt
Deretter snakker vi om skadevirkninger påført av røyking inkludert passiv
røyking.
Dette ser ut til å ha god effekt, og vi får god kontakt med elevene.
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MAT OG MEDISINER I BARNEHAGER
Dette er et 1-årig prosjekt som tar sikte på
å arrangere en fagdag i hvert av våre 3 fylker
i Region Midt. Vi inviterer barnehageansatte
og andre interesserte til en dag med faglig
påfyll:
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• Matallergi og intoleranse
– hva det er, symptomer
• Merking av mat
• Oppbevaring av mat og holdbarhet
• Oppbevaring av medisiner, inne og ute
• Bruk av astmamedisin og Epi-pen
Som foredragsholdere har vi med kokk Svein
Magnus Gjønvik og farmasøyt Elin Bergene.
Det vil bli holdt kurs i Trondheim, Ålesund og
Levanger høsten 2013.
Følg med på vår hjemmeside for mer informasjon.
Prosjektet er støttet med midler fra Extrastiftelsen

Bygg Varder
Er du mellom 16 og 30 år, og har astma?
Vil du lære mer om astma og fysisk aktivitet?
Vil du være med på to weekendturer til Dombås?
Med støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering skal
NAAF Region Midt gjennomføre prosjektet «Bygg Varder». Til
dette trenger vi 15 deltakere med astma. Deltakerne skal være
i aldersgruppen ca 16–30 år.
Bygg Varder går ut på at 15 deltakere får delta på en høstweekend
og en vinterweekend på fjellet med fokus på trening, kondisjon/
koordinasjon og astma.
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Egenandel for medlemmer kr 500,- pr pers pr weekend som
dekker reise, opphold, mat og instruksjon. Egenandel for
ikkemedlemmer kr 1000,- pr pers pr weekend.
Den første samlingen vil bli gjennomført vinteren 2014 (langrenn
og skiskyting). Den andre samlingen vil bli gjennomført høsten
2014 (fjelltur og muligens moskussafari). Samlingene vil bli
gjennomført på Dombås.
Deltakerne må ha med egne langrennski på vinter samlingen
For mer informasjon se www.naaf.no/no/lokale_sider/midt/
Aktuelt/Bygg-Varder/
Oppdatert informasjon kommer fortløpende på denne siden.
For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Monica Dalseth på e-post: monica.dalseth@naaf.no

Foto: Colourbox

Rosenborg Reklame NAAS0044

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

Tipper du? Da håper vi du vil gi din grasrotandel til ett av våre storlag!
Grasrotandelen er støtte til lag eller foreninger på grasrotnivå som mottar
inntil fem prosent av det beløpet du spiller for hos Norsk Tipping.
Du velger selv grasrotmottaker og vi håper du velger ett av våre tre storlag.
Hvert bidrag hjelper oss til å hjelpe deg og alle som er berørt av astma, allergi, eksem og kols.
Send sms: grasrotandelen (org.nr) til 2020.
Eller ta med org.nr eller strekkode til kommisjonæren neste gang du skal tippe.
Det koster ikke mer for deg som tipper – premiepotten blir heller ikke lavere.
Tusen takk!

