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FAMILIESEMINAR 2016
DOMBÅS HOTELL 30. SEPTEMBER – 2. OKTOBER
Velkommen til fjells, store og små!
30. september – 2. oktober 2016 møtes vi atter en gang til familieseminar
på Dombås Hotell.
Familieseminaret er et etterlengtet pusterom for familier som er berørt
av astma, allergi, eksem og annen overfølsomhet. 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.

Foto: Colourbox

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.
Påmelding på www.naaf.no/familieseminar
eller send en e-post til region.midt@naaf.no
Påmeldingsfrist: 1. august 2016.
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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STORLAGENE I NAAF REGION MIDT

Org nr: 996 449 106

NAAF Region Midt består av tre fylker; Møre og Romsdal,
Sør- Trøndelag og Nord- Trøndelag.
Hvert av de tre fylkene har ett storlag.

E-post:
Nettsider:
Kontonummer:
Regionssekretærer:
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region.midt@naaf.no
www.naaf.no/midt
4358.15.15708
Gina Strøm og Monica Dalseth

NAAF REGION MIDT SØR-TRØNDELAG
Postboks 89, 7541 KLÆBU

NORD-TRØNDELAG STORLAG
Org nr: 983 146 678 Konto nr: 4202 36 21031

Besøksadresse:
Telefon:
E-post:
Regionssekretær:
Kontortid:

Leder:

Amundalsveien 303, 7540 KLÆBU
92 28 71 46
gina.strom@naaf.no
Gina Evelyn Strøm
Mandag til fredag
kl. 09.00 – 15.00

Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Hilde Myhre Tlf: 995 85 198
kaisa86@hotmail.com
Roy Haugberg
Anneli Brakalsvålet
Kirsten Rotmo
Bo Rotmo
Eldbjørg Helen Sandberg

NAAF REGION MIDT MØRE OG ROMSDAL
Moaveien 11, 6018 ÅLESUND

SØR-TRØNDELAG STORLAG
Org nr: 983 355 765 Konto nr: 4358.15.13388

Telefon:
E-post:
Regionssekretær:
Kontortid:

Leder:

47 36 24 18
monica.dalseth@naaf.no
Monica Dalseth
Tirsdag kl.9-15
Torsdag kl.9-15
Fredag kl.11-15

STYRET I NAAF REGION MIDT
Leder:
Olav Huseby
Tlf: 906 82 478
E-post:
olav.huseby@stfk.no
Nestleder:
Lisbeth Nygård
Styremedlem: Bjørn Rørstad
Styremedlem: Atle S. Ruud
Styremedlem: Anneli Brakalsvålet
Varamedlem: Bodil Mikkelsen
Varamedlem: Bo Rotmo

Lisbeth Nygård Tlf: 915 13 869
lisbeth.nygard.1@gmail.com
Nestleder:
Atle S. Ruud
Styremedlem: Bjørn P. Bratvik
Styremedlem: Hanne Forve
Styremedlem: Trude Hveding
1. Vara:
Merete Kalland
2. Vara:
Bodil Mikkelsen
MØRE OG ROMSDAL STORLAG
Org nr: 975 471 675 Konto nr: 3910 39 09256
Leder:

Bjørn Rørstad Tlf: 915 96 180
bjornrorstad@me.com
Nestleder:
Norunn H. Steinnes
Styremedlem: Leif Aasen
Styremedlem: Hege Eliassen
Styremedlem: Jan Flem
1. Vara:
Lisbeth Svendsen Søvik
2. Vara:
Ottar Drågen
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LEDEREN HAR ORDET
Vi i Norges Astma- og Allergiforbund ønsker å bidra
til å gjøre Norge friskere. Vi tenker at det som er godt
for vår sykdomsgruppe er også godt for alle andre.
Som du ser i vårt medlemsblad arbeider vi på mange
områder for å bedre hverdagen for vår sykdomsgruppe. Gjennom medlemmene, de tillitsvalgte og
de ansattes positive virke ønsker vi å bidra til at antall
mennesker som utvikler astma, allergi, eksem, kols
og andre overfølsomhetssykdommer holdes så lavt
som overhode mulig. Samtidig jobber vi meget aktivt for at de som har
sykdommene kan leve best mulig med dem. Vårt arbeid skjer på mange
plan, i forhold til våre medlemmer og deres utfordringer, i forhold til de
kommunale helsetjenester og hvordan de følger opp de som har en eller
annen overfølsomhetssykdom, i forhold til kommunestyrer, fylkesting og
storting for å få satt våre utfordringer på dagsorden. Av de sakene vi
regionalt arbeider med kan nevnes inneklima i offentlige institusjoner,
skoler og barnehager.
Inneklima forbindes ofte kun med ventilasjonsanlegg og måling av lys, luft
og varme som utføres av fagfolk. Inneklima er et samspill mellom fem faktorer: temperatur, lufta vi puster, lyd og støy, lys og stråling og utforming
og innredning. Når vi tar opp utfordringene med inneklima er det viktig at
vi tar med oss helheten, og sentralt i NAAF har vi dyktige fagfolk som kan
gi råd om hvordan man tar opp slike utfordringer.
Vi arbeider for å sikre at de folkevalgte følger opp og arbeider for redusert
luftforurensning utendørs. På dette området ser vi klare forbedringer, og
vi vil trykke på for at det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre at de
nasjonale helsemålene blir fulgt opp.

I pollensesongen gir vår pollenvarslingstjeneste mulighet for i tide å ta de nødvendige forhåndsregler. Pollenvarslingen
distribueres til rikspresse- og media og er
tilgjengelig på NAAFs hjemmesider.
Skulle pollensesongen bli vel slitsom, har
vi i NAAF et kjempetilbud til våre medlemmer om opphold til rimelige priser på Valle
Marina som ligger på sydspissen av Gran
Canaria. Klimaet der er spesielt gunstig for
mennesker med lungesykdommer, hud- og
allergiproblemer.
En oppfordring til våre medlemmer; hjelp
oss å gjøre vår organisasjon og våre tjenester
kjent i ditt lokalsamfunn. Informer om det vi
kan tilby, og også at vi ønsker flere med
i arbeidet for organisasjonen i de enkelte lag
og i regionen. Vi ønsker å få med oss mange,
mange som kan være med å bidra til at vår
organisasjon kan gjøre en enda bedre jobb
for våre medlemmer.
Ønsker alle et friskt år!
Olav Huseby
Leder Region Midt
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VALLE MARINA
Valle Marina er et lite ferieparadis på sydspissen av Gran Canaria som eies
av Norges Astma- og Allergiforbund. Det unike klimaet og den rene luften
er helsebringende og særs gunstig for mennesker med lunge-, hud- eller
allergiproblemer, men man behøver ikke å ha helseutfordringer for å dra hit.
Leilighetene på Valle Marina er lyse og trivelige. 48 m2, bestående av
stue og to soverom – et rom med dobbeltseng og et enkelt soverom med
mulighet for ekstraseng. Stuen har åpen kjøkkenløsning. Leilighetene har
enten egen terrasse i første etasje eller balkong i annen etasje. Flere leiligheter kan brukes av rullestolbrukere. Det er rengjøring fem ganger i uken.
Håndklær, også til strandbruk, er inkludert i prisen.
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Valle Marina har leiligheter i stille og hyggelige omgivelser med kort vei
til den hvite sandstranden Anfi del Mar. Valle Marina ligger i nærheten
av den lille byen Arguineguin, mellom de to store turiststedene Playa del
Ingles og Puerto Rico.
Valle Marina har 80 bungalow-leiligheter, noen privateide,
omkranset av et vakkert hageanlegg med et svømmebasseng og et lite barnebasseng. Anlegget rommer

8 150222
ormasjon: ring tlf +34 92
For booking eller mer inf
lemarinadnh@gmail.com
eller send en e-post til val
erte priser for medlemmer
Valle Marina tilbyr rabatt
iforbund.
i Norges Astma- og Allerg
nen.
ende personale i resepsjo
Valle Marina har norsktal

dessuten et helsesenter med varmtvannsbasseng, treningsrom og mulighet
for fysikalsk behandling hos Gran Fysio.
Anlegget har også konferansesal, nærbutikk,
en hyggelig restaurant og snackbar. Boligområdet ligger godt avskjermet fra biltrafikk og
annen støy. Kun kort spasertur til stranden
og havet. Området har fine turmuligheter.
Kyststripen ved Barranco de la Verga har et
såkalt mikroklima; tørt varmt og minimalt
med pollen og spesielt egnet for alle med
allergi, eksem, psoriasis og lungesykdommer.
Selv midtvinters kan temperatur og klima
sammenlignes med en god norsk sommer.
Pålandsbrisen sørger for at luften ikke blir
for varm eller trykkende - selv ikke midt
på sommeren. Vanntemperaturen ligger
mellom 20 og 23 grader.
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GRAN FYSIO

Gran Fysio Terapisenter leier lokaler på Valle Marina (helsesenteret) og er tilgjengelig for den som ønsker å bestille behandling eller
treningstimer. Der tilbys fysioterapi, gruppebehandling i varmtvannsbasseng (34 grader) og individuelt tilrettelagt treningsprogram.
Ta med rekvisisjon fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor
i Norge. Du legger ut for behandlingen selv, og søker Helfo om
refusjon i etterkant. For mer info: www.granfysio.no

BEHANDLINGSREISER

Oslo universitetssykehus HF seksjon for Behandlingsreiser tilbyr
behandlingsreiser til Valle Marina for barn og ungdom (3 – 19 år)
med kronisk lungesykdom eller atopisk eksem, samt for voksne med
psoriasis. Behandlingsreiser har eget personale som følger opp
gruppene under oppholdet. For mer informasjon om behandlingsreiser se www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser
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MØRE OG ROMSDAL STORLAG
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Møre og Romsdal Storlag fortsetter i 2016 med de populære aktivitetene
i Surnadal, Skodje og i Ørsta/Volda og Ålesund. Vi forsøkte i 2015 å få til
ett par nye aktiviteter. Selv om interessen var laber i 2015 vil vi gjennomføre to klatrekvelder for våre medlemmer i løpet av 2016. Hvis du har
lyst å bidra som deltaker eller som assistent er det bare å ta kontakt med
regionssekretær Monica Dalseth. Vi trenger også noen som kan avse et
par timer til å stå på stand i forbindelse med de faste merkedagene. Dette
er overkommelige oppgaver som gir deg mulighet til å få kontakt med
likesinnede og andre interesserte.
Vi er også på jakt etter frivillige som kan ta likepersonkurs for å hjelpe
andre til å forstå og leve med de utfordringer som astma og allergi gir.
Kursene er kostnadsfrie for våre medlemmer.
Som leder er jeg spesielt opptatt av inneklima og matallergi/intoleranse.
Særlig de som er nye i Norge har behov for rettledning i hvordan vi sørger
for god ventilasjon og unngår muggsopp samtidig som komforten
opprettholdes.
Bjørn Rørstad
Styreleder i Møre og Romsdal Storlag
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Møre og Romsdal storlag satser på mosjon for alle,
dvs aktiviteter som alle kan være med på, uansett
funksjonsnivå. I det følgende finner du en presentasjon av aktiviteter for våre medlemmer. Her finner
du også informasjon om hvor du kan henvende deg
dersom det er noe du ønsker å være med på.

MOSJONSGRUPPER:

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.
Les mer på www.naaf.no/mosjonsgrupper
Våre tre mosjonsgrupper holder til i Surnadal,
Skodje 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: 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:

Foto: Colourbox

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.
Les mer på www.naaf.no/skigrupper
For mer informasjon om skigruppene eller
påmelding ta kontakt med skiinstruktør:
Skodje: Jarle Ekroll, tlf 977 25 678,
e-post jarleekroll@gmail.com
Volda/Ørsta: Asbjørn Vollset, tlf 413 11 458,
e-post asbjrnvoll@yahoo.no

TAI CHI:

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. Dette er et
lavterskeltilbud som absolutt alle kan delta på, uavhengig av alder og
funksjonsnivå. Instruktør for Tai Chi gruppen er fysioterapeut Leidulv
Langvatn. Les mer på www.naaf.no/taichi
For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med Lisbeth Svendsen
Søvik på tlf 930 41 964 eller på e-post soevikl@hotmail.com

KLATREKVELDER:

Møre og Romsdal Storlag arrangerer klatrekvelder for hele familien.
Les mer på www.naaf.no/klatrekvelder

MØRETRIMMEN:

Møretrimmen blir arrangert på Tueneset i Ålesund første søndag i
september hvert år. Møretrimmen inviterer voksne og barn i alle aldre
til en turdag i vakker natur med påfølgende cafe og loddsalg. Løypene
er også tilrettelagt for funksjonshemmede og alle kan delta i sitt eget
tempo. Dato for årets arrangement: Søndag 4. september.
Møretrimmen er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Astma- og
Allergiforbund, Norsk Revmatikerforbund og Landsforeningen for
Hjerte og Lungesyke lokalt og på fylkesplan.
For mer informasjon om aktiviteter i Møre og
Romsdal Storlag, se www.naaf.no/moreogromsdal
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SØR-TRØNDELAG STORLAG
Storlaget i Sør-Trøndelag fokuserer på aktivitetsdager for hele familien og
matkurs. Vi vil i år også fortsette initiativet for å få fjernet burot fra lokalmiljøene.
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Suksessen med aktivitetsdager for hele familien, badedager og klatredager, har vi ønske om å gjennomføre flere steder i fylket. Foreløpig er det
planlagt klatredager i Orkanger og Trondheim, samt badedag i Pirbadet
i Trondheim. Storlaget kan etter søknad bistå med midler, men er avhengig av lokale krefter for gjennomføring av arrangement. Det samme
tilbudet gjelder for matskolen. Kontakt regionssekretær Gina Strøm for
mer informasjon.
Vi ønsker å stimulere til at flere av medlemmene bidrar til økt lokal aktivitet i fylket, uten at det ligger en forventning om at man skal ta på seg verv
man ikke selv ønsker. Ta kontakt, kom med ris og ros eller gi dine innspill
på hvordan vi sammen kan gjøre Sør-Trøndelag friskere.
Atle Ruud
Nestleder Sør-Trøndelag storlag
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AKTIVITETER I SØR-TRØNDELAG STORLAG

Lørdag 22. oktober 2016 fra kl 10.30
Lørdag 28. januar 2017 fra kl 10.30
Egenandel kr 150 per familie som betales
til konto 4358 15 13888. Ved påmelding må
barnas alder oppgis pga billettbestilling.
Påmelding til gina.strom@naaf.no

KLATREKVELDER:

Arrangeres i Utehallen på Lade og i Orkdal klatrehall.
Utehallen, Lade: Fredag 16. september 2016 kl 18.00 – 20.00
Orkdal klatrehall, Orkanger: Fredag 23. september 2016 kl 18.00 – 20.00
Egenandel kr 150 per familie som betales til konto 4358 15 13888
Påmelding til gina.strom@naaf.no

MATKURS:

Med tema matallergi, intoleranse og matoverfølsomhet. Kurset gir både
en teoretisk innføring i emnet samt praktisk opplæring på kjøkkenet der
deltakerne lager «mat for alle». Neste kurs:
Mandag 31. oktober 2016 kl 17.00.
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For spørsmål og påmelding, ta kontakt med regionsekretær på
e-post: gina.strom@naaf.no
For mer informasjon om aktiviteter i Sør-Trøndelag Storlag
se www.naaf.no/sortrondelag

Foto: Colourbox

BADEDAGER:

Arrangeres i Pirbadet, Trondheim 2 ganger
årlig. Dato for de 2 neste badedagene:
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LEDEREN HAR ORDET
Mine fanesaker i NAAF er forebygging, fysisk aktivitet og gi et godt variert
tilbud til våre medlemmer. Både innenfor mat og fysisk aktivitet.
De aktivitetene som vi har og planlegger, er aktiviteter for hele familien,
men de gagner spesielt barn og ungdom. Vi arrangerer blant annet klatrekvelder i Trønderhallen på Røstad, Levanger.
Vi holder også på å planlegge en aktivitet for barn, med aktivitetskvelder i
hall, der vi har tenkt å ha ulike aktiviteter spesielt tilrettelagt for barn med
astma. På disse kveldene satser vi på å ha med for eksempel fysioterapeut
som kan bidra med faglig innhold. Denne aktiviteten starter vi opp med
til høsten. Selv om det i utgangspunktet er tilpasset barn med astma, vil
aktiviteten passe for hele familien.
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Hei!
Jeg heter for Hilde Myhre og er 29 år
gammel. Jeg er oppvokst på Verdal i
Nord-Trøndelag.
Jeg er student ved Høgskolen i Hedmark
avd Elverum, hvor jeg studerer folkehelse.
Jeg leverer snart min bachelor oppgave som
handler om fysisk aktivitet som forebygging og mestring av stress. Selv om jeg er
studerer i Elverum, reiser jeg oppover til
Nord-Trøndelag for å være med på å bidra i
forbindelse med kurs og møter.

Ellers vil jeg minne om at det hvert år arrangeres familieseminar på
Dombås. I høst 30/9 – 2/10. Her blir det tilrettelagte aktivitet til alle barna,
mens foreldrene er med på forskjellige foredrag. Jeg kan blant annet
nevne trylleshow og masse forskjellige aktiviteter som spill, tegning,
aktivitet i gymsal og natursti. Håper at mange familier fra Nord-Trøndelag
blir med på årets familieseminar.
Ellers vil jeg oppfordre dere til å ta kontakt, hvis dere har noen ønsker
til aktivitet eller savner noe.
Dere kan kontakte meg på:
Tlf. 995 85 198 - kaisa86@hotmail.com

Hilde Myhre
Leder Nord-Trøndelag storlag
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AKTIVITETER I NORD-TRØNDELAG STORLAG
KLATREKVELDER:

Arrangeres i Trønderhallen på Røstad, Levanger.
Dato for høstens klatrekveld: Fredag 21. oktober 2015 kl 18.00 – 20.00
Egenandel kr 150 per familie som betales til konto 4202 36 21031
Påmelding til gina.strom@naaf.no

AKTIVITETER FOR BARN MED ASTMA

Det er viktig at barn med astma er fysisk aktive, selv om det av og
til kan være krevende. Vi lager aktiviteter som er tilpasset barn med
astma og vil også ha med fagfolk som kan komme med gode råd både
til foreldre og barn. Søsken uten astma kan også være med på aktivitetene.
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Kveldene er gratis og holdes i gymsalen ved Frol barneskole.
Vi satser på å få til 5 kvelder i løpet av høsten 2016. Følg med på våre
hjemmesider og Facebook for mer informasjon.

MATKURS:

Med tema matallergi, intoleranse og matoverfølsomhet. Kurset gir både
en teoretisk innføring i emnet samt praktisk opplæring på kjøkkenet
der deltakerne lager «mat for alle».
Egenandel kr 250 per person betales til konto 4202 36 21031
For mer informasjon ang dato følge med på våre hjemmesider og Facebook.

Foto: Colourbox

For mer informasjon om aktiviteter i Nord-Trøndelag Storlag
se www.naaf.no/nordtrondelag
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FAMILIEN ROTMO
Familien Rotmo bor i Nord-Trøndelag og vet
hva det vil si å ha astma, allergi og eksem.
Både mor og far og alle 3 barna har noe
innenfor disse sykdommene. Etter mange år
med utredning og kamper på flere områder,
føler de nå at de har oversikt og mestrer
hverdagen. Barna har et bevisst forhold til
dette og har lært mye om å mestre egen
sykdom.
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Kayla er 13 år og snart
ferdig med første året
på ungdomsskolen. Hun
hadde astma som liten,
men den forsvant i 5-årsalderen, da mandlene
ble fjernet. Nå har hun
bare litt anstrengelsesastma. Det er atopisk
eksem som er den største utfordringen for
Kayla. Hun må smøre seg både med salver og
fuktighetskremer hver dag, og mye av denne
behandlingen tar hun selv. For eksempel
må hun smøre seg når hun har dusjet etter
gymtimene på skolen. Kayla var på behandlingsreise til Valle Marina sammen med sine
søsken høsten 2015. Da ble eksemet veldig
bra og har ikke blusset opp så mye som før
etter behandlingsreisen. Kayla er veldig
allergisk mot peanøtter og har epi pen i

beredskap. I tillegg er hun allergisk mot midd, bjørk, parfyme, mugg, støv,
hund, katt og hest. Hun har en venninne som har de samme plagene, og
det er godt, synes Kayla.
Det tok veldig lang tid å få oversikt over ulike allergier og få i gang riktig
eksembehandling. Kayla var 10 – 11 år da foreldrene følte at de begynte
å få kontroll.
Lydia er 10 år og snart ferdig med 5. trinn på barneskolen. Hun har hatt astma siden hun var liten og må
ta medisiner både morgen og kveld. I perioder må hun
bruke forstøverapparat flere ganger om dagen. Før gym
og trening tar hun også medisin. Hun møter forståelse
blant venner, og når hun får astmaanfall på skolen, er
det alltid noen som hjelper henne.
Lydia har de samme allergiene som storesøster Kayla, og Lydia har også
epi-pen i beredskap. Lydia synes det er litt trist å ha dyrehårsallergi, men
hun kan holde på litt med dyr. Lydia har atopisk eksem, men i mindre grad
som Kayla. Lydia synes det var veldig bra på Valle Marina. Bading i sjøen
gjorde godt for eksemhuden. På Geilomo er det mye fysisk aktivitet, og
det er fint for astmaen.
Odin er 7 år og snart ferdig med 1. trinn på barneskolen. Han har mye av det samme som sine søstre, men
har i tillegg kraftige kryssallergier og en del matvarealleriger. For eksempel kan han reagere kraftig på rå
gulrot med elveblest og hovne lepper. Odin har en del
eksem og kraftig astma. På grunn av kraftig pollenallergi og kryssreaksjoner er han i gang med et 3-årig
program med hyposensibilisering.
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Pappa Bo forteller at alle barna har fått lov til å være fysisk aktive, og de
er alle med på idrett. De fungerer som andre barn og presterer godt. Bo
forteller om allergikoppen, som illustrerer at barna kan tåle litt av noe de
er allergisk mot på en god dag, mens de tåler veldig lite når kroppen fra
før er trigget av ett eller annet. Når koppen er full kommer reaksjonen.
Det er viktig å være åpen og ha noen å spille på lag med, sier Bo.
Bo hadde trolig astma som liten, men han fikk aldri noen diagnose. Han
fikk anafylaksi på antibiotika for et par år siden, og reaksjoner på medisiner har også barna hatt.
Mor Kirsten er opprinnelig fra New Zealand. Hun hadde mye av de samme
plagene som sine barn da hun selv var barn. I dag har hun håndeksem
og må smøre seg regelmessig. Hun sier at det er mye mer informasjon
tilgjengelig nå enn den gangen hun var barn.
Familien Rotmo har hatt en del utfordringer for å få hverdagen til å fungere. Med 3 barn som var hardt rammet av astma, allergi og eksem var
det vanskelig å få til å jobbe heltid for både mor og far. De kom fram til at
far skulle være hjemme mens mor fortsatte i sin jobb i Statoil. De ønsker
å rose Statoil for forståelse og fleksibilitet. Det har vært til stor hjelp for
familien.
På skolen var det ikke like enkelt å få det til å fungere. Dette var mye av
årsaken til at familien flyttet til en annen kommune. Kirsten og Bo tok
kontakt med skolen og ga de informasjon og opplæring før barna begynte
der. De har også god hjelp fra helsesøster og allergilaben ved Sykehuset
Levanger, og det har vært mye fokus på inneklima for å tilrettelegge for
barna.
Familien er takknemlig for hjelpen de har fått ved sykehuset. Det var en
reaksjon hos Lydia som gjorde at de kom inn i systemet ved sykehuset.
Lydia ble kjørt til sykehuset med ambulanse, og der fanget personalet opp
at Lydia og hennes familie var hardt rammet og hadde behov for hjelp og
oppfølging. Her fikk de mer struktur og avklaringer og bedre forståelse for
hva som måtte gjøres.
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Høsten 2015 var far og de tre barna på
behandlingsreise til Valle Marina. Barna
hadde godt utbytte av oppholdet og fikk god
opplæring i behandling og mestring av egen
sykdom. På vårparten i år var hele familien
på Geilomo der barna fikk behandling og
opplæring. Både foreldre og barn er godt
fornøyd med opplegget på Valle Marina og
Geilomo og setter pris på at barna får lære
så mye om mestring av egen sykdom.
Både Kirsten, Bo og Kayla har lyst til å bidra
med sine erfaringer og kompetanse til å hjelpe andre. Kirsten og Bo har vært på likepersonskurs og er klar for å ta fatt på oppgaven.
Kayla har lyst til å hjelpe barn og unge.
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BRUKERMEDVIRKNING
Godt behandlingstilbud av god kvalitet forutsetter at brukerens og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Brukermedvirkning er
en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom
medvirkning/påvirkning på systemnivå og individnivå.
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VI TRENGER MANGE
BRUKERREPRESENTANTER

HVA INNEBÆRER BRUKERMEDVIRKNING?

Brukerrepresentanter utnevnes via FFO,
SAFO og Kreftforeningen etter forslag fra
ulike pasientorganisasjoner. Brukerrepresentanter sitter i ulike råd og utvalg:

HVEM ER BRUKERE?

• Kommunalt råd for mennesker med ned
satt funksjonsevne (4 år)
• NAV Brukerutvalg (2 år)
• Brukerutvalg og Brukergrupper ved
helseforetakene (2 år)
• Regionalt brukerutvalg (2 år)
• Brukerutvalg for Sykehusapotekene
i Midt-Norge (2 år)

Brukerne opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis og kan ofte
komme med forslag til forbedringer av tjenestene. Brukermedvirkning
innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med blant annet
helsetjenesten for å kunne gi den beste behandling. Et viktig mål er at
brukermedvirkning skal bidra til god kvalitet på tjenestene og at brukeren
har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke
at behandleren fratas sitt faglige ansvar.
Brukere er personer som mottar tjenester direkte eller blir berørt av
tjenestene indirekte som pårørende.
Brukermedvirkning som rettighet innen helsevesenet. Pasient- og brukerrettigehtsloven§3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke
ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Helseforetaksloven
slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin
arbeidsform. Helse- og omsorgsdepartementet har i styringspålegg slått
fast at dette også skal være gjennomført for helseforetakene.
Brukermedvirkning innen kommune og NAV er også regulert ved lov.
Kilde: Regjeringen.no

NAAF ønsker å ha brukerrepresentanter
i de ulike råd og utvalg. Da kan vi være med
og påvirke at brukernes interesser og behov
blir ivaretatt.
Har du lyst til å være med på laget? Vi hører
gjerne fra gamle og nye brukerrepresentanter. Det arrangeres kurs i brukermedvirkning med jevne mellomrom. Hvis du
synes at dette høres interessant ut, ta
kontakt med én av våre regionsekretærer.
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AKTIV BRUKERMEDVIRKNING
Bjørn har lang og bred erfaring som brukerrepresentant, og han er en
ressurs for NAAF og andre brukerrepresentanter. For å være brukerrepresentant må man være engasjert og mene at det arbeidet man gjør er
viktig, sier Bjørn. Som brukerrepresentant jobber man for alle pasientgrupper. Dette er veldig lærerikt og det gir mye mer tilbake enn den
innsatsen man yter selv.
Bjørn er selv lungesyk og har mye kompetanse på den biten, men som
brukerrepresentant har han lært seg å se problemstillinger og utfordringer
også med andre diagnosegruppers øyne. Han forteller at det er mye likt
selv om man har ulike diagnoser.
Bjørn er brukerrepresentant i oppstarten av prosjektet «Helsesekretæren
i astma-/kolsomsorgen» i Meldal kommune. Du kan lese mer om dette
prosjektet på side 28 og 29.
Bjørn Pettersen Bratvik er 75 år og har vært
aktiv brukerrepresentant siden 2002. Før
den tid var han med som brukerrepresentant
under planleggingen av RiT 2000.
Bjørn har bred erfaring i ulike råd og utvalg:
• Regionalt brukerutvalg (RBU)
• Brukerutvalget (BU) ved St Olavs Hospital
• Brukerutvalget (BU) ved Sykehusapotekene i Midt-Norge
• Diverse prosjekter ved St Olavs Hospital
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HVA ER EN LIKEPERSON?
En likeperson er en person som selv har erfart hva det vil si
å være syk eller som er pårørende av en med sykdom. Det
er en person som har bearbeidet sine egne erfaringer med
sykdom, slik at de er i stand til å være til stede for andre
i samme situasjon.
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Et medmenneske som har tid til å lytte og bidra med
kunnskap om løsninger som finnes. NAAF jobber aktivt for
å sikre at så mange som mulig ønsker og får muligheten til
å fungere som likepersoner i vår organisasjon.
Våre likepersoner vet hvor skoen trykker, og kjenner
behovet for ”en god samtale” – for deg som bruker. Våre
likepersoner er ikke helsepersonell, men erfaringseksperter.

ØNSKER DU Å KOMME I KONTAKT MED
EN LIKEPERSON?

Ta kontakt med NAAF sentralt tlf 23 35 35 35 eller NAAF
Region Midt region.midt@naaf.no så setter vi deg i kontakt
med en av våre likepersoner.

ØNSKER DU Å VÆRE LIKEPERSON FOR NAAF?

Vi er på jakt etter nye likepersoner, i alle aldre. Vi trenger
også unge frivillige som kan være likeperson, en ung person
som blir diagnostisert med for eksempel astma eller alvorlig matallergi vil sannsynligvis møte på andre utfordringer
enn en eldre person, og det er derfor viktig med likepersoner i forskjellige aldersgrupper.

Alle som vil bli likeperson får delta på likepersonkurs.
Det kreves ingen forhåndskunnskaper, du vil få vite alt du
trenger på kurset.

LIKEPERSONTELEFON

NAAF skal utvikle en telefonkontakttjeneste for likepersoner, og trenger frivillige som kan bemanne telefonen.
Vi trenger både deg som allerede er likeperson, som ønsker
å bidra til denne nye tjenesten, men også deg som ikke
har vært likeperson tidligere. Vi trenger frivillige over hele
landet i alle aldre.

HVORDAN MELDER DU DEG?

Hvis du ønsker å bidra, enten ved å betjene telefonen eller
ved å ta likepersonkurs for å bli likeperson kan du ta kontakt med organisasjonskonsulent i NAAF Dace Kalëja
på epost dace.kaleja@naaf.no eller på tlf 23 35 35 35
PS: Husk at i tillegg til at det er en fin opplevelse å kunne
hjelpe andre som er i samme situasjon, ser frivillig arbeid
som likepersonarbeid også fint ut på CV-en.
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INTERVJU MED TO AV VÅRE LIKEPERSONER
Lisbeth Nygård, Trondheim
Hvorfor har du valgt å være
likeperson for NAAF?
Astma og Allergiforbundet har medlemmer med mange forskjellige diagnoser.
Astma, allergi, eksem og kols. Ingen diagnoser er helt lik og det er viktig at NAAF
har mange personer på lista over likepersoner slik at vi kan finne noen med riktig bakgrunn og erfaring
som kan være en samtalepartner for de som har behov for å
snakke med noen. Likepersoner er viktig i alle organisasjoner,
også i NAAF. Det er viktig å kunne stille opp for andre som har
spørsmål og trenger noen å prate med om egen situasjon. En
likeperson har taushetsplikt og kan gi råd hvis det er behov for
det, men først og fremst skal vi bare være en samtalepartner.
Mange som nettopp har fått en diagnose, eller er pårørende
til noen som har fått en diagnose, har behov for å snakke med
noen. Det er lettere å prate med noen som ”er i samme båt”.
Hva ønsker du å bidra med som likeperson?
Det er vel et ønske om å hjelpe andre som er drivkraften min,.
Jeg har selv opplevd mange situasjoner hvor jeg har hatt behov
for å snakke med noen og fått gode råd. Da har jeg fått god
hjelp gjennom å snakke med personer fra NAAF.
Kan du fortelle litt om dine erfaringer som likeperson?
Når jeg representerer NAAF og møter andre personer som har
astma, allergi eller kols selv, eller er pårørende, opplever jeg
ofte at de jeg møter har et stort behov for å snakke om egen
situasjon. Medisinsk hjelp gis av helsepersonell og lege, men
det er mye god terapi i det å snakke med andre som er i samme situasjon. Det handler jo om å lære seg å leve videre med
en diagnose og sykdom. Kroniske sykdommer er uhelbredelig,
men vi kan ha mange gode perioder også. Det kan bli lettere
å leve med diagnosen om man får snakke med andre som har
opplevd samme situasjon selv. Vi kan utgjøre en forskjell bare
ved å lytte og kanskje gi noen råd hvis man blir spurt om hjelp,

Hvilket område (astma, allergi, eksem, kols, matvareallergi
eller annet) er du likeperson for, og hvorfor?
Jeg har matvareallergi selv og er allergisk mot dyr og pollen.
Sønnen min hadde atopisk eksem og astma da han var liten,
i tillegg til dyre- og pollenallergi. Min mor hadde kols i mange
år og jeg har derfor god kjennskap til de problemer kolspasienter opplever også. Mine personlige erfaringer og opplevelser
som pårørende til nær familie gjør at jeg kan være en samtalepartner med en del kunnskap om flere diagnoser.

Hege Eliassen, Ålesund
Jeg har lenge vært en likeperson når det
gjelder barn med atopisk eksem, men
ikke gjennom en organisasjon eller med
det formelle på plass, før nå. Jeg deltok
på likepersonkurs i regi av NAAF våren
2016.
Jeg har en datter på snart 12 år som har
hatt alvorlig atopisk eksem hele livet, og har erfaringer på
godt og vondt som jeg har delt med de som har spurt i privat
regi. Folk som kjenner meg, eller kjenner noen som selv har
fått barn med atopisk eksem har gjerne tatt kontakt og spurt
om råd. Det er ofte godt å få snakke med noen som selv har
vært gjennom dette og som forstår hva de selv går gjennom.
Mye av kontakten har vært og er via sms, epost, meldinger på
Facebook eller Facebook grupper om atopisk eksem, men også
gjennom personlige møter og telefoner.
Jeg syns det er fortvilende å høre om alle de som ikke blir tatt
på alvor av leger rundt om i landet, og ikke får den hjelpen de
trenger for å få en bedre hverdag for både barnet og familien
som helhet. Derfor vil jeg gjerne bidra med støtte og gode råd.
Nå når jeg er likeperson gjennom NAAF, er jeg en de som kan
kontaktes angående atopisk eksem. Jeg lytter gjerne, kan være
en støtte, fortelle egne erfaringer og vil prøve å bidra med det
jeg kan.
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Foto: Erling Jermstad
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EKSEMSKOLE I LEVANGER
Dette er et relativt nytt tilbud til foreldre som har barn med atopisk eksem i Nord-Trøndelag. Foreldre deltar på undervisning
en hel dag og lærer om atopisk eksem og hvordan man behandler dette. Erfaringsutveksling er en viktig del av skoledagen.
Programmet inneholder følgende:
• Hva er atopisk hud v/lege
• Matvarer og eksem v/lege
• Andre faktorer som kan påvirke eksem v/lege
• Erfaring fra en mor/far….
• Erfaringsutveksling

•
•
•
•

Behandling av eksem v/sykepleier
Trygderettigheter v/sosionom
Mestring i hverdagen
Orientering om Norges Astma og allergiforbund

For informasjon om neste skoledag kontakt sykepleier Gunn Kregnes Steinstad på telefon 74 09 85 09
eller e-post GunnKregnes.Steinstad@helse-nordtrondelag.no
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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
• Inneklima
• Trygderettigheter
• Matvareallergi og intoleranse
• Mestring og en mors erfaringer
Tid til spørsmål m.m.
Det er eksemskoledager i februar, april, september og november.
Hudavdelingen ved St. Olavs Hospital har det faglige ansvaret for eksemskolen,
mens Lærings- og mestringssenteret (LMS) tar seg av alt det praktiske.
Hvis du har barn med atopisk eksem og ønsker å være med på eksemskolen, må du be
barnets lege om å sende en henvisning til Hudavdelingen 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.
NAAF Region Midt er til stede med stand hele dagen, og vi bidrar med undervisning og
likepersonsarbeid. For mer informasjon ta kontakt med oss på telefon 922 87 146.

Foto: Colourbox

Høsten 2016 vil det bli skoledager 12. september og 9. november.
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EKSEMSKOLE
I KRISTIANSUND

EKSEMSKOLE
I ÅLESUND

Kristiansund Sykehus ved barnesengeposten arrangerer
eksemskoler i Kristiansund for foreldre til barn med eksem.

Ålesund Sykehus ved barnepoliklinikken og hudpoliklinikk
arrangerer eksemskoler i Ålesund for foreldre til barn
med eksem.

Tema:
• Hva er atopisk eksem ved barnelege
• Behandling av eksem, teori og praktisk rettet.
• Eksem og matvareallergi / matintoleranse
• Inneklima, påkledning og fysisk aktivitet
• Ernæring og kosthold
• Mestring i hverdagen
• Trygderettigheter ved sosionom
• Informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund
• Gruppediskusjon
• Spørsmål og oppsummering

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.

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 ungdomsavdelinga i Kristiansund. Tlf 711 21 560

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 TILSTEDE PÅ EKSEM- OG ASTMASKOLEN
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ASTMASKOLE
I KLÆBU

ASTMASKOLE
I ÅLESUND

Bli med på astmaskole for foreldre.
Fredag 4. november kl 09.00 – 15.30
Sted: Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu.

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

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

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

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

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

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

OG INFORMERER OM NAAFS ARBEID OG DELER UT BROSJYRER.
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LUNGEHABILITERING FOR DEG?
VI ØNSKER DEG HJERTELIG VELKOMMEN!
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.
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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 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,
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.

Vi regner med at du vil vite mer om tilbudet
og ønsker deg velkommen til å ta kontakt
med NAAFs regionkontor på tlf 92 28 71 46
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.

SE OGSÅ PÅ
WWW.SELLI.NO

VI TAR I MOT PASIENTER FRA HELE MIDT-NORGE BÅDE PÅ DAG- OG DØGNBEHANDLING
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LUNGEREHABILITERING
PÅ MURITUNET (MØRE OG ROMSDAL)

Lungerehabilitering er eit tverrfaglig behandlingstilbod for deg med kronisk obstruktiv(KOLS/emfysem) og/eller restriktiv lungesjukdom (lungefibrose,sarcoidose).

Tilbodet vil i hovudsak vere gruppebasert, men vi kan også gi eit individuelt tilbod. Medisinsk sett vil rehabiliteringsopphaldet bli leia av spesialist
i lungesjukdomar.
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.

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.

MÅLGRUPPE

SØKNAD

FØREMÅL
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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.

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

KOLSKURS I ÅLESUND
Ålesund Sykehus ved Medisinsk klinikk sengepost
1 lungeseksjon og læring- og mestringssenteret
planlegger KOLSkurs i Ålesund.
KOLSkurset er et todagers opplæringstilbud for
pasienter og pårørende.

For mer informasjon eller henvisning til KOLSkurset ta
kontakt med: Medisinsk klinikk sengepost 1 lungeseksjon,
Ålesund Sykehus, tlf 70 10 56 40
Kontaktperson Karianne Rogne Røyset.
E-post: karianne.rogne.royset@helse-mr.no
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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.

Før og etter kurset blir det gjort en del fysiske tester og spørreundersøkelser. Kurset er
et tverrfaglig samarbeid mellom lungelege,
fysioterapeut, sykepleier, psykiatrisk fysioterapeut, ernæringsfysiolog og brukerorganisasjoner.

KOSTER DET NOE?

EN KURSDAG VED LUNGEREHABILITERINGEN

Kurset har en egenandel ved første oppmøte, ellers er kurset gratis. Transport utgifter vil bli dekket etter trygdekontorets satser.

TEMAENE I UNDERVISNINGEN ER:

Kontakt fastlegen din, som sender henvisning til lungepoliklinikken. Dersom du er
pasient på sykehuset, tar du kontakt med
legen der.

1. time:
2. time:
3. time:
4. time:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trening i gymsal eller styrketrening på sal med fysioterapeut.
Undervisning ulike temaer
Samtale i gruppe. Matpakke og kaffe, deler erfaringer i gruppa
Trening i varmebasseng og intervall med fysioterapeut

Lungesykdommer (KOLS, astma, emfysem og kronisk bronkitt)
Medikamenter og inhalasjonsteknikk
Kommunikasjon
Ernæring
Puste/hosteteknikk, drenasje og hjelpemidler
Slimmobilisering
Angst ved kronisk sykdom
Orientering fra Frisklivsentralen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ?

SPØRSMÅL?

Ring lungepoliklinikken på tlf.: 74 09 83 61
mellom 08.00 og 15.00 og spør etter
sykepleier Marit Ryste.

NAAF er med i kaffestunda og orienterer om organisasjonen og underviser om inneklima og helse.
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HELSESEKRETÆREN
I ASTMA-/KOLSOMSORGEN
Ved legekontoret i Meldal Kommune har vi søkt om og fått prosjektmidler
fra ExtraStiftelsen via NAAF. Prosjektet heter «Helsesekretæren
i astma-/kolsomsorgen».
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Bakgrunnen for søknaden er at Helsesekretæren er helsepersonell som
allerede er fastlegenes medarbeider i det daglige arbeidet på legekontoret. Kompetanse hos helsepersonell som allerede arbeider på legekontoret, kan benyttes til å bedre og være en ressurs i behandling og oppfølging av pasientgrupper som for eksempel kols- og astmapasientene.

Ved Meldal legekontor arbeider det tre fastleger og fem helsesekretærer. Alle helsesekretærene har lang fartstid ved kontoret, da
de har vært ansatt mellom 10 og 25 år. Alle
fem helsesekretærene på legekontoret
i Meldal er med i prosjektgruppa.
Under planleggingen for søknaden til dette
prosjektet, var det enighet blant legene om
at helsesekretæren ble mer involvert i pasientbehandlingen hos denne pasientgruppa.
Legene ønsket å få et mer systematisert
opplegg for pasientopplæring, som f.eks. i
inhalasjonsteknikk, røykavvenning, treningsveiledning samt å systematisere kontrollene.
I prosjektperioden er målet at helsesekretærer gjennom kurs og opplæring skal få økt
kunnskap og kompetanse om pasientgruppa og sykdommene. Gjennom prosjektet
har vi fokus på opplæring i og utførelse av
spirometriundersøkelsen, for å sikre at alle
utfører undersøkelsen etter prosedyren.
Dette kreves for å få gode reproduserbare
spirometriresultat.
Helsesekretæren skal få god kunnskap
om de forskjellige devicer for inhalasjons-
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medisiner, for å kunne veilede pasienten i
rett bruk av disse. Og planen er at i løpet av
prosjektperioden som er året 2016, vil fastleger og helsesekretærer i samarbeid, kunne
gi et bedre og mer strukturert behandlingsopplegg for denne pasientgruppen.
Prosjektet har også som et annet delmål, at
i prosjektperioden skal det fra legekontoret
sin side tas initiativ til å få i gang tverrfaglig
samarbeid med andre yrkesgrupper i kommunen når det gjelder lungerehabilitering.
Formålet er å redusere symptomer samt
bevare og forbedre funksjonsevnen
til pasienten.
«Lunger i praksis» – et nettverk for allmennpraktikere med interesse for lungesykdommer, beskriver «at det ikke bare er behovet
for samhandling som er viktig, men også en
ny tilnærming til denne pasientgruppa.
Et utbytterikt samarbeid vil gi en informert
aktiv pasient som innehar nok informasjon
til å ta avgjørelser som deltar i egen behandling. Tiltaket for å få til dette, er å ha et
helhetlig behandlingsteam som gir planlagt
kunnskapsbasert behandling».

Gjennom dette prosjektet er det fra legekontoret tatt kontakt med fysioterapeut, Frisklivssentral, Hjemmetjeneste og ernæringsfysiolog med
ønske om samarbeid. Målet er at dette kan være starten på arbeidet i å
opprette et behandlingsteam i kommunen, retta mot astma/kols pasienter. I planleggingsfasen ønsker vi å ha stort fokus på brukermedvirkning,
for å få sikre at vi i størst grad lager et tilbud som pasientene har behov
for. Derfor er det tatt kontakt med regionssekretæren i NAAF Region Midt,
og vi ble da anbefalt å kontakte Bjørn Pettersen Bratvik. Han har lang og
bred erfaring i arbeidet som brukerrepresentant. Han skal være med på
oppstartsmøte i denne planleggingsfasen. Og vi håper deretter å få med
oss lokal brukerrepresentant i arbeidet videre framover.
Flerfaglighet og godt samarbeid gir en bedre helsetjeneste. Og for at
brukere skal få et godt tilbud, kan flere yrkesgrupper inkluderes og få
bidra med sin kompetanse i et fleksibelt samarbeid.
Stortingsmeldinga ”Framtidens primærhelsetjeneste” fremmer oppgavedeling som et viktig grep for å nå målet om bedre kvalitet og en mer helhetlig
primærhelsetjeneste. Noe av innholdet i Stortingsmeldinga underbygger
tanken med dette prosjektet. - Når en er forespeilet en mangel på arbeidskraft i framtida, er det viktig å benytte ressurser som allerede er tilstede på
legekontoret, slik som oss helsesekretærer - sier Berit Øverøyen Rikstad,
helsesekretær og prosjektleder ved Legekontoret i Meldal.
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INNEKLIMA
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Fakta om inneklima
Vi tilbringer mye av tiden innendørs. Det er
derfor viktig med et godt inneklima, fordi det påvirker helse, trivsel og produktivitet. Det er godt
dokumentert at dårlig inneklima kan forverre
plagene hos personer med astma, allergi eller
annen overfølsomhet. Også personer uten kjente
allergier eller overfølsomhet kan bli syke av å
oppholde seg i et bygg med dårlig inneklima.
I alle bygg, både private og offentlige, må en
derfor ha fokus på å legge til rette for et godt
inneklima. Dette er nødvendig for å gjøre byggene tilgjengelige for barn og voksne med astma,
allergi, eksem og andre overfølsomhetssykdommer og for å forebygge at flere utvikler disse
sykdommene. I tillegg er det et viktig poeng at
et godt inneklima er helsemessig godt for alle.
For våre grupper er det følgende faktorer som
har størst betydning for et godt inneklima:
• Passiv røyking
• Fukt og muggsopp
• Støv/partikler/renhold
• Luftskifte/ventilasjon
• Temperatur
• Avgassinger fra materialer

Du finner mer informasjon om dette her:
http://www.naaf.no/no/inneklima/Fakta-om-inneklima/
Inneklima i skoler og barnehager:
Opplæringsloven § 9a sier at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk
og psykososialt miljø.
Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir
tatt hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene.
Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov.
Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved
skolen som har funksjonshemminger.
Dersom en elev eller forelder, eller ett av rådene eller utvalgene ved
skolen der disse er representert, ber om tiltak for å rette på det fysiske miljøet, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om
enkeltvedtak i forvaltningsloven. Dersom skolen innen rimelig tid ikke
har tatt stilling til saken, kan man likevel kunne klage etter forskriftene
i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.
Skolen skal aktivt drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for
å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene slik at kravene
blir oppfylt i henhold til forskriften. Skoleledelsen har ansvaret for
den daglige gjennomføringen av dette.
Kilde: www.skoledata.net
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Foto: Colourbox
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ER DET MYE BUROT DER DU BOR?
Dersom vi holder bestanden nede og unngår blomstring, har vi oppnådd det vi ønsker. Én plante kan gi fra seg 700.000 frø til nye planter og
40.000.000 pollenkorn.
Det går an å rive opp burota på en enkel måte, den sitter ikke godt. Man
kan engasjere barnehager, skoler og nabolag som går sammen og luker.
Jo flere burotplanter man får fjernet, desto mindre spredning av pollen
blir det, og i neste omgang færre nye planter.
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Burot vokser gjerne i veikanter, og det er derfor fint om kommunene
sørger for at veikanter og kanter langs sykkelstier slås så langt som mulig.
Dette egner seg best når burota er 25 – 30 cm høy, i juni/juli. Det er viktig
med en oppfølging noen uker senere for å fjerne gjenveksten.
Brakkarealer og jordhauger er et godt voksested for burot, og bør i størst
mulig grad unngås eller holdes i bevegelse ved harving mm. Jordhauger
som ligger «på vent» og er bevokst av burot, sprer ugraset til nye områder
når jorda tas i bruk.
Burotplanten ser uskyldig ut, men den er til
plage for ca 220.000 burotallergikere. Allergien gir rennende nese og øyne, kløe, nysing
og hodepine. Man blir trøtt og slapp og noen
orker ikke gå på jobb, skole og barnehage.

Luking og fjerning av burot er forebyggende helsearbeid. For å utvikle
allergi mot burot, må man påføres den. Dvs at man kan forebygge allergi
hos mange barn ved at de ikke utsettes for burot på vei til skolen/barnehagen. Det samme ønsker vi i områder der mange mennesker ferdes eller
oppholder seg.

Burot blomstrer fra ca 15. juli til 1. september. Vi kan bekjempe burota fra midten av
juni når den er en beskjeden grønn plante.

NAAF Region Midt og våre storlag vil ha fokus på burot i år, og vi håper at
også våre medlemmer kan få inspirasjon til å sette i gang «aksjoner» i sitt
nærmiljø.
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ET LIV MED MATALLERGI
Marta M. Parés-Berggren kommer fra
Katalonia og er 40 år gammel. Hun understreker at hun er katalansk, ikke spansk!
Marta har bodd i Norge i nesten 10 år, og
etter ett år i Oslo begynte problemene med
alvorlige matallergier, eller kryssallergier.
I løpet av årene i Norge har Marta opplevd
at kroppen litt etter litt har utviklet ulike
matallergier på grunn av at hun hovedsakelig
er ekstremt allergisk mot bjørk. I Katalonia
vokser ikke denne typen tre. Der hadde hun
allergi mot platanslekta og hassel.
På grunn av bjørkepollenallergien har Marta
nå allergi mot ulike typer frukt og grønnsaker, rå fisk og skalldyr, gluten, eggeplomme, rødt kjøtt og nøtter (alle typer).
I tillegg har hun hatt laktoseintoleranse
siden hun var 11 år gammel. Hun har blitt
innlagt flere ganger på akutt avdeling ved
ulike sykehus i Norge på grunn av anafylaksi.
Etter hvert fant man årsaken til at hun stadig
fikk anafylaktiske reaksjoner; nemlig ulike
typer nøtter. Derfor må Marta alltid ha med
seg EPIPEN.

Marta tok nesten 3-års behandling
med allergivaksine, men for hennes
del fungerte den ikke som forventet. Til slutt ble hun innlagt på
sykehus med anafylaksi.
Marta deltar likevel på ulike 10
km løp og halvmaraton i inn- og
utland, og trener utendørs nesten
hver dag dersom det ikke er minus
grader.
Marta er meget glad i å lage mat og
å spise den. Derfor har hun tilpasset kjente matoppskrifter til sine
matallergier eller hun lager selv
matoppskrifter som hovedsakelig
er middagsretter.
Interessen for mat har ført til at Marta har undervist i faget «Mat og
Helse» på grunnskolenivå. Hun er utdannet lektor med tillegg i tysk som
fremmedspråk, og har dessuten hovedfag i filosofi/etikk og i litteraturvitenskap (europeisk teater). Hun har jobbet på ulike videregående
skoler i Norge og andre land siden 2002.
Nå bor Marta i Meråker, der hun jobber som tysklærer ved Meråker
videregående skole.
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KATALANSK KYLLING MED SAFRAN RIS
(4-5 PORSJONER)

HOVEDRETT

Denne oppskriften er gluten-, melke-, nøtte- og eggefri, og hører til mitt eget repertoar av
matoppskrifter.
INGREDIENSER

•
•
•
•
•
•
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600g kylling i stykker
1 dl olivenolje
1 løk grovhakket
1 hvitløkfedd finhakket
2 laurbærblad
1 dl Mozel uten tilsatt sukker
(evt. eplesider uten tilsatt sukker)
• 1 rød paprika i strimler
(uten frøstokk og kjerner!)
• salt
• pepper

FRAMGANGSMÅTE

1. Skjær kyllingen i stykker. Krydre kyllingkjøttet med salt og pepper i en kjele, brun det i varm olivenolje og ta
deretter stykkene opp.
2. Skrell løk og hvitløk, grovhakk den første og finhakk den siste og brun begge deler i samme kjele der du har stekt
kyllingen først. Tilsett strimlet paprika der frøstokk og kjerner er fjernet, og la også den få farge.
3. Legg kyllingstykkene oppå og tilsett laurbærblad og Mozel. La det stå og surre i ca 15 minutter.
4. 5 minutter før kyllingen blir småkokt, smelt smøret i en stor, tykkbunnet gryte og tilsett litt salt, hvit pepper og
safranen. Fres risgrynene i kryddersmøret, og når kyllingstykkene er ferdig kokt, legg dem oppå risen og hell resten
av grytens innhold over dem igjen.
5. Tilsett 3 dl varmt vann og buljongterningen, og la retten surre videre i 15-18 minutter, slik at risen blir mør.
Hvis risen ser ut til å bli for tørr, sper man litt etter litt med resten av vannet. Bon profit! («Guten appetitt»
på katalansk)
(Laget av Marta M. Parés-Berggren)
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RISOTTO MED SOPP
(5 porsjoner)

HOVEDRETT

Denne oppskriften er gluten-, laktose-, nøtte- og eggefri, og hører til mitt eget repertoar av matoppskrifter. Jeg baserte meg på en oppskrift fra den norske koken Chef Wenche Andersen, og jeg tilpasset
den til alle mine matallergier.
INGREDIENSER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3dl ris
4 sjalottløk, finhakket
1ss olivenolje til steking (løk)
2dl Mozell (uten tilsatt sukker)
5dl vann med 2 grønnsaksbuljongterning
3ss margarin
5ss revet parmesan (laktosefri)
400g sopp, hakket
3ss margarin uten melk og uten soja til
steking (sopp)
• 2ss timian
• salt og pepper

FREMGANGSMÅTE

1. Finhakk sjalottløk og fres i olje sammen med risen, til alt er blankt.
2. Hell på Mozell og kok inn på lav varme.
3. Tilsett grønnsaksbuljongterningen litt etter litt. Kraften skal koke helt inn mellom før du tilsetter ny kraft.
Rør jevnlig under hele kokeprosessen med en tressleiv i ca. 20 minutter. Mens risen småkoker, stek soppene
i margarin i en stekepanne og krydre dem med salt, pepper og timian.
4. Når risen er ferdig kokt og all kraften er tilsatt, bland soppene inn i risottoen og server med revet parmesan.
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LANDSMØTET ER NAAFS HØYESTE MYNDIGHET OG AVHOLDES HVERT TREDJE ÅR.
Der møter:
a) forbundsstyret
b) opp til 125 delegater valgt av regionene etter regler gitt i § 6-3 (Representasjon)
c) fire delegater fra NAAFU
d) generalsekretæren
e) kontroll- og klageutvalget
f) valgkomiteen
g) lederen for styret i Det Norske Helsesenter s.a.
h) innstilte kandidater til:
I forbundsstyret
II kontroll- og klageutvalget
III valgkomiteen
i) forbundets øvrige medlemmer
j) gjester
k) ansatte i NAAF

LANDSMØTE 2016

Et landsmøte er en begivenhet vi ser fram til med glede og forventning. Organisasjonens øverste
organ skal behandle og vedta en rekke viktige og formelle saker. I tillegg er landsmøtet en viktig
møteplass for alle som jobber for å gjøre Norge friskere, både tillitsvalgte og ansatte.
Kommende landsmøtet arrangeres 24.-25. september 2016 i Asker.
NAAF Region Midt vil være tilstede på kommende landsmøte med 12 delegater
og 2 regionssekretærer

Foto: Colourbox
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REGIONALT SENTER
FOR ASTMA, ALLERGI OG OVERFØLSOMHETSSYKDOMMER
Etter oppdrag fra Helsedirektoratet har det
blitt satt i gang arbeid med å etablere Regionlat senter for astma, allergi og overfølsomhetssykdommer (RAAO) i hver helseregion (Nord, Midt, Vest og Sør-Øst). Dette skal
være en regional kompetansetjeneste og et
regionalt behandlingssenter.
I Helse Midt-Norge er det St. Olavs Hospital
som skal huse dette senteret.
Arbeidet ved senteret har kommet i gang,
og de første pasientene ventes inn på forsommeren i år. Leder for senteret er lungelege Anders Tøndell. Med seg på laget har
han Liv Bjerke Rodal, som er sykepleier med
spesialkompetanse innen allergologi. Begge
er ansatt i 50% stilling ved RAAO.
Senteret er foreløpig en poliklinisk virksomhet med avgrensede problemstillinger.
I første omgang vil man jobbe på
2 områder:
• Anafylaksiutredning, spesielt for voksne
• Tverrfaglig diskusjonsgruppe, der man
diskuterer pasienter med sammensatte
lidelser, og gir råd om utredning/
behandling.
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I diskusjonsgruppa er det med spesialister innen øre/nes/hals, lungesykdommer, barn, immunologi, arbeidsmedisin og hudsykdommer, i tillegg
til sykepleier med allergologikompetanse og klinisk ernæringsfysiolog.
Det er også ønskelig at man etter hvert får med psykiater og spesialist
i fordøyelsessykdommer.
Målet er å få til to dager per uke med poliklinikk der man kan utrede
pasienter. På sikt vil senteret bli en 3. linjetjeneste.
Ledelsen ved St. Olavs Hospital er positiv til det nye senteret og er innstilt
på at dette arbeidet skal lykkes.
For personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er
dette veldig positivt, og vi håper at mange i vår pasientgruppe får nytte
av senteret.
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HELSEDIREKTORATET LAGER NY NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

38

Jorunn Lervik hadde permisjon fra sitt arbeid hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å lede arbeidet med retningslinjen for Helsestasjon 0-5 år. Hun er nå tilbake i Sør-Trøndelag. Som et ledd i dette arbeidet så Helsedirektoratet
behovet for å oppdatere kunnskapen innenfor astma, allergi og annen overfølsomhet som nettopp helsestasjonene
kunne gjøre nytte av. Det ble på dette grunnlaget opprettet
fire arbeidsgrupper som tok for seg hvert sitt tema:
• Lik behandling fra nord til sør om atopisk eksem hos barn
• Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager
og skoler
• Råd om planter i barnemiljøer
• Gode råd om godt inneklima for spedbarn
NAAF var representert i samtlige arbeidsgrupper.
Behandling av atopisk eksem kan i dag variere alt etter
hvor man bor. Det finnes mye ulik informasjon rundt
omkring, og man ser derfor et behov for å samle alt på ett
sted. Det ble derfor satt i gang et arbeid for å utvikle en nye
landsomfattende råd for behandling av atopisk eksem.
Rådene skal blant annet si hvordan man bruker kortisonsalver og –kremer. Både foreldre og pasienter kan være redd
for å bruke kortison. Riktig behandling med kortison er
veldig viktig for å redusere plagene. Atopisk eksem er ingen
alvorlig sykdom i medisinsk forstand, men det kan være
veldig plagsomt og det er tidkrevende å behandle.

Det er tall som viser at 17 prosent av 2 år gamle barn i
Norge har atopisk eksem, og i alderen 9-16 år ligger tallene
på mellom 21 og 35 prosent. Håpet er at man med de nye
rådene skal gi økt kunnskap, slik at denne gruppen barn
skal få en optimal behandling.
Allergi er ikke årsak til atopisk eksem, men eksemet kan forverres hvis man kommer i kontakt med noe man ikke tåler.
Arbeidsgruppen ble ledet av barnelege Roald Bolle fra UNN.

HÅNDTERING AV NØTTEALLERGI I SKOLER

Arbeidsgruppen som jobbet med håndtering av nøtteallergi
i skoler og barnehager konkluderte med at det ikke er nødvendig å innføre et generelt forbud mot nøtter. Det man
bør ha fokus på er å gi skoler og barnehager kunnskap om
hva nøtteallergi er og hva ansatte skal gjøre dersom en elev
får en akutt allergisk reaksjon.
De færreste med nøtteallergi er hyperallergiske og svært få
reagerer på at det er nøtter i rommet. De som har en alvorlig nøtteallergi skal ha med seg to adrenalinpenner som er
tilgjengelig til enhver tid. Et godt samarbeid med foreldrene
er viktig.
Anbefalingen er også vurdert av Utdanningsdirektoratet.
Arbeidet forventes ferdigstilt før skolestart høsten 2016.
Arbeidsgruppen ble ledet av Karin Lødrup Carlsen, OUS
og Marianne Bjerke, Helsedirektoratet.
Kilde: AstmaAllergi nr 2/2016 og Helsedirektoratet

Foto: Colourbox

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0–5 år og felles
innholdsdel for de tre tjenesteområdene: helsestasjon,
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har vært
ute på høring med frist for innspill april 2016.
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PLANTER I BARNEMILJØER

Å tilrettelegge grønne miljøer for alle, også for miljøhemmede (personer med astma, allergi og annen overfølsomhet) er viktig – spesielt i barnemiljøer. Et godt grønt miljø
er helsebringende og viktig for vekst og utvikling.
Mange barn får helseplager ved kontakt med enkelte planter. Det gjelder først og fremst personer med påvist allergi,
men overfølsomhet for plantedufter kan også forekomme
hos andre. Duftstoffer fra planter kan – i likhet med allergifremkallende stoffer (allergener) – gi plager både for hud
og slimhinner. Eksem, astma og «høysnue» er de vanligste
sykdommene.
Et godt grønt oppvekstmiljø skal være en selvfølgelighet,
også for barn med allergier. Et sterilt miljø uten planter
er ingen god løsning med hensyn til barnas livskvalitet.
I utearealet bør man velge trær som er robuste. Å lage en
vekstplass der barna kan dyrke grønnsaker skaper nærhet
til naturen. Gressplener i barnehage og skole er ikke bra
for barn med påvist pollenallergi. Der det er gress, er det
viktig å klippe gresset utenom skole-/barnehagetiden.

GODT INNEKLIMA FOR SPEDBARN

Arbeidsgruppen ble ledet av Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet og Marianne Bjerke, Helsedirektoratet.

INNEKLIMA FOR SPEDBARN - GODE RÅD

Helsedirektoratet har i samarbeid med Norges Astma- og
Allergiforbund (NAAF) og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for
barn (NFBIB) utarbeidet et nytt faktaark som inneholder råd
til nybakte foreldre om inneklima i babyrommet.
Det er store forventninger når en venter barn, og foreldre
ønsker å legge til rette for en best mulig start i livet. Mange
planlegger et eget barnerom. Godt inneklima i boligen og
særlig på barnerommet er viktig, spesielt for de minste barna.
Vi oppholder oss mye innendørs, ofte mer enn 90 prosent
av tiden. De minste ofte enda mer. Sammensetningen av
kjemiske stoffer, bakterier, virus og muggsporer i innelufta er
annerledes enn den ute og kan for noen gi uønskede helseeffekter eller plager.
Reduksjon av stoffer som kan være irriterende eller allergifremkallende i luftveiene og på hud er derfor viktig. Samtidig må barn være i kontakt med sitt naturlige nærmiljø for
å utvikle et velfungerende immunsystem. Det er ikke tilfeldig
at småbarn smaker på alt.

Noen gode råd:
• Velg planter som ikke avgir duft
• Unngå soppvekst i blomsterjorden
• Unngå selvvanningspotter
Ingen kan gjøre alt perfekt, men små grep kan forebygge og
• Unngå piggete kaktus
redusere helseplager. Ingen skal ha dårlig samvittighet om
• Unngå giftige planter
de ikke greier å følge samtlige råd og anbefalinger.
• Unngå or, hassel, selje og spesielt bjørk ved nyplantinger.

ROM FOR SPEDBARN

Kilde: Helsedirektoratet De som venter barn bør forberede den nyfødtes innemiljø
godt, og i så god tid som mulig før fødselen.
Arbeidsgruppen ble ledet av Roald Bolle, UNN
• Rommet som babyen ligger i, bør være enkelt å rengjøre.
og Marianne Bjerke, Helsedirektoratet
• Babyrom bør ikke ha heldekkende teppegulv. De kan gjerne
være lakkert eller malte tregulv, laminat av god kvalitet
(spør forhandler eller NAAF) eller parkett.
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OPPUSSING, MALING OG VALG
AV PRODUKTER

Skal babyrommet pusses opp eller males, bør det gjerne
gjøres ferdig en måned før rommet tas i bruk. Maling/op�pussing til sommerhalvåret vil være en fordel – da er det
lettere å lufte skikkelig.
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SOVE - BABYSENG, SENGETØY, MADRASS
OG VOGN

Babyen skal sove på ryggen og ha egen seng (www.lub.no)
For å unngå at madrassen får fuktskader på grunn av
kondens av svette, bør barnesengen ha sengebunn med
luftåpninger for å sikre luftsirkulasjon. Madrassen til barnet
skal være fast og ren. Ny madrass bør pakkes ut av plasten
og luftes godt slik at fabrikklukt forsvinner før den tas i
bruk, gjerne i et par uker. Nye tekstiler bør vaskes før bruk
for å få ut rester av kjemiske stoffer. Når sengetøy arves bør
dette vaskes/renses og luftes godt og i noen dager. Lufting
bør foregå ute for å kvitte seg med «gammel lukt» og flyktige kjemikalier.

FUKT

Fukt i boligen øker risiko og sykdom som allergisk og
ikke-allergisk luftveissykdom.
• Tegn på fukt eller fuktskader i boligen må undersøkes og
eventuelt utbedres snarest.

• Tørk tøy i godt ventilerte, luftige rom eller tørkeskap/		
tørketrommel, for å unngå fukt, kondens og fuktskader.
Tørking på soverom og andre rom gir fare for fukt,
kondens, mugg og husstøvmidd dersom ikke ventilasjonen er god nok.

KJEMISKE PRODUKTER

Unngå så langt det er praktisk mulig kilder til luftforurensninger, inkludert matos, rengjøringsmidler, parfyme, røkelse, «luktfjernere», parfymerte kremer og annen kosmetikk.
Bruk ikke rengjøringsmidler i sprayform.
Alt nyinnkjøpt (klær, sengetøy, leker, møbler) bør pakkes
ut av emballasjen utenfor babyværelset og luftes før det
tas i bruk. Lukt på nye produkter. Lukter det sterkt eller
tydelig «vav noe kjemisk», bør produktet ikke tas inn
i babyværelset.

VENTILASJON / LUFTING

Rommet som babyen oppholder seg på, bør gjennomluftes
minst et par ganger om dagen. Kontroller gjerne hvordan
babyen har det, ved å gå fra et rom med frisk luft til
babyens rom. Luften bør føles frisk, men ikke kald når
du kommer inn.

TEMPERATUR, OPPVARMING
OG BRUK AV VARMEKILDER

Gunstig dagtemperatur er mellom 20 – 22 grader i oppholdsrom. Soveroms temperatur bør være lavere, gjerne
mellom 14 - 18 grader. Kontroller at barnet ikke har det for
varmt eller klamt ved å kjenne etter nede i nakken og juster
eventuelt temperatur og påkledning. Ha gjerne et termometer i rommet på en innervegg.

RENHOLD

Legg til rette for enklest mulig renhold. Rengjøring bør som
hovedregel gjennomføres en gang i uken. Bruk ikke rengjøringsmidler i sprayform
Foto: Colourbox

• Rommet bør ha minst mulig støvsamlende møbler og
tekstiler, «Kosedyr» og tekstilprodukter bør vaskes og
luftes ved behov.
• Godt renhold bør gjennomføres jevnlig, inkludert lister,
vegger, gardiner og skaptopper.
• Vognen til barnet bør være ren, tørr (fri for fuktskader)
og godt utluftet. Det samme gjelder madrassen. Husk
også å gi barnet god sirkulasjon med frisk luft mens det
ligger i vognen. Unngå derfor å dekke til barnevognen
med tykke eller tette tepper.
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Heldekkende tepper er uegnet og umulig å holde rene.
Det er spesielt viktig på barnerom.
Bruk en god støvsuger med HEPA-filter eller sentralstøvsuger. Støvsug gjerne mens babyen er i et annet rom. Støvsugingen virvler opp finstøv, det er derfor bra å gjennomlufte
etter støvsugingen.

RADON

Radon er en gass som i varierende grad finnes i grunnen.
Denne gassen er usynlig og luktfri og blander seg lett med
inneluften hvis den får trenge inn i huset gjennom utettheter i kjellergolv og/eller vegger under bakkenivå. Høye
radonverdier over lang tid kan føre til lungekreft, spesielt
i hjem der det røykes. Det er særlig viktig at små barn ikke
utsettes for denne risikoen. Det foreligger klare regler for
når det skal gjøres forebyggende tiltak mot radon.
(Se også informasjon på nettsidene til Statens stålevern).
Er du i tvil om radonnivået i ditt hus, bør du få det sjekket.
De som har ansvar for miljørettet helsevern i kommunen
kan gi nærmere informasjon om de generelle radonforholdene i din kommune, og om hvordan du kan bestille
måling.

TOBAKKSRØYK

Barn som vokser opp i et røykfritt innemiljø har mindre
risiko for astma, luftveisinfeksjoner, mellomørebetennelse
og plutselig uventet spedbarnsdød/krybbedød. Heldigvis
er det en gledelig utvikling at stadig færre tillater røyking
innendørs når det er barn til stede.
• En røykfri graviditet gir barnet i magen bedre muligheter
for vekst og utvikling. Mors røyking i svangerskapet øker
risikoen for lavere fødselsvekt og senere lungesykdom
hos barnet.

• Unngå all røyking, inklusive e-sigaretter, innendørs. Røyk
aldri der det er barn til stede. Barn er spesielt utsatt 		
for helseskadelige effekter av tobakksrøyk i omgivelsene.
De skadelige partiklene i røyken spres i huset og er
kraftig luftveisirriterende.

KJÆLEDYR

Det er ikke grunnlag for verken å anbefale eller fraråde
kjæledyr i hjemmet for å forebygge allergisk sykdom. Det
gjelder også i familier som har allergi. Men dersom barnet
utvikler allergisk sykdom i kontakt med dyr bør man selvsagt ikke ha disse dyrene hjemme.

POLLEN OG PLANTER

Det er positivt med et variert naturlig biologisk miljø og
tilgang til mangfoldig natur. Pollenallergi er sjelden i første
leveår. De som har utviklet pollenallergi skal behandles
målrettet og tilpasset den enkelte.

OPPBEVARING, LAGRING OG GJENBRUK
AV BARNEUTSTYR

For å sikre at barnetøy, seng, og barnevogn kan brukes på
nytt er det viktig å oppbevare klær og utstyr slik at det ikke
blir utsatt for støv, uønsket lukt og fukt slik at fuktskader og
muggsopp utvikles. Vær oppmerksom på fukt på loft og i
kjeller.
• Pakk klær og utstyr inn i egnet materiale slik at det ikke
forringes under oppbevaringen.
• Velg et rom i boligen som har jevn temperatur og er tørt
og rent.
Mer informasjon:
• Norsk Forum for Bedre Innemiljø for barn (NFBIB)
www.innemiljo.net
• Helsenorge, www.helsenorge.no (inneklima)
• Statens Strålevern, www.nrpa.no
• Folkehelseinstitutter, www.fhi.no/tema/inneklima
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SANDMOEN KRO
Vi er her fordi du er her!

Rehabiliteringssenter AS
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Vi tilbyr møte, kurs og konferanselokaler.
Her kan dere bestille rom som
er utstyrt med alt dere behøver.

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten,
Selli rehabiliteringssenter har avtale med Helse
Midt-Norge RHF

På kjøkkenet serverer vi god
husmannskost i store porsjoner
til hele familien.

• For ortopedi
• For lungesyke
• For hjertesyke
• For kreftsyke
• For mage/tarmopererte
• Helse- og ferieopphold for selvbetalende g jester

Vi gjennomfører i tillegg alle
typer selskaper.
Ring oss for en hyggelig samtale,
og vi skreddersyr etter dine
behov og ønsker.

VÅRT TEAM:

Lungelege • Ortoped • Allmennleger • Sykepleiere
Hjelpepleiere • Psykiatrisk sykepleier
Fysioterapeuter • Helsesekretær

Tlf 72 83 43 00 - post@selli.no - www.selli.no

Fremgang gjennom
trening og trivsel

Tlf: 72 59 61 80

sandmoen.kro@dialogus.no
www.sandmoenkro.no
Sandmoﬂata 3
7072 Heimdal
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REGIONSKALENDER

Utgivelse av MedlemsNytt
Tai Chi gruppe i Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgrupper i Møre og Romsdal Storlag
Klatrekveld i Møre og Romsdal Storlag

JULI

MAI

Verdens Astmadag 1. tirsdagen i mai
Verdens Tobakksfrie dag 31. mai
Tai Chi gruppe i Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgrupper i Møre og Romsdal Storlag

AUGUST

APRIL

Skigruppe i Møre og Romsdal Storlag
Tai Chi gruppe i Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgrupper i Møre og Romsdal Storlag
Klatrekveld i Nord-Trøndelag Storlag
Klatrekveld i Sør-Trøndelag Storlag, Trondheim og Orkanger
Eksemskole i Kristiansund
Eksemskole i Trondheim

SEPTEMBER

MARS

Skigruppe i Møre og Romsdal Storlag
Tai Chi gruppe i Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgrupper i Møre og Romsdal Storlag
Astmaskole i Ålesund
Eksemskole i Ålesund
Eksemskole i Levanger
Årsmøte Region Midt

Tai Chi gruppe i Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgrupper i Møre og Romsdal Storlag
Tai Chi gruppe i Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgrupper i Møre og Romsdal Storlag
Møretrimmen i Møre og Romsdal Storlag
Klatrekveld i Sør-Trøndelag Storlag, Trondheim og Orkanger
KOLS-kurs i Ålesund
Eksemskole i Trondheim
Familieseminar på Dombås

OKTOBER

FEBRUAR

Skigruppe i Møre og Romsdal Storlag
Tai Chi gruppe i Møre og Romsdal Storlag
Årsmøter i storlagene

Verdens allergidag 8. juli

Tai Chi gruppe i Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgrupper i Møre og Romsdal Storlag
Klatrekveld i Nord-Trøndelag Storlag
Klatrekveld i Møre og Romsdal Storlag
Badedag i Sør-Trøndelag Storlag
Astmaskole i Ålesund
Eksemskole i Ålesund
Verdens spirometridag
Parfymefri uke 44
Matkurs i Sør-Trøndelag Storlag

NOVEMBER

JANUAR

Skigruppe i Møre og Romsdal Storlag
Badedag i Sør-Trøndelag Storlag

JUNI

NAAF Region Midt følger hovedorganisasjonen sin visjon og mål jfr. gjeldende strategiog handlingsplan. Så sant økonomi og ressurser tilsier det, blir følgende aktiviteter gjennomført.

Send oss
gjerne din
e-postadresse på
region.midt@na
af.no,
så får du inform
asjon om
aktiviteter, dato
er mv.
fortløpende.

Tai Chi gruppe i Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgrupper i Møre og Romsdal Storlag
Matkurs i Nord-Trøndelag Storlag
Astmaskole i Klæbu
Eksemskole i Trondheim
Verdens KOLS dag 3. onsdagen i november

Lungerehabilitering ved Selli Rehabiliteringssenter i Klæbu – hele året
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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

32774983355765

32774975471675

32774983146678

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!

