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FAMILIESEMINAR 2014
DOMBÅS HOTELL 12.-14. SEPTEMBER
Velkommen til fjells, store og små!
12-14 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.
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.
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.
PÅMELDING til region.midt@naaf.no innen 15. august 2014.
Pris: Kr 2 500,- pr familie (i ett rom). Dette dekker opphold,
mat, faglige foredrag for de voksne og aktiviteter for barna.
Er dere en stor familie og trenger mer enn ett rom, eller
kanskje dere vil ha med besteforeldre? Rom nr 2 og 3
osv koster kr 800,- pr rom.
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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:
Amundalsveien 303
7540 KLÆBU
Telefon: 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:
Anne Grethe Knudsen
Nestleder S-T:
Olav Huseby
Styremedlem M&R: Bjørn Rørstad
Styremedlem N-T: Øystein Johansen
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.
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: Atle S. Ruud
Varamedlem: Kristine Hage Mattson
Varamedlem: Ann Elisabeth
Sønstelien
Varamedlem: Ingvild Torslett
Møre og Romsdal Storlag
Org nr: 975 471 675
Konto nr: 3910 39 09256
Leder: Bjørn Rørstad

Nestleder: Hanne H. Hatlebakk
Styremedlem: Norunn H. Steinnes
Varamedlem: Leif Aasen
Nord-Trøndelag Storlag
Org nr: 983 146 678
Konto nr: 4202 36 21031
Leder: Hilde Myhre
Nestleder: Eva E. Røkke
Styremedlem: Kirsten Flekstad
Varamedlem: Øystein Johansen

LEDEREN HAR ORDET…
Region Midt, bestående av Møre & Romsdal, Sør-Trøndelag og NordTrøndelag, har regionsekretærer i Ålesund og Klæbu. De to jentene
gjør en flott jobb for våre ca 2000 medlemmer som bor spredt omkring
i vår vidstrakte region. De bidrar sterkt til å spre kunnskap om og
kjennskap til vår komplekse sykdomsgruppe ved bl.a å informere om
våre medlemmers utfordringer rundt om i samfunnet; bl.a i barnehager,
skoler, kurs for helsepersonell, videregående utdanning, sykehus m.m.
Parfyme og produkter med parfyme er svært problematisk for mange,
både barn og voksne. Det finnes overalt, og mange blir avskåret fra å
delta i det sosiale livet utenfor hjemmets fire vegger. Jeg minner stadig
alle i min krets på at de ikke bruker parfyme når de kommer på besøk
hos meg og at de oppfordrer andre besøkende på at de ikke bruker
parfyme når jeg er invitert hos dem. Noen ganger går det bra, andre
ganger ikke... Møter og ulike arrangement er problematisk, og mange
ganger dropper jeg dette da det er slitsomt å være syk p.g.a andres bruk
av duftende produkter. Etter nok et møte i kommunen (som ikke gikk så
bra) sendte jeg en søknad der jeg oppfordra kommunen til å legge inn
en tekst i alle innkallinger / invitasjoner til alle møter og arrangement
i kommunal regi for å synliggjøre problemet for de mange som sliter
med dette. Jeg ville også se om kommunen kunne være villig til å se på
dette. Svaret kom innen ei uke, og følgende tekst ble tatt inn i malen for
innkalling til politiske møter i Orkdal kommune:
«Vi henstiller alle om ikke å bruke produkter med parfyme i forkant av
-og i møtene. Takk for at du tar hensyn.» Dette vedtaket fikk omtale i
media, både aviser og radio, og jeg har fått mange tilbakemeldinger i
etterkant. Jeg skal prøve meg på en søknad til, nemlig å få alle kommunalt ansatte til å være uten duftende irritanter når de er på jobb.
Det er både ansatte og barn i skoler og barnehager som sliter, det er
ansatte og pasienter i helseinstitusjoner som sliter, det er klienter,
kunder, besøkende.... Mange utsetter daglig sine kolleger og andre for
store utfordringer, uten at de kanskje tenker over det? Dette er svært
aktuelt for mange, og NAAF jobber med dette. På nettsidene finnes en
god del informasjon hvis du vil vite mer.
Barn og inneklima er alltid aktuelt, og en større satsing er på gang.
Igjen! Det er imidlertid ikke så enkelt i og med at kommunene har dobbeltroller; de skal jo både føre tilsyn og gi sanksjoner. Det er jo seg selv
de evt skal vedta tiltak og sanksjoner mot.... Det er mange skoler og
barnehager som mangler godkjenning, og bare halvparten av de godkjente skolene har en vedlikeholdsplan.

Hva er egentlig inneklima? Kort fortalt;
Inneklima omfatter alle fysiske og kjemiske
forhold som påvirker oss innendørs. Godt
inneklima er viktig for helse, trivsel og
læringsevne. Dårlig inneklima kan gi nedsatt funksjon og livskvalitet. Et godt inneklima er spesielt viktig for alle som sliter
med astma, allergi eller overfølsomhet. En
nasjonal kampanje sparkes i gang av NAAF
på sensommeren. Vi krysser fingrene for en
sunnere hverdag for alle barn! Se på nettsidene, det finnes mye info der.
Det er stor aktivitet i NAAF, og det utføres
viktig arbeid for å gjøre Norge friskere.
I tillegg trenger vi ofte hjelp fra våre
medlemmer og støttespillere til frivillig
arbeid. Det kan være å stå på “stand”,
dra i gang en treningsgruppe, en gruppe
for ungdom, delta på arrangement som
regionen arrangerer, sitte i et styre, bli
brukerrepresentant i ulike råd og utvalg mm. Kanskje brenner du for et sunt
inneklima, utendørs luftforurensing, problemer med bruk av parfyme? Eller har du
viktig kunnskap eller egenerfaring innenfor vårt interessefelt som du vil dele med
oss? NAAF har sin NAAF-skole, den skal
sikre at alle som representerer NAAF får
en felles plattform, at de fremmer NAAFs
synspunkter og at de blir tryggere i sine
roller når de skal representere NAAF i ulike
arenaer. Skolen gir også gode muligheter
for diskusjoner og utveksling av erfaringer,
her møtes naaf’ere fra hele landet! Har du
lyst til å bli bedre kjent med oss og NAAF?
Ta kontakt da vel!
Jeg ønsker dere alle en frisk og trivelig
sommer. Håper å se deg på våre arrangement rundt om i regionen!
Med vennlig hilsen Anne Grethe Knudsen,
leder Region Midt
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NY, AKTUELL OG PRAKTISK BOK
Matallergi og overfølsomhet for matvarer
rammer alle aldersgrupper. Rundt en tredjedel av småbarnsforeldrene forteller at
barnet deres har overfølsomhet for en
eller flere matsorter, og problemet er også
økende blant voksne.
Utfordringen for den enkelte er å unngå
kostfaktorer som kan føre til en alvorlig
reaksjon eller ubehag. Det kan ofte bli en
vanskelig hverdag.
6

Utsalgspris kr 349,288 sider, rikt illustrert, innbundet.
ISBN 9788293191216
Selges ved regionkontoret i Klæbu

ALLERGI OG MATINTOLERANSE – håndbok for et godt liv er laget på
oppfordring fra foreldre, helsepersonell, kokker og førskolelærere – og
sist, men ikke minst alle som selv har allergi og matintoleranse. Boken
er blitt til gjennom et samarbeid mellom ulike fagfolk, fra leger med
spesialutdannelse innen allergi til erfarne kokker og helsearbeidere.
Samlet representerer boken mange års kunnskap, kompetanse og
erfaring og er et banebrytende arbeid innen sitt område.
Første del av boken gir nødvendig innsikt og bakgrunn til å forstå problemkomplekset rundt matallergi. For mange vil denne innsikten gi en
trygghet i den daglige omgangen med mat.
Andre del presenterer rundt 350 velprøvde og gode oppskrifter som vil
gjøre hverdagen lettere for alle med allergi eller matoverfølsomhet. Det
legges vekt på å lage maten fra bunnen av, selv i en travel hverdag. Matgleden kommer når man kan triksene for å få til brødet, kaken, sausen
og suppen – uten det man ikke tåler. Da blir hvert måltid en god opplevelse i hverdagen.
Boken tar også for seg mat til fest og høytider. Dette er ofte anledninger
da hensynet til de med allergi og matintoleranse kommer i bakgrunnen.
Slik trenger det ikke lenger være. Nå kan alle trygt nyte maten – både
til hverdag og fest.
Forfatterne
Marianne Bjerke, tidligere regionsekretær ved regionkontoret i Klæbu,
nå ansatt i Helsedirektoratet. Svein Magnus Gjønvik, kokk og ansvarlig
for undervisningen ved Matskolen. Roald Bolle, lege og mangeårig
samarbeidspartner til NAAF i Sør-Trøndelag/Midt-Norge.
Arbeidet med boken startet som et prosjekt i region Sør-Trøndelag,
finansiert med midler fra Extrastiftelsen. Prosjektet ble siden fullført og
boken trykket av forfatterne.
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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
I MØRE OG ROMSDAL
Foto: Jarle Ekroll

Bli med på turer i vakker natur i Møre og
Romsdal. Her kan alle elta 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.
8

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 for å
fortsette å være med i mosjonsgruppen.
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.
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

SKIGRUPPER I MØRE OG ROMSDAL
Foto: Jarle Ekroll

NAAF Møre og Romsdal Storlag har to skigrupper. Dette er på Skodje og
i Ørsta/Volda. Skigruppene er aktive hver vinter, og er et lavterskeltilbud
som absolutt alle kan være med på, uavhengig av alder og funksjonsnivå.
Ved hver samling vil der være en skiinstruktør tilstede. Tilbudet er gratis
for våre medlemmer, mens de som ikke er medlem i NAAF betaler en
egenandel på kr 300,- pr sesong.
For mer informasjon om skigruppene eller påmelding ta kontakt med
skiinstruktør:
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
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Foto: Colourbox

TAI CHI I MØRE OG ROMSDAL
NAAF Møre og Romsdal Storlag har en Tai Chi gruppe som holder til i
Volda/Ørsta. Tai Chi gruppen møtes til trening en gang i uken. Instruktør
for Tai Chi gruppen er fysioterapeut Leidulv Langvatn.
For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med Lisbeth Svendsen
Søvik på tlf 930 41 964 eller på e-post soevikl@hotmail.com Dette er et
lavterskeltilbud som absolutt alle kan delta på, uavhengig av alder og
funksjonsnivå.
Egenandel NAAF medlemmer kr 100,- pr gang (men ikke mer enn kr
1500,- pr halvår) som betales direkte til instruktør. Egenandel ikkemedlemmer kr 100,- pr gang (men ikke mer enn kr 1500,- pr halvår) som
betales direkte til instruktør + kr 300,- pr halvår til NAAF Møre og Romsdal Storlag. Egenandelene dekker instruksjon, lokalleie og en sosial
avslutning pr halvår
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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 17. oktober 2014 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

VELKOMMEN TIL KLATREKVELD
NORD-TRØNDELAG
11

I april 2014 arrangerte Nord-Trøndelag storlag klatrekveld for sine
medlemmer. Store og små deltok, og det var tydelig at deltakerne
koste seg:. «Dette ønsker vi å være med på flere ganger!»
Vi gjentar suksessen med en klatrekveld i oktober. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper, og utstyr lånes på stedet.
Arrangør: Nord-Trøndelag Storlag
Dato: Fredag 24. OKTOBER 2014 kl 18 – 20
Sted: Trønderhallen på Røstad, Levanger
Pris: Kr 50 per familie.
Påmelding til: region.midt@naaf.no
For spørsmål: Kontakt regionsekretær Gina Strøm på
telefon 922 87 146 eller på e-post gina.strom@naaf.no
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VELKOMMEN TIL DEN STORE BADEDAGEN
Lørdag 20. september 2014
Lørdag 24. januar 2015

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 20. september 2014 fra kl 10.15
Lørdag 24. januar 2015 fra kl 10.15
12

Velkommen til en trivelig dag i Pirbadet!
Påmelding til regionkontoret i Sør-Trøndelag
på telefon 922 87 146 eller på e-post
region.midt@naaf.no.
Egenandelen er på kr 150 og betales til kontonr 4358 15 13888. Husk å oppgi navn og alder
på de du har med deg.

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.
Vi satser på å arrangere matkurs både i
Nord- og Sør-Trøndelag høsten 2014.
Følg med på våre hjemmeside for mer informasjon.
Kurset koster kr 250 for medlemmer og ansatte i barnehage/SFO.
Påmelding til region.midt@naaf.no eller på telefon 922 87 146.
Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon.
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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 flott 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.

BACONSURRET INDREFILET AV SVIN
Du trenger:
1 pk bacon
1 indrefilet av svin
Soltørket tomat
Pepper
Urtekrydder
salt

Sett stekeovnen på 200 grader.
Tørk av fileten, og smør inn med pepper, litt salt og
urtekrydder. Legg bacon utover side ved side på en
fjøl. Legg fileten over og legg deretter på soltørket
tomat langs hele fileten. Surr baconet over og ha det
hele over i en ildsfast form. Hell over litt olje og topp
med litt urtekrydder. Stek i 25 minutter, ta så fileten
ut og la den hvile på benken i minst 15-20 minutter.
Server med stekt sopp, purre og paprika samt braiserte
poteter.

MUSLIBARER
ca 16 stk
Du trenger:
250 g ren havre
100 g kokos
100 g tranebær/rosiner eller annen tørket frukt i biter
150 g bokhvete/linfrø/sesamfrø/gresskar/solsikke/fibrex/hirse
100 g opphakkede mandler
1 boks fet kokosmelk (ca 400 gram)
2 ss honning
Bland alt det tørre og kok opp kokosmelk så den smelter. Rør inn honningen
og bland godt. Hell væsken over det tørre og bland godt - det må røres
skikkelig. Ha bakepapir i en liten langpanne og trykk blandingen utover
i forma for hånd. Settes inn i forvarmet ovn. Stekes midt i ovnen på 140
grader i 60 minutter. Avkjøles og deles i biter. Oppbevares tørt i boks.
15

BLÅBÆRFROMASJKAKE
Du trenger:
1-2 pk søte kjeks
125 g margarin
litt salt
2 pk soyafløte som kan piskes
2 pk blåbærgele
Kle en springform med bakepapir, knus kjeks og ha utover i bunnen til
du ser du har nok kjeks til å dekke bunnen. Bland kjeks, margarin og salt
god sammen i en bolle og trykk ut i forma. Sett kaldt.
Kok en pakke gele med halv væskemengde, avkjøl og pisk soyafløte. Bland
gele og krem sammen og ha over kakebunnen. Avkjøl.
Kok siste pakken gele som anvist på pakken, avkjøl godt og ha over
kaken. Avkjøl igjen.

Oppskriftene er hentet fra bloggen Gluten- og melkefri inspirasjon. Bloggen drives av Kathrine, og alle
oppskriftene er fri for gluten, hvetestivelse, melk og
laktose. Maten krever ingen dyre fremmede ingredienser som er vanskelige å få tak i. Kathrines motto
når det kommer til matlaging er: “Det har jeg aldri
prøvd, så det får jeg sikkert til!”
Man må våge å prøve for å lykkes. Se flere spennende
oppskrifter på www.glutenogmelkefri.com
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FORMKAKE ENKEL

MUFFINS

75 gr Margarin u/melk
4 1/2 dl TORO lys melblanding
3 dl
Rismelk
3 dl
Sukker
2 ts
Bakepulver

250 gr
90 gr
1/2 ts
2 ts
60 gr
ca 2 dl

(uten melk, gluten, nøtter, egg)
16

(uten egg og melk)
Hvetemel
Sukker
Kardemomme
Bakepulver
Margarin u/ melk
Rismelk

FYLL:
75 gr Margarin u/melk
1 1/2 dl Sukker
1 1/2 dl Kokosmasse
Kanel
Fremgangsmåte:
Smelt margarin og avkjøl litt. Bland så margarin,
rismelk, sukker, bakepulver og mel godt sammen.
Ha røra i en liten langpanne og stek ved 180 ˚C i 20
minutter. Ta ut kaken og ha over blandingen av margarin, sukker og kokosmasse. Dryss så mye kanel
du ønsker over. Stek kaken videre i ca 15 minutter.

Fremgangsmåte:
Smelt margarin og tilsett rismelk. Bland alt det
tørre i en mikser og spe med væsken. Visp kraftig
ca 2 minutter. Ha røren i muffinsformer (strø litt
sukker og kanel på toppen hvis du ønsker). Stekes
midt i ovnen ved 220 ˚C i 10-15 minutter.

SJOKOLADEKAKE

COOKIES

3 dl
Sukker
4,5 dl Toro lys melblanding
2 ss
Bakepulver
3 ss
Kakao
1 krm Salt
2 ts
Vaniljesukker
3 dl
Rismelk, eplejuice 			
el.vann
1 dl
Margarin u/melk, 			
smeltet

75 gr
75 gr
60 gr
30 gr
100 gr
1 ts
1/2 ts
8-10 ss

Fremgangsmåte:
Bruk mikser med visp. Bland sammen de tørre
ingrediensene. Varm væsken og smelt margarinet,
hell dette over i det tørre mens kjøkkenmaskinen
går ved lav hastighet. Når ingrediensene har blandet
seg, skrus hastigheten på maskinen opp og røren
vispes i 3-5 minutter. Bruk rundform 24 cm. Stekes
ved 175 °C i 45 – 50 minutter. Denne oppskriften
kan også helles over i muffins former, men da bør
det tilsettes litt ekstra mel for at deigen skal bli litt
fastere.

Fremgangsmåte:
Rør mykt margarin og sukker hvitt. Bland mel,
bakepulver og vaniljesukker for seg, tilsett dette
gradvis i margarin, sukker blandingen, rør om.
Tilsett vannet. Ha i grovhakkede sjokoladebiter. Sett
kjeksene på stekplate med skje. Stekes ved 190 °C
i 10-15 minutter.

(uten egg, melk, gluten og nøtter)

(uten egg og melk)
Melkefri sjokolade
Margarin u/ melk
Sukker hvitt
Sukker brunt
Hvetemel
Bakepulver
Vaniljesukker
Vann

17
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HAR DU POLLENALLERGI?
Nesten 1 million nordmenn har pollenallergi, og for mange av disse
innebærer det perioder med nedsatt livskvalitet. De som er hardest
rammet må være hjemme fra skole og jobb på de verste dagene, og for
skoleelever og studenter er det en utfordring at eksamensperioden er
i pollensesongen. Vi minner om at man har rett til utvidet eksamenstid
når man har legeerklæring på at man har pollenallergi.
På grunn av varmere klima i Norge, kan det se ut til at pollensesongen
blir mer langvarig i årene framover. En mild vinter kan føre til at pollensesongen starter tidlig, slik tilfellet var i år. Allerede 9. februar i år
ble det registrert spor av pollen, 1 måned tidligere enn normalt. Det er
or og hassel som kommer først og som varierer mest. Senere i sesongen er det ikke så store variasjoner.

En tidlig start på pollensesongen betyr at
den blir lengre og det innebærer en lengre
periode med medisiner.

Foto: Colourbox

En annen trussel for pollenallergikere er
en ny art, beiskambrosia, som blomstrer i
september. Dette er en slektning av burot.
Arten er funnet i Norge, men har enda ikke
etablert seg, sannsynligvis fordi det er for
kaldt her. Dersom klimaet fortsetter å bli
varmere, vil beiskambrosiaen begynne å
vokse også i Norge, og da vil pollensesongen bli ytterligere forlenget til fram mot
oktober.
Kilde: Pollenforsker Hallvard Ramfjord

Symptomer ved pollenallergi
• Rennende øyne og nese
• Tett nese og nysing
• Forverring av astma
• Man føler seg trett og uopplagt
• Nedsatt konsentrasjon og innlæringsevne
Gode råd i pollensesongen
• Ta medisin etter legens anvisning og start
i tide, og før symptomene blir for sterke
• Ta medisinene regelmessig, også på
dager uten symptomer
• Søk om forlenget eksamenstid
• Opptrapping av astmamedisinering etter
legens behandlingsskjema
• Unngå utlufting av huset på dagtid, det er
minst pollen på kveldstid
• Unngå tørking av klær utendørs
• Skyll håret og bytt til rene klær
etter opphold utendørs.
Pollenkorn fester seg til både hår og klær
• Vær forsiktig med utendørs fysisk aktivitet
når pollenutslippet er høyt.
• Planlegg helgeturer og ferier etter
pollensesongen. Reis til steder med
liten blomstring.
• Bruk pollenvarslingen, f eks
www.pollenvarsel.no eller last ned
applikasjoner tilpasset din smarttelefon,
www.naaf.no/pollen

19

NÅ KAN DU FÅ
KLARGJORT
RESEPTEN DIN PÅ
WWW.DITTAPOTEK.NO

73883737

1/24

SOLSIDEN
SOLSIDEN

KJØPESENTER,

TRONDHEIM

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

1/8

SELLI
REHABILITERINGSSENTER
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten,
Selli rehabiliteringssenter har avtale
med Helse Midt-Norge RHF
• For ortopedi
• For lungesyke
• For hjertesyke
• For kreftsyke
• For mage/tarmopererte
• Helse- og ferieopphold for selvbetalende g jester

VÅRT TEAM:

Lungelege
Ortoped
Allmennleger
Syke-/hjelpepleiere

Psykiatrisk sykepleier
Fysioterapeuter
Helsesekretær

www.selli.no

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

Sandmoen Kro
Vi er her fordi du er her!
Vi tilbyr møte, kurs og konferanselokaler. Her kan dere
bestille rom som er utstyrt med alt dere behøver.
På kjøkkenet serverer vi god husmannskost
i store porsjoner til hele familien.
Vi gjennomfører i tillegg alle typer selskaper.
Ring oss for en hyggelig samtale, og vi skreddersyr
etter dine behov og ønsker.

Tlf: 72 59 61 80
sandmoen.kro@dialogus.no
www.sandmoenkro.no
Sandmoflata 3
7072 Heimdal
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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.
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 922 87 146.
NAAF Region Midt er til stede med stand hele dagen, og vi bidrar
med undervisning og likemannsarbeid.
Høsten 2014 vil det bli skoledager fredag 26. september og f redag 7. 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
• Informasjon om Psoriasis- og eksemforbundet
• 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 ungdomsavdelina Poliklinikk og dagbehandling,
Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund, tlf 70 16 75 50 eller
e-post iren.vigdis.ekroll@helse-mr.no
NAAF Region Midt er til stede på Eksemskolen og informerer
om NAAFs arbeid og deler ut brosjyrer.
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ASTMASKOLE I KLÆBU
Bli med på astmaskole for foreldre

Fredag 31. oktober kl 09.00 – 15.30
Sted: Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu

24

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
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

ASTMASKOLE I ÅLESUND
Ålesund Sykehus ved barnepoliklinikken arrangerer astmaskoler i Ålesund for foreldre, besteforeldre, tanter/onkler,
ansatte i barnehage, SFO eller skole med mer.
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
• 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 ungdomsavdelinga Poliklinikk og dagbehandling,
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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LUNGEREHABILITERING 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. Søknaden sendes til
Regionalt Henvisningsmottak for private
Rehabiliteringsinstitusjoner i Midt-Norge
(ReHR), Sykehuset Levanger, 7601 Levanger.

delta på de ulike sosiale arenaer i livet.

BAK LUNGEREHABILITERINGSTILBUDET
STÅR TRE SAMARBEIDSPARTNERE:
Selli Rehabiliteringssenter AS, Lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital 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 RHF.

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.

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

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 vet at gjennom samtaler med ulike fagfolk vil du få mulighet til bedre
mestring av anfall, medikamentbruk, fysisk trening, kost og ernæring,
informasjon om 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.

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.

VI TAR I MOT PASIENTER FRA HELE MIDT-NORGE BÅDE PÅ DAG- OG DØGNBEHANDLING
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LUNGEREHABILITERING PÅ MURITUNET (MØRE OG ROMSDAL)
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Tilbodet vil i hovudsak vere gruppebasert, men vi kan også gi eit individuelt
tilbod. Medisinsk sett vil rehabiliteringsopphaldet bli leia av spesialist i
lungesjukdomar.
Føremål
Lungerehabiliteringstilbodet har fokus på helse, livsstil og lungelidingar,
og har som mål at personar med lungesjukdom og pårørande skal lære
å leve betre med sjukdommen. Gjennom tilpassa trening, undervisning,
læring av meistringsteknikkar og erfaringsutveksling forsøker ein å auke
meistring av symptom, aktivitetar og kvardagen.
Målgruppe
Tilbodet er retta mot deltakarar med kronisk obstruktiv- og/eller restriktiv lungesjukdom (KOLS/emfysem, lungefibrose, sarcoidose), men også
pasientar med astma eller annan nedsett lungefunksjon kan vere aktuelle.
Innhald
Sentrale element i opphaldet er treningsaktivitetar individuelt og i gruppe,
røykekuttkurs, rettleiing og undervisning i tema som kan bidra til ein
tryggare kvardag gjennom kjennskap til rett bruk av medisin, fysisk
aktivitet og energiøkonomisering.
Lungerehabilitering er eit tverrfaglig behandlingstilbod for deg med
kronisk obstruktiv- (KOLS/emfysem) og/eller restriktiv lungesjukdom
(lungefibrose,sarcoidose).

Gjennom dette tilbodet ynskjer vi at du:
• får auka kunnskap om sjukdomen din, og
korleis du kan meistre å leve
med han.
• får testa kapasiteten din, og utarbeidd eit
individuelt treningsprogram.
• skal kjenne deg tryggare i kvardagen
gjennom kjennskap til rett bruk av medisin,
fysisk aktivitet og energiøkonomisering.
• skal klare å fokusere på dei positive sidene
ved å redusere eller slutte å røyke.
Søknad
Kommuneleger/fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søke.
Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret
tlf. 70 25 84 00.
Les mer på www.muritunet.no

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. 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, 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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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
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BLI MEDLEM
Bidra til å støtte vårt arbeid for bedre forhold for alle med allergi, astma og
eksem og dempe utviklingen av disse sykdommene
Medlemmene er hjørnesteinen i vår hverdag. Jo flere medlemmer, jo sterkere
står vi. Som medlem i NAAF har du rett til mange fordeler og tilbud.
PRISER:
Hovedmedlem:
Husstandsmedlem:
Husstandsmedlem under 26 år:
Studentmedlem 18-30 år:

kr 400
kr 120
kr 50
kr 200

Meld deg inn på www.naaf.no/medlem
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MEDLEMSFORDELER
• Gratis personlig rådgivning: Fagpersoner svarer på dine spørsmål
• Rådgivning om inneklima
• Veiledning om anbefalte produkter fra NAAF
• Rabatt på produkter i vår nettbutikk
• AstmaAllergi-bladet 6 ganger i året
• Juridisk bistand via NAAF advokat - yrkesskade, trygderett og forsikringssaker
32

• Eksperthjelp.no - Norges største rådgivningstjeneste på nett
- Helse, Jus, Dyrlege og IT.
• Tilbud om kurs og møter i ditt lokalmiljø
• Rabatt på innemiljøsjekken fra Anticimex
• Treffe andre i samme situasjon som deg selv
• Gunstig opphold på Valle Marina
• Rabatt på alle Thon, Scandic og Choice-hoteller i Norge
• Oppskrifter i matskolen.no
• NAAFU – et tilbud til ungdom
• Informatører og likemenn
Både lokale og nasjonale medlemsfordeler/ rabattordninger og aktivitets- og kurstilbud

NETTBUTIKK
Er du medlem i NAAF får du rabatt på alle
produktene i vår nettbutikk, du kan fort spare
inn medlemskontingenten her.
Se oversikt over alle produktene
på www.naaf.no/nettbutikk
Eksempel på produkter i NAAFs nettbutikk:
• Eksemhansker
• Jonasmaske
• Sengetrekk mot midd
• Pollenmaske
• Pollennett til vindu
• Diverse bøker og brosjyrer
• Diverse hudpleie som såpe, kremer,
shampo, balsam med mer
• Diverse profileringsartikler
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APP-ER
NAAF har utarbeidet flere applikasjoner for
smarttelefoner. Noen av applikasjonene er
utviklet i samarbeid med andre aktører. Applikasjonene finnes i App Store og Google Play.
Nå kan du laste ned NAAFs pollenvarslingsapp til smarttelefon. Appen har nyhetsmeldinger og push-varsling der du kan velge å få
beskjed ved kraftig og ekstrem spredning for
de ulike pollentypene i ditt område.
Pollen-appen er gratis, men abonnement på
varslingen koster 7 kroner i året – det er
mindre enn en sjokolade!
CheckContent er en mobilapplikasjon som
hjelper deg å handle og lage mat til folk med
allergi/intoleranse og deres venner. Fagpersoner i Astma- og Allergiforbundet hjelper
til med å kvalitetssikre informasjonen.

NAAFs matparlører kommer også som applikasjon til smarttelefonen
din, i tillegg til små brosjyrer. Applikasjonen er ideell for deg som har
matallergi og er på reise. Du kan enkelt kommunisere din allergi til
serveringspersonalet eller butikkansatte. Matparlør lar deg oversette
fraser, typer og retter knyttet til en rekke forskjellige matallergier. Du
kan da velge setning eller ord knyttet til din allergi og så kommer
oversettelsen opp i det valgte språket.
Gjennom vår app om kols, kan du via videoer få vite mer om hva kols er,
behandling, hvordan du lever med kols, forebygging og du møter mennesker
som lever med kols.
MinAstma er et program som gir tjenester, informasjon og støtte som
kan hjelpe dem med astma som ønsker å oppnå bedre astmakontroll.
Verktøyet MinAstma er et gratis nettbasert program som fungerer i de
fleste nettlesere. I tillegg kommer gratis applikasjoner for PC (Windows),
smarttelefon (Apple og Android) og nettbrett (iPad).

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 (alternativ 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.
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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.
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.
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Kavli har Korni flatbrød og Knekkebrød. Begge er laget av rug og er uten
gjær og tilsetningsstoffer.
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

Oatly har produkter som erstatning for melkeprodukter, blant annet
matfløte og vaniljesaus.

«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)

Premium dark sesam
Freia (kakaomasse, sukker, kakaosmør,
sesamfrø, kakao, soyalecitin – Kan inneholde
spor av peanøtter, nøtter, melk, egg og hvete
Dronning kokesjokolade
Freia (sukker, kakaomasse, kakaosmør,
soyalecitin – Kan inneholde spor av peanøtter,
nøtter, melk, egg og hvete).

After Eigth
Nestlè (sukker, kakaomasse, kakaosmør,
smørolje, soyalecitin, vanilin, glukosesirup,
peppermynteolje, sitronsyre - Produktet kan
forekomme med melk, les ingrediensene
nøye.
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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Bocca
Freia (kakaomasse, sukker, kakaosmør,
soyalecitin og naturlig vanilje – Kan inneholde spor av melk, nøtter og mandler)

Kokesjokolade, mørk
Coop (sukker, kakaomasse, kakaosmør,
E 322 (soyalecitin, vanilin – Kan inneholde
spor av nøtter, peanøtter og melk)

NAAF REGION MIDT MEDLEMSNYTT 2014/2015

DIETTKORT
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Med støtte fra Extrastiftelsen Helse og
Rehabilitering jobber NAAF Region Midt med
å utarbeide et diettkort.
Diettkortet skal være et hjelpemiddel for
matvareallergikere som inneholder opplysninger om innehavers matvareallergier som
kan brukes ved matbestillinger.
Hvordan bruker jeg det?
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 informasjon 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 informa-sjonen
ettersom diettkortet er festet til matbestillingen.
Hvordan får jeg fatt i et diettkort?
Diettkortet kan lastes ned som pdf-dokument på www.naaf.no/diettkort.
Dette dokumentet kan man printe ut og diettkortene klippes ut.
Se veiledningen som står nederst på dokumentet.
Har du ikke anledning til å printe dokumentet selv, kan du bestille ferdig
trykte diettkort ved å ringe 23 35 35 35 eller sende en bestilling til
naaf@naaf.no Husk å oppgi hvor mange diettkort du ønsker, samt forsendelsesadresse. Pris er diettkort er kr 3,- Diettkortene selges i pakker på
10 diettkort. Totalt kr 30,- pr eske + porto/eksp.
Vi vil imidlertid gjøre brukeren av diettkortet oppmerksom på at den enkelte
selv må ta stilling til om tilbudet/maten/servisen osv er trygg nok. Ikke
alle spisesteder har forutsetning for å tilberede trygg mat til de med svært
alvorlig allergi eller mange og sammensatte allergier.
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VASK | PERSONLIG PLEIE | ANSIKTSPLEIE | BABY | BARN

SENSITIV HUD?
UTFORSK HELE
NEUTRAL SORTIMENTET…
…av husholdnings- og personlig pleieprodukter. Neutral er
spesielt utviklet til sensitiv hud med 0% parfyme og 0% fargestoffer
og hjelper med å beskytte familiens og din egen hud.
Finn Neutral produktene i din lokale dagligvarebutikk
eller på neutral.no
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Hallvar og Anne Mari

Karl Eidar Helland likeperson

Svein Magnus Gjønvik

41

PROSJEKTER VI JOBBER MED
Planter og blomster i offentlige bygg
Dette er et nytt prosjekt som går ut på å lage
en enkel og oversiktlig brosjyre som viser
hvilke planter og blomster man kan ha i
offentlige bygg. Oversikten skal inneholde
planter og blomster som er allergi- og
miljøvennlige.
Prosjektet er et samarbeid med Hallvard
Ramfjord og Anne-Mari Brekk Nilsen. Begge
har mye kunnskap om planter og blomster,
og har også vært med på boken «Gode råd
er grønne».

Tobakk – nei takk!
Vi er inne i 2. og siste år, der vi underviser om tobakk og dens skadevirkninger for 9. trinn ved ungdomsskolene i Sør-Trøndelag. Dette er et
samarbeid med Pustepilotene, som er medisinstudenter ved NTNU/
St. Olavs Hospital. NAAF har med en likeperson som har kols.
Opplæring av ansatte ved pasienthotell
Vi er inne i siste året av dette prosjektet, og har nå fått tillatelse til å
undervise for vanlige hotell i tillegg til landets pasienthotell. Vi har i løpet
av de siste årene besøkt pasienthotell fra Kristiansand i sør til Tromsø i
nord. Prosjektet er et samarbeid med Svein Magnus Gjønvik ved Matakademiet/Matskolen. Bygg Varder – se side 43

NAAF REGION MIDT MEDLEMSNYTT 2014/2015

FAMILIESEMINAR 2015
Vi planlegger også et familieseminar høsten 2015.
Informasjon om familieseminar 2015 kommer
på vår webside www.naaf.no/midt når flere
detaljer er på plass.
For påmelding eller informasjon ta kontakt
med oss på region.midt@naaf.no eller kontakt
et av regionskontorene.
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BYGG VARDER
OG MOSKUSSAFARI
Er du mellom 16 og 30 år, og har astma?
Vil du lære mer om astma og fysisk
aktivitet? Vil du være med på moskussafari?
Med støtte fra Extrastiftelsen skal NAAF
Region Midt i samarbeid med NAAFU
gjennomføre prosjektet «Bygg Varder». Til
dette trenger vi 14 deltakere med astma.
Deltakerne skal være i aldersgruppen ca
16–30 år.

Dato: 17. – 19. oktober 2014. Samlingen vil
bli gjennomført på Dombås med opphold på
Dombås Hotell. Vi starter fredag kl 19. og
avslutter søndag kl. 15.
For mer informasjon og påmelding
se www.naaf.no/byggvarder
For mer informasjon ta kontakt med
prosjektleder Monica Dalseth på e-post:
monica.dalseth@naaf.no

Foto: Colourbox

Bygg Varder går ut på at 14 deltakere får
delta på en høstweekend på fjellet med fokus
på trening, kondisjon/koordinasjon og astma.
Egenandel for medlemmer er kr 500,- pr pers.
Dette dekker reise, opphold, mat og instruksjon. Egenandel for ikke-medlemmer er kr
1000,- pr pers. Deltakerne blir innkvartert
på tomannsrom eller tremannsrom.
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Rosenborg Reklame NAAS0045

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!

