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Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler
En ny veileder fra Helsedirektoratet gir retningslinjer for hvilke tiltak
skoler og barnehager bør sette i verk ved forekomst av nøtteallergi.
Veilederen viser hvordan alvorlige allergiske reaksjoner på nøtter bør
håndteres.
Rundt 20 prosent av alle matallergiske reaksjoner hos barn skjer mens
barnet er på skolen, og det er også her en eventuell kraftig reaksjon oftest
oppstår for første gang. Selv om de færreste elevene har en allergi som
kan medføre anafylaktisk sjokk (allergisjokk), bør skoler og barnehager
være forberedt på muligheten av at en slik reaksjon kan oppstå.
Intensjonen med disse anbefalingene er å gi helsetjenesten, skoler, barnehager og foresatte konkrete anbefalinger for hvordan alvorlige nøtteallergier kan og bør håndteres.
Rådene er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe med medlemmer fra både
spesialist- og primærhelsetjenesten. Brukerperspektivet er ivaretatt ved
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Rådene er basert på faglig
konsensus fra et samlet fagmiljø, og på erfaringer fra praksis i kommunehelsetjenesten.

HOVEDREGEL: Ikke generelt forbud mot nøtter i skole eller
barnehage. Behov for forbud bør dokumenteres av spesialist.

Foto: Colourbox

Et samlet fagmiljø mener at et forbud mot nøtter i skolen/barnehagen:
l Kun helt unntaksvis er hensiktsmessig og nødvendig
l Bør begrenses til omgivelsene der barnet ferdes eller
der et forbud ansees som nødvendig
l Kun skal skje når det foreligger en erklæring
fra spesialist på at dette er nødvendig
l Kan vurderes i barnehager på den avdelingen
som har barn med alvorlig nøtteallergi, men
behov for slikt tiltak må dokumenteres

Hvordan håndtere akutte og alvorlige
allergiske reaksjoner i skolen/barnehagen

1. Sett adrenalinpenn i låret dersom:
		 l Barnet er i ferd med å utvikle alvorlig 		
allergisk reaksjon/allergisjokk
		 l Har fått i seg et fødemiddel som de
tidligere har fått sjokk av
2. Ring 113 og tilkall hjelp
3. Legg barnet ned så fort symptomet oppstår,
og hold barnet rolig og liggende. Ved pustebesvær: legg hodet noe høyere (pute eller
lignende), hør om barnet har astmamedisin
og gi denne (2 inhalasjoner x 2)
4. Ring foresatte
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VED TVIL:

l Sett heller én adrenalinpenn for mye,
enn én for lite
l Sett heller en adrenalinpenn for tidlig enn
for sent.

Region Midt synes det er positivt at kompetansen på dette området styrkes i skolene,
og det er bra at vi nå får klare retningslinjer
som forteller hvordan man skal forholde seg
til dette. Region Midt har mottatt midler
fra Extrastiftelsen til å holde kurs om dette
temaet for skoler og barnehager.

Kilde: Helsedirektoratet.
For mer informasjon:
naaf.no

NAAF REGION MIDT

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:

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
Besøksadresse:
Telefon:
E-post:
Regionssekretær:
Kontortid:
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Amundsdalsveien 303, 7540 KLÆBU
92 28 71 46
gina.strom@naaf.no
Gina Evelyn Strøm
Mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00

NAAF REGION MIDT MØRE OG ROMSDAL
Moaveien 11, 6018 ÅLESUND
Telefon:
E-post:
Regionssekretær:
Kontortid:

47 36 24 18
monica.dalseth@naaf.no
Monica Dalseth
Tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 15.00
Fredag kl.11.00 – 15.00

STYRET I NAAF REGION MIDT
Leder:
Atle Ruud
Telefon:
92 85 39 09
E-post:
atle.ruud@gmail.com
Nestleder:
Lisbeth Nygård
Styremedlem: Hege Eliassen
Styremedlem: Anneli Brakalsvålet
Styremedlem: Bo Rotmo
Varamedlem:
Lela Samvik
Varamedlem:
Kirsten Rotmo
Varamedlem:
Marta Pares-Berggren

NORD-TRØNDELAG STORLAG
Org nr: 983 146 678 Konto nr: 4202 36 21031
Leder:
E-post:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Hilde Myhre  Tlf: 99 58 51 98
kaisa86@hotmail.com
Marta Pares-Berggren
Anneli Brakalsvålet
Kirsten Rotmo
Eldbjørg Helen Sandberg

SØR-TRØNDELAG STORLAG
Org nr: 983 355 765 Konto nr: 4358 15 13388
Leder:

Lisbeth Nygård  Tlf: 91 51 38 69
lisbeth.nygard.1@gmail.com
Nestleder:
Atle S. Ruud
Styremedlem: Trude Hveding
Styremedlem: Ellen Juvik
1. Vara:
Marius Hveding Ervik
2. Vara:
Bodil Mikkelsen
3. Vara:
Merete Kalland

MØRE OG ROMSDAL STORLAG
Org nr: 975 471 675 Konto nr: 3910 39 09256
Leder:

Hege Eliassen  Tlf: 91 87 20 02
heeliassen@yahoo.no
Nestleder:
Lisbeth Svendsen Søvik
Styremedlem: Vibeke Roald Bjørnsen
Styremedlem: Guri Havnevik Devold
Styremedlem: Lela Samvik
1. Vara:
Idar Arne Kvien
2. Vara:
Leif Aasen
3. Vara:
Ottar Drågen
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LEDEREN HAR ORDET
Det er med en god porsjon stolthet regionen presenterer årets Medlemsnytt. Bladet du holder i hånden
er en av flere måter vi kommer i kontakt med våre
medlemmer; deler hverdagshistorier og praktiske
tips, samt synliggjør aktivitetene og fokusområdene
våre.
Mengden informasjon om astma, allergi, eksem og
kols er stor – og tilgangen er enkel; «alt» finner du
på nett. Kanskje er den for stor? Er alt man finner på nett korrekt? Den
informasjonen vi deler på sosiale medier og legger ut på www.naaf.no
kan du i alle fall stole på.

et prosjekt for elever på 5.-7. trinn og har
som målsetning å øke kunnskap om konsekvenser og tiltak for et godt inneklima i norske læringsinstitusjoner. Et annet eksempel
er NAAFs deltakelse til Helsedirektoratet nye
veileder «Anbefalinger for håndtering
av nøtteallergi i barnehager og skoler».
Her er bl.a. forventninger til økt kunnskap
hos barnehager og skoler, tydeliggjøring av
viktigheten om tett og god dialog, samt
retningslinjer for hvordan et eventuelt
forbud bør håndteres, kommet med.

Denne store tilgangen på informasjon har dessverre også den effekten at
færre ser behovet for å være medlem av NAAF. Færre medlemmer betyr
mindre penger til organisasjonen, og mindre penger betyr dårligere tilbud
- til alle. Jeg håper vi klarer å snu trenden med nedadgående medlemstall.

Avslutningsvis ønsker jeg å komme med
en henstilling; verv gjerne et nytt medlem.
Et ekstra medlem til NAAF gjør Norge
friskere!

Selv om man kan utveksle mye erfaring via nett og sosiale medier, vil jeg
påstå at våre arrangement er en svært viktig møteplass for kontakt og
dialog med andre i samme eller lignende situasjon. Det kan være rent
sosiale arrangement, faglige arrangement eller arrangement som favner
begge deler. Spesielt vil jeg gjerne markedsføre Familieseminaret som
i år avholdes 15.-17. september på Dombås hotell. Vi har som alltid med
oss egen kokk som sørger for mat til alle, og i år også en del nyheter på
programmet og parallelle faglige spor.

Med ønske om økt medlemsmasse.

NAAF jobber med saker som alle til gavn; for tiden er det fokus på inneklima og uteluft. Spesielt ønsker jeg å trekke fram «Luftforsvaret» som er

Atle Ruud
Leder Region Midt
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NORD-TRØNDELAG STORLAG
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Nord Trøndelag storlag ønsker å gi et variert
tilbud til barn, ungdom og foreldre. Aktiviteter
på våren er klatrekveld på Røstad, foreldrekveld og medlemstur til Rypetoppen
i Meråker. På høsten arrangeres klatrekveld
og matkurs.

Det siste året har flere medlemmer i
Nord-Trøndelag storlag gått kurs innenfor
brukermedvirkning og likepersonsarbeid.
Til høsten er det oppnevning av nye råd og
utvalg, der jeg håper at vi får med flere av
våre engasjerte brukerrepresentanter.

Nord Trøndelag storlag jobber hele tiden for
å gi et bredt og variert tilbud til våre medlemmer. Vi har i flere år hatt fokus på fysisk
aktivitet, fordi dette er viktig, også for de som
har astma, allergi og eksem. I tillegg er det
med på å gi både voksne og barn en bedre
mestringsfølelse.

Mye av informasjonen vi sender ut kommer
på e-post. Dessverre når vi ikke alle
på grunn av manglende e-postadresser.
Jeg oppfordrer derfor medlemmer som ikke
har registrert sin e-postadresse om å sende
en e-post til én av våre regionsekretærer.

Vi er også opptatt av opplæring til barnehage- og skoleansatte innenfor
matvareallergi og matlaging. Vi holder årlig kurs for denne yrkesgruppen,
der deltakerne får en teoretisk innføring samt får lage mat uten egg, melk,
hvetemel osv.

Hilde Myhre
Leder i Nord-Trøndelag storlag

I det siste har vi begynt å arrangere foreldrekvelder for foreldre som har
barn med astma, allergi og eksem. Det er godt for de voksne å møte andre
som er i samme eller lignende situasjon, der man kan utveksle erfaringer
og prate med noen som forstår hvordan man har det.
Hvis du/dere har forslag til aktiviteter for storlaget, så er det bare å ta
kontakt med styret. Dette gjelder også hvis du ønsker å bidra i forbindelse
med oppstart av aktiviteter. Nord Trøndelag fylke er ganske stort, så vi
trenger flere ildsjeler.
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AKTIVITETER I NORD-TRØNDELAG STORLAG
KLATREKVELDER

Arrangeres i Trønderhallen på Røstad, Levanger.
Dato for høstens klatrekveld:
Fredag 20. oktober 2017 kl 18.00 – 20.00
Egenandel kr 150 per familie som betales til konto
4202 36 21031
Påmelding til gina.strom@naaf.no

RYPETOPPEN

Nord-Trøndelag storlag har fått midler fra ExtraExpress for
å gjennomføre klatredag ved Rypetoppen Adventurepark
i Meråker høsten 2017. Følg med på Facebook og våre
hjemmesider for mer informasjon etter sommerferien.

FORELDREKVELDER

Dette er en uhøytidelig sammenkomst, der foreldre kan
møtes for å utveksle erfaringer, snakke om utfordringer og
løsninger. Enkelte kvelder kan det også være et faglig tema,
der vi har med en foredragsholder som snakker om aktuelle
saker.

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

Oversikt over alle våre aktiviteter finnes på: www.naaf.no/
midt i tillegg til at informasjon om ativiteter publiseres fortløpende på NAAF Region Midt sin facebook side:
www.facebook.com/naafmidt
Vi sender også ut informasjon om aktiviteter på e-post
til våre medlemmer. Send oss din e-post adresse
så mottar også du denne informasjonen.
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SØR-TRØNDELAG STORLAG
NAAF Sør-Trøndelag storlag har fokus på tilbud til alle
NAAF sine medlemmer som bor i Sør-Trøndelag og vi
ønsker å synliggjøre NAAF sine mål og strategier som
ble vedtatt på landsmøtet i 2016. En viktig oppgave er
også å støtte opp om arbeidet til NAAF Region Midt.
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En av de sakene vi vil ha fokus på i 2017 er hvordan
NAAF kan ha et best mulig tilbud til alle medlemmene i ett Trøndelag. I forbindelse med årsmøtet i
Region Midt, som ble avholdt på Dombås i mars, ble det besluttet å sette
ned et arbeidsutvalg som skal jobbe videre med denne saken. Det enkelte
medlem vil nok ikke merke noen forskjell, men vi håper vi kan ha flere
arrangement som dekker hele fylket. En test på hvordan dette kan fungere
fikk vi da vi gjennomførte en felles samling i Rypetoppen klatrepark i juni
2017, hvor familier fra både Sør- og Nord-Trøndelag ble invitert til å delta.
Trøndelag er et stort fylke, så vi må også satse på flere mindre arrangement lokalt, som klatrekvelder og badedager. Dette er aktiviteter som er
populære til hele familien, og vi ønsker å fortsette med flere slike sosiale
arrangement.
Pollenallergi er et problem for mange. Ved å bruke appen Pollenvarsel
fra NAAF, får vi en god oversikt over spredningen av pollen i hele Norge.
Dette gjør at vi lettere kan forberede oss med medisinering og være
oppmerksomme på pollenspredningen. Lokalt i Sør-Trøndelag har vi hvert
år fokus på burot og vi har oppfordret barnehagene til å være med på en
årlig burotaksjon. Unger og voksne i barnehagen skal undersøke om det
finnes burot i deres nærområde og gjøre tiltak for å fjerne buroten og
dermed allergiplagene for de som har denne type allergi. I 2016 fikk vi inn
flere gode rapporter og vi har oppfordret til ny aksjon i år. Buroten er et

ugress som krever oppfølging i lang tid for å
få fjernet alt.
NAAF Sør-Trøndelag storlag har også hatt
fokus på problemene som gjester og ansatte
kan bli utsatt for når det røykes på uteserveringssteder. Dette er et problem der det er
montert vegger og tak slik at uteområdet blir
for tett. Oppslag i media førte til at Arbeidstilsynet ble koplet inn i saken, og flere steder
har det blitt gitt pålegg om at røyking må
forbys der tak og vegger er montert ute.
Vi håper vi kan komme i gang med flere
sosiale aktiviteter for medlemmene våre
i kommende år, vi har planer om å komme
i gang med mosjonsgrupper og kanskje noen
yoga grupper etter hvert. Vi sender mail
til medlemmene hvor vi har registrert mail
adresser, har du ikke fått mail – send oss din
info så vi får oppdatere din kontaktinformasjon! Vi oppfordrer også til å følge med på
informasjon som legges ut på hjemmesidene
til NAAF og informasjon på NAAFs facebook.
Lisbeth Nygård
Leder i Sør-Trøndelag storlag
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AKTIVITETER I SØR-TRØNDELAG STORLAG
BADEDAGER

Egenandel kr 150 per familie som betales til konto 4358 15 13888
Påmelding til gina.strom@naaf.no

Lørdag 28. oktober 2017 fra kl 10.30
Lørdag 20. januar 2018 fra kl 10.30

Sør-Trøndelag storlag har ønsker om å få til en klatredag ved Rypetoppen
Adventurepark i Meråker i løpet av våren 2018. Storlaget har allerede
gjennomført en slik dag våren 2017, og målet er å kunne fortsette med
dette.

Arrangeres i Pirbadet, Trondheim 2 ganger
årlig. Dato for de neste badedagene:

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

Foto: Colourbox

Arrangeres i Utehallen på Lade og i Orkdal
klatrehall.
Utehallen, Lade:
Fredag 29. september 2017 kl 18.00 – 20.00
Orkdal klatrehall, Orkanger:
Fredag 6. oktober 2017 kl 18.00 – 20.00

RYPETOPPEN

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».
For spørsmål og påmelding, ta kontakt med regionsekretær
på e-post: gina.strom@naaf.no
Oversikt over alle våre aktiviteter finnes på: www.naaf.no/midt i tillegg til
at informasjon om ativiteter publiseres fortløpende på NAAF Region Midt
sin facebook side: www.facebook.com/naafmidt
Vi sender også ut informasjon om aktiviteter på e-post til våre medlemmer. Send oss din e-post adresse så mottar også du denne informasjonen.
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MØRE OG ROMSDAL STORLAG
Jeg heter Hege Eliassen, og er nyvalgt leder i Møre og
Romsdal Storlag. Jeg har to barn, der eldste jenta som
nå er 12 år har hatt atopisk eksem hele livet. I tillegg
eggeallergi til hun var 7 år, og de siste årene pollenallergi og allergi mot enkelte dyreallergener. Det er
dette som har gjort at jeg brenner for å bidra til å gjøre
hverdagen bedre for andre i samme situasjon, og at
jeg ønsker å bidra til å påvirke gjennom NAAF.
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I den forbindelse håper jeg på å få til en foreldregruppe, et tilbud til foreldre
som har barn med atopisk eksem/allergi/astma. Her tenker jeg et sted der
man kan møte andre i samme situasjon, dele erfaringer, få råd og støtte.
Etterhvert når gruppen har kommet skikkelig i gang, tenker jeg at det det
kan være mulig å få inn noen som kan ha et kort foredrag om de ulike
diagnosene, råd, tips o.l. Samt at storlaget stiller med representanter
som også har erfaring innen et eller flere av områdene.
I året som har gått har Møre og Romsdal Storlag satset på aktiviteter der
hele familien kan delta. Dette er aktiviteter der alle, også de uten barn er
velkommen til å delta. Møre og Romsdal Storlag har hatt to klatredager i
Sparebanken Møre Arena (Ålesund) med godt oppmøte. Deltakere i alle
aldre har fått prøve seg i klatreveggen og med å sikre klatrere under veiledning av instruktører fra Ålesund klatreklubb. Møre og Romsdal Storlag har
også hatt to allergivennlige kinodager med familiefilm på Moa kino. Dette er
forestillinger som er lagt først på dagen, slik at der ikke har vært noen med
parfyme inne i salen før oss, kinosalen er grundig rengjort og luftet i tillegg
til at det er ikke tillatt med nøtter. Deltakerne må også være røykfri, fri for
parfyme/parfymerte kroppsprodukter samt unngå klær med allergener fra
dyr. I midten av juni (2017) arrangerer Møre og Romsdal Storlag matkurs
med Matskolen. Dette er et kurs med både teoretisk og praktisk innhold

rettet mot mennesker med matvareallergier,
helsesøstre samt ansatte i barnehager, skoler
og SFO.
Disse aktivitetene ønsker vi å fortsette med
i første omgang i Ålesunds området, men
håper etterhvert å få det til andre steder i
fylket også. Hvis der er noen lokale ildsjeler
som ønsker å gjennomføre klatredag, kinodag,
mosjonsgruppe eller andre aktiviteter for
NAAFs medlemmer andre steder i fylket, i regi
av NAAF Møre og Romsdal Storlag kan dere ta
kontakt med regionsekretær Monica Dalseth.
Vi trenger ildsjeler som har lyst til å gjøre
hverdagen bedre for personer som har astma,
allergi, eksem og kols, og hører gjerne fra deg!
Hvis du har lyst til å delta på noen av våre
arrangementer eller bidra for eksempel ved
å stå på stand eller lignende er det bare å ta
kontakt med regionsekretær Monica Dalseth.
Vi er også på jakt etter frivillige som ønsker
å bidra som likeperson. Les mer om vår
likepersontjeneste på
www.naaf.no/likepersonmidt
Hege Eliassen
Leder i Møre og Romsdal storlag
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AKTIVITETER I MØRE OG ROMSDAL STORLAG
MOSJONSGRUPPER

Møre og Romsdal Storlag har en mosjonsgruppe som møtes en til tre ganger pr mnd,
alt etter deltakernes ønsker. Det er deltakerne selv, i samarbeid med mosjonsleder som
bestemmer hvor turene skal gå og hvor lange
de skal være. Alle turene er frivillige. Dette er
et lavterskeltilbud som absolutt alle kan delta
på, uavhengig av alder og funksjonsnivå.
Mosjonsgruppen holder til i Surnadal. Ønsker du å delta ta kontakt med mosjonsleder:
Inger Merethe Mogstad på tlf 958 48 370
eller på e-post ingermerethem@gmail.com
Les mer om mosjonsgruppen på
www.naaf.no/mosjonsgrupper

TAI CHI

Foto: Monica Dalseth

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. For mer
informasjon eller påmelding ta kontakt med
Lisbeth Svendsen Søvik på tlf 930 41 964
eller på e-post soevikl@hotmail.com
Les mer om Tai Chi gruppen på
www.naaf.no/taichi

KLATREDAGER

Møre og Romsdal Storlag arrangerer klatredager flere ganger pr år.
Mer informasjon om klatredagene med dato og klokkeslett kommer
fortløpende på www.naaf.no/klatrekvelder

ALLERGIVENNLIG KINO

Møre og Romsdal Storlag arrangerer allergivennlig
kino flere ganger pr år. Allergivennlig kino skal
være fri for røyk, parfyme (og parfymerte produkter) samt nøtter og peanøtter (gjelder også
produkter som inneholder nøtter eller peanøtter). Vi ønsker også at deltakerne passer på at de
ikke har med dyreallergener inn i kinosalen via
klær som har vært i kontakt med dyr.
Mer informasjon om allergivennlig kino
med dato og klokkeslett kommer fortløpende
på www.naaf.no/allergikino
Oversikt over alle våre aktiviteter finnes på:
www.naaf.no/midt i tillegg til at informasjon
om ativiteter publiseres fortløpende på
NAAF Region Midt sin facebook side:
www.facebook.com/naafmidt
Vi sender også ut informasjon om
aktiviteter på e-post til våre medlemmer.
Send oss din e-post adresse så mottar
også du denne informasjonen.
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ET LIV MED IDRETT
Ann Magritt Hoås kommer fra Elvran, ei lita bygd rett utenfor Stjørdal.
Hun er 18 år gammel og er elev ved idrettslinja ved Meråker videregående
skole. Hun trener hver dag, tross flere allergier.
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I barneårene slet Ann Magritt med eksem. Mor og far måtte smøre med
fuktighetskrem og kortisonsalve morgen og kveld. Etterhvert som årene
gikk, forsvant eksemet litt etter litt. Familien på tre brukte også å dra
to uker til Gran Canaria om høsten, det hjalp veldig for eksemet til
Ann Magritt. Hun hadde også astma som barn, men med hjelp av
astmamedisin gikk det fint å drive med idrett.
Ann Magritt har flere allergier. Hun er ekstremt allergisk mot peanøtter
og må gå med EpiPen på seg hele tiden. I tillegg er hun også allergisk mot
pollen. Både bjørkepollen, gresspollen og burotpollen. Og ikke nok med
det, Ann Magritt har også dyrehårsallergi.  
Hver dag gjennom hele året bruker Ann Magritt medisiner mot allergiene.
Allergitabletter, øyendråper og nesespray er blitt et rituale i hennes hverdag. Takket være disse, kan Ann Magritt gjøre akkurat som alle andre. Hun
får trent normalt og kan konsentrere seg på skolen.

ALLERGI I IDRETTSHVERDAGEN

Selv om Ann Magritt går på allergimedisin, merker hun når pollensesongen er i gang. Hun trenger mer hvile, siden kroppen føles slapp, trett og
konsentrasjonsevnen blir nedsatt. Hun får også noen flere sykedager i
denne perioden. Den beste perioden, hvor hun får trent uten noen avbrudd er vinteren. Da finnes det ikke pollen, og hun kan trene med friske
luftveier.

Ann Magritt har drevet med idrett hele livet.
For ett år siden la hun håndballen på hylla
etter 11 år. Der oppnådde hun og laget en
imponerende 8. plass i Bringserien, samt gull
i Partillecup noen år tidligere. Hun spiller
fotball aktivt og til høsten flytter hun til
Trondheim for å satse enda mer.
Vi ønsker Ann Magritt lykke til videre!
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LUFTFORSVARET
ET NASJONALT PROSJEKT FOR BEDRE INNKLIMA
BAKGRUNN
WHO, barnekonvensjonen og opplæringsloven har alle
lover som skal fremme et forsvarlig inneklima i opplæringsinstitusjoner.
NAAF har i sin strategi å satse på inneklima for å langsiktig
redusere helseplager knyttet til astma og allergi.
UTFORDRING
• Dårlig inneklima reduserer læringsevne og prestasjoner
i norske klasserom
• Dårlig inneklima er en vesentlig faktor i dagens
sykdomsbilde
• 45% av norske skoler har dårlig inneklima (NILU)
• Kunnskap om tiltak er lav
HENSIKT
• Øke kunnskap om effekt av godt og dårlig inneklima
• Øke kunnskap om enkle tiltak som gir stor effekt
• Bedre inneklima til et akseptabelt nivå i norske skoler
• Gi skolene mulighet til handling
KONSEPT
• Kunnskapsprosjekt for elever i 5.-7. trinn til et
forskningsprosjekt med utgangspunkt i inneklima
i eget klasserom
• Agentene i «Luftforsvaret» får tilsendt en luftkvalitetsmåler og login til en kampanjesite

• Data fra måleren sendes til NAAF sin kampanjesite der
luftkvaliteten kategoriseres etter trafikklys
• Kampanjesiten inneholder ulike forskningsoppgaver
knyttet opp til læringsplanen
• Elevene går gjennom et 8-ukers program med mål om
å øke kunnskapen om inneklima gjennom medvirkning
og læring
BEHOV
• Godt faglig innhold
• Deltagende skoler
• Sponsorat økonomi
• Engasjement internt NAAF og frivillige
• Mediedekning og synlighet
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Vet du om en skole som kunne tenkt seg å være med på dette?
Gå inn på www.luftagent.no for mer informasjon og påmelding.
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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.

HVA INNEBÆRER BRUKERMEDVIRKNING?
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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.

VI TRENGER MANGE
BRUKERREPRESENTANTER

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

HVEM ER BRUKERE?

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

Kommunalt råd for mennesker med
nedsatt 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)

Til høsten er det oppnevning av nye brukerrepresentanter, og NAAF ønsker å være
representert i de ulike råd og utvalg. Da kan
vi være med og bidra til 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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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.
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. Norges Astma- og Allergiforbund har mange likepersoner
rundt omkring i landet. Likepersonarbeid kan foregå på mange forskjellige
måter. For eksempel via samtaler i møte med en likeperson, via telefonsamtaler, på e-post, facebookchat med mer. Du velger selv hva som
fungerer best for deg.

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
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UNGDOMSRÅD I HELSE MIDT-NORGE
I januar 2016 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag
å etablere felles retningslinjer for brukermedvirkning for
regionale helseforetak og helseforetak.
Retningslinjene skal ha bestemmelser om at alle helseforetak skal etablere ungdomsråd.
Helse Midt-Norge fikk oppdraget i styringsdokument
for 2016.
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Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet disse retningslinjene
for å bidra til at helseforetak i regionene får en enhetlig
og lik tilnærming i opprettelse av ungdomsråd. Helseforetakene skal med utgangspunkt i retningslinjene utarbeid
mandat for ungdomsråd i sitt helseforetak:

GRUNNLAG

Ungdomsrådets oppgaver bygger på prinsippet om at det
er pasientenes behov som skal være førende for struktur og
innhold i tjenestene, og at brukermedvirkning skal brukes
som en kunnskapskilde til forbedring av praksis. Ungdommens brukererfaringer og forslag til tiltak skal systematisk
brukes for å forbedre foretakets tilbud til ungdom.

FORMÅL OG OPPGAVER

Ungdomsrådet skal bidra til å sikre god brukermedvirkning
for ungdom ved helseforetaket – på ungdommens premisser. Videre skal ungdomsrådet fremme synspunkter og
saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge
brukere samt tilbud som blir gitt til ungdom når deres foresatte er pasienter ved helseforetaket.

Ungdomsrådet skal arbeide for å utvikle og opprettholde
gode helsetjenester til ungdom. Det skal ha reell innflytelse
på system- og tjenestenivå, ved alle relevante enheter i
helseforetaket. Ungdomsrådet må bli hørt og inkludert i alle
prosesser som omhandler tilbud til unge brukere ved helseforetaket. Arbeidet må tilrettelegges for medlemmene.
Det må være en tett dialog mellom ungdomsråd, brukerutvalg og ledelsen i helseforetaket for å sikre muligheten til
å komme med innspill på saker som er av interesse for ungdomsrådet. Ungdomsrådet kan også på eget initiativ drøfte
og gi råd i saker som angår tjenestetilbudet til ungdom.
Ungdomsrådet må ha anledning til å sette en selvstendig
agenda og løfte fram saker som er viktige for unge brukere
ved helseforetaket.

SAMMENSETNING OG OPPNEVNING

Det er viktig at ungdomsrådet ivaretar et helhetlig brukerperspektiv i ungdomsrådets arbeid, og ikke representerer
sær- og/eller personinteresser. Unge brukere må selv kunne
få påvirke hvem som skal representere dem, eksempelvis
ved å invitere brukerorganisasjoner for ungdom til å nominere kandidater, eller ved å arrangere en ungdomsamling
hvor medlemmene velges. I tillegg bør det legges til rette
for rekruttering direkte blant brukere og pårørende.
Ungdomsrådet skal bestå av 7 – 12 medlemmer i alderen
12 – 25 år fordelt på forskjellige kommuner, pasienter/diagnosegrupper, pasienterfaring og kjønn. Medlemmene skal
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i størst mulig grad gjenspeile sammensetningen av brukere,
og at de må være villige til å dele erfaringer.
Styret oppnevner ungdomsråd. Medlemmene velges for
2 år, med mulighet for gjenoppnevning. Det må legges til
rette for å supplere rådet ved evt frafall underveis i rådsperioden.
Rådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder
for 1 år.

MØTEHYPPIGHET/ADMINISTRASJON

Helseforetaket må sette av egne midler til ungdomsrådets
aktivitet.
Rådet møtes minst 4 ganger årlig. Det utvises fleksibilitet
og kreativitet i avholdelse av møtene.
Helseforetaket oppnevner en koordinator som bistår ved
ungdomsrådet i praktisk tilrettelegging. Leder og nestleder
i ungdomsrådet planlegger møtene sammen med koordinatoren.
Koordinatoren innkaller til møtene. Det føres referat fra
møtene og koordinatoren sørger for at disse distribueres
til styret, brukerutvalg og ledelse i foretaket.

OPPLÆRING

Opplæring av ungdomsrådet må være tilpasset ungdom,
både med tanke på form, tidspunkt og sted.
Ungdomsrådets medlemmer må få anledning til å bli kjent
med, og bli trygge på hverandre. Det er en forutsetning
for gode prosesser at ungdomsrådets medlemmer er godt

kjent med hverandre og trygge på sin rolle. Administrasjonen må sørge for at ungdomsrådets medlemmer får
opplæring i sin rolle og mulighet for påvirkning. Arbeid
i ungdomsråd honoreres etter enhver tids gjeldene
retningslinjer for honorering av brukerutvalg.
Ungdomsrådet må være tilgjengelig for unge brukere.
Nettsider og sosiale medier vil være en viktig kanal for
medvirkning. Ungdomsrådet utarbeider årsplan og avgir
årsrapport hvert år. Årsrapport legges frem for styret
sammen med årlig melding. Mandat og arbeidsform for
ungdomsrådet skal evalueres og evt. revideres i forkant
av oppnevning av nye medlemmer.
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Kilde: Helse Midt-Norge

STATUS UNGDOMSRÅD
Helse Nord-Trøndelag: Oppnevning i juni 2017
St. Olavs Hospital: Ungdomsråd ble oppnevnt i januar 2017
Helse Møre og Romsdal: Jobber med å få på plass kandidater
Vi har fått inn en representant ved St. Olavs Hospital:
Morten Hveding Ervik fra Sør-Trøndelag storlag.
I Helse Nord-Trøndelag storlag har vi fått med Kayla Rotmo
fra Nord-Trøndelag storlag.

Lykke til!
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FFO

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON
NAAF er medlem i to paraplyorganisasjoner, den ene er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og den
andre er Studieforbundet Funkis.
På hjemmesidene til FFO, www.ffo.no kan vi lese følgende:
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Med sine 82 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges
største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.
FFO ble stiftet 21. september 1950. Foruten å bestå av 83 medlemsorganisasjoner er FFO organisert i landets
19 fylker, samt aktive i en rekke kommuner.
FFOs overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre
hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke bedre.
Målet med FFO-samarbeidet er å fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre
ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger, det være seg forvaltningen, politiske organer eller
i styrer og råd der FFO er representert.
I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner
kan samtale og samarbeide om felles interesseområder.
Det er viktig å stå sammen for å fremme felles saker og NAAF har mange utfordringer som er felles
med de andre medlemsorganisasjonene i FFO.
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STUDIEFORBUNDET FUNKIS
På hjemmesiden til Funkis, www.funkis.no kan vi lese
følgende:

Det aller meste av opplæringen Funkis støtter er organisert
og gjennomført av tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner.

Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende.

Funkis’ mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den
enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som
funksjonshemninger kan føre til og delta aktivt i samfunns-,
organisasjons- og kulturliv.

Funkis er i dag et av landets største studieforbund. Vi vokser oss stadig større og ga i 2016 støtte til 151.787 kurstimer over hele landet.

Funkis har pr. 2016 80 medlemsorganisasjoner med rundt
340.000 medlemmer.
Vi har fylkesledd over hele landet og sekretariat i Oslo.
Studiearbeid er viktig, det gir kunnskap til den enkelte
og et av målene til NAAF er å skolere flere medlemmer
til å bli gode brukermedvirkere i årene som kommer.
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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.
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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
• 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

NAAF
REGION MIDT
DELTAR PÅ EKSEMSKOLEN OG INFORMERER
OM NAAFS ARBEID OG
DELER UT
BROSJYRER.
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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 4 ganger per år, 2 om våren og 2 om høsten.
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.
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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.
For mer informasjon ta kontakt med:
Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund. Tlf 711 21 590
NAAF Region Midt er til stede på Eksemskolen og informerer om NAAFs arbeid og deler ut brosjyrer, i tillegg til at
NAAF har med en likeperson som forteller om sin hverdag,
deler av egne erfaringer og svarer på spørsmål/kommer
med tips.

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, i tillegg til at NAAF har med en
likeperson som forteller om sin hverdag, deler av egne erfaringer
og svarer på spørsmål/kommer med tips.
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ASTMASKOLE
I KLÆBU

ASTMASKOLE
I ÅLESUND

Bli med på astmaskole for foreldre.
Fredag 27. oktober  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?
• Astma – behandling
• Fysisk aktivitet ved 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.
For mer informasjon og påmelding, ta kontakt
med NAAFs regionkontoret i Klæbu:
E-post: gina.strom@naaf.no eller telefon 922 87 146

NAAF
REGION MIDT
DELTAR PÅ ASTMASKOLEN OG INFORMERER
OM NAAFS ARBEID OG
DELER UT
BROSJYRER.

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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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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KURS FOR KRONISK LUNGESYKE, LEVANGER

LUNGEREHABILITERING
I NORD-TRØNDELAG
Kurset går over 6 uker, 4 timer på mandag og torsdag, på fysikalsk avdeling
på Sykehuset Levanger.

HENSIKTEN MED KURSET?
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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.
2.
3.
4.
5.

time: Trening i gymsal eller styrketrening på sal med fysioterapeut
time: undervisning ulike temaer
time: samtale i gruppe
Matpakke og kaffe, deler erfaringer i gruppa
time: trening i varmebasseng og intervall med fysioterapeut

TEMAENE I UNDERVISNINGEN ER:
l
l
l
l
l
l
l
l

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

NAAF og LHL inviteres i samtale/kaffestunda. 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 fysioterapeut, ernæringsfysiolog og brukerorganisasjoner.

KOSTER DET NOE?

Kurset har en egenandel ved første oppmøte,
ellers er kurset gratis. Transport utgifter vil
bli dekket etter Pasientreiser 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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Prosjektet ble finansiert med
midler fra Extrastiftelsen

MAT OG MEDISINER
I BARNEHAGER
Region Midt gjennomførte i 2016 et prosjekt
der vi lagde en brosjyre om mat og medisiner i
barnehager. Brosjyren omhandler oppbevaring
og bruk av mat og medisiner i barnehager, og vi
håper at denne kan være til hjelp for barnehager
rundt om i landet.
Vi hadde god hjelp av kokk Svein Magnus Gjønvik
og farmasøyt Elin Høien Bergene i dette arbeidet.
Tusen takk til dere!
Her er en liten smakebit fra brosjyren:

MAT OG MEDISINER
I BARNEHAGER

OPPBEVARING OG BR
BARN I BARNEHAGER UK AV MEDISINER TIL

Skriftlige rutiner
og god kommun
ikasjon med for
er viktig for en
eldre og blant an
sikker medisinb
satte
ehandling av ba
rn i barnehager.
RI KT IG

OP PB EVAR IN

G SI KR ER AT
• Barn og andre
uvedkommende
IKKE har tilgang
• De som skal ad
til medisinene
ministrere medis
inene har tilgan
• Medisinen ha
g til dem
r riktig temperat
ur, også på tur
OP PB EVAR ING I
RO
= TØ RT OG UN DE MT EM PE RATU R
R 25 GR AD ER
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i
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.
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E UT FO RD RI NG
disiner med på
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.
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INE

R I BARNEHAGER

Vi gjør Norge friskere

7
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MAROKKANSK COUSCOUS MED SAFRAN
GLUTENFRI, EGGEFRI, MELKEFRI OG NØTTEFRI (4 PORSJONER)
Herlig couscous med grønnsaker som kan serveres både varm og kald, derfor passer denne nydelige retten perfekt i
matpakken eller som en middagsrett. Oppskriften er basert på en oppskrift fra den kjente kokken Jamie Oliver

INGREDIENSER
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 gulrøtter
1 løk
1 grønn squash
4 ss olivenolje
salt og pepper
4 dl vann med 1 grønnsaksbuljongterning
2 ss margarin
1 klype safrantråder
4 dl glutenfri couscous (f. eks. Molino Nicoli)
1 purre

FRAMGANGSMÅTE

1.
2.
3.
4.
5.

Forvarm stekeovnen til 180 grader.
Skrell gulrøtter og skjær dem opp, kutt løk og squash i terninger, og purren i ringer.
Fordel grønnsakene utover en smurt ildfast form (bruk margarin for å smøre den), dryss over olje, salt og pepper.
Bak grønnsakene i cirka 30 minutter. Ta gjerne ut brettet etter halve tiden og vend litt på grønnsakene.
Etter at grønnsakene har bakt i ti minutter, koker du opp vannet med buljongterningen i en kjele under lokk.
Når det koker, har du i margarin og safran, og lar det småkoke til margarinen har smeltet. Ta kjelen av varmen,
tilsett couscous og ta på lokket.
6. Når grønnsakene er ferdige i ovnen, ta ildfast formen fra ovnen og rør inn couscousen med en tresleiv.
Smak eventuelt til med litt salt og pepper.
Marta Pares-Berggren

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2017/2018

LAKSEWOK MED KOKOSMELK OG RIS
GLUTENFRI, EGGEFRI, MELKEFRI OG NØTTEFRI (4 PORSJONER)
Wok er utrolig enkelt. Stekingen er mye enklere enn andre måter å surre eller steke fisken på.
Du får helt sikkert et perfekt resultat!

INGREDIENSER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1kg laks i 3x3 cm terninger
1dl maismel
4ss olivenolje
Litt salt og pepper
3 små rødløk i halv ringer
4 gulrøtter i små terninger
3 squash i halve skiver
2 purre i ringer
4dl kokosmelk
1 grønnsaksbuljongterning
4ss soyasaus

•
•
•
•
•

2 fedd hvitløk, finhakket
1ss ingefær
1ts chili eksplosjon (eventuelt)
500g ris
gressløk (krydder)
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FREMGANGSMÅTE
1. Vend fisketerningene i maismel.
2. Varm oljen i en stekepanne med høy kant og stek fisketerningene gylne. Dryss litt salt og pepper over og legg til
side.
3. Stek løk, gulrot, squash og purre i samme stekepanne som du har brukt for å steke fisken i ca. 5 minutter og på
høy varme.
4. Bland inn kokosmelk med grønnsaksbuljongterningen, soyasaus, hvitløk, ingefær og eventuelt chili. Kok opp på
middels-lav varme i ca. 15 minutter.
5. Mens grønnsaker småkokes, kok risen i en stor kjele etter anvisning på pakken.
6. Legg i fisketerningene og la dem blir gjennomvarme.
7. Server woken med kokt ris med drysset gressløk ved siden av.
Marta Pares-Berggren
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BAKT EPLECOCOTTE
GLUTENFRI, EGGEFRI, MELKEFRI OG NØTTEFRI (4 PORSJONER)
Tips: Du kan dekke cocottene med aluminiumsfolie for
å påskynde stekingsprosessen.

INGREDIENSER

•
•
•
•
•
•

4 fuji-epler
1 lite glass dessertvin (ca. 7,5cl)
1 ss brunt sukker
kanel
rosépepper
100g margarin (melkefri)
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FRAMGANGSMÅTE
1.
2.
3.
4.
5.

Forvarm stekeovnen til 180 grader.
Kjerne ut eplene ved hjelp av en utkjerner.
Legg inn eplene i cocottene (små skåler – se bildet), fyll hullene med margarin, brunt sukker og litt kanel.
Hell litt dessertvin over hvert eple og strø deretter 1ts rosépepper over hvert eple.
Sett inn cocottene i stekeovnen og la dem steke i 180 grader til de blir myke og til skallet får litt brun farge.
Marta Pares-Berggren
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HAVREFLARN
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INGREDIENSER

•
•
•
•

100 g smør (uten melk)
100 g sukker
100 g havregryn
2 ss Oatly iMat

FREMGANGSMÅTE

Bland alle ingrediensene i en kasserolle. Rør rundt mens det varmes opp. Sett med en teskje på plate med bakepapir.
Kakene flyter ut, så sett med litt avstand. Stek på ca 175o C i 8-10 minutter eller til de er gyllen brun og sprø.
Løsne med kniv fra platen og forme om ønskelig til kremmerhus eller lignende.
Atle S. Ruud
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KIRSTENS GODE RÅD FOR EKSEMHUD
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Kirsten Øyum er sykepleier og har vært en
god samarbeidspartner for NAAF i mange år.
Kirsten fylte 70 år i desember 2016 og gikk
da av med pensjon. Hun var inntil det ansatt
ved Hudavdelingen ved St. Olavs Hospital.
Hun var primus motor og drivkraften bak
eksemskolen ved St. Olavs Hospital.
Kirsten har også vært med oss på familieseminaret hver gang det har blitt arrangert,
og hun har i tillegg vært med oss ut i skoler
og barnehager for å snakke med ansatte og
foreldre.
Selv om Kirsten nå er pensjonist, har hun et
ønske om å bruke sin kompetanse til å hjelpe
andre. Vi er så heldige å få ha henne med
oss på familieseminaret også i år.

Vi deler her Kirstens råd for eksemhud:
• Det er ofte en stor belastning for småbarnsforeldre å ha barn med
eksem.
• Ta eksemet på alvor. Ikke overse et eksem som er i ferd med å bryte ut
eller forverre seg. Jo raskere et eksem blir behandlet, desto lettere er
det å slå det tilbake. Fuktighetskrem er hovedbehandlingen for eksempasienten. Tørr hud klør, men fuktighetskremen vil holde den myk og
smidig og kløen vil avta. Fuktighetskrem med karbamid kan svi.
• Hvis du får kortisonkrem hos din lege, skal du bli veiledet i hvordan
du skal bruke den.
• Unngå å bli svett, ikke ha for varm påkledning, og ha det kjølig på
soverommet. Ikke overdriv med bad/dusj, og bruk såpe uten parfyme
og planteekstrakter.
• Bruker du olje i badevannet, skal såpe ikke brukes, den nøytraliserer
oljen. Et oljebad må ikke være for varmt, ca 35 – 37 grader. Klapp tørr
huden etterpå, eller la den lufttørke.
• Ha system på smøringen. Hvis det kommer røde eksemflekker, start
med behandling (kortison) straks. Ca 10 min. etter at du har smurt kortison på eksemflekkene, skal du smøre fuktighetskrem over hele kroppen.
• Hvis eksemet er mer hissig enn det pleier å være, kan det være infeksjon i huden. Da bør man prøve kaliumpermanganatbad. Kaliumpermanganat i 3% oppløsning fås kjøpt på apoteket. Bruk minimum 2 dl i et
vanlig badekar og ligg i oppløsningen i 10 min hver dag til infeksjonen
er slått tilbake, vanligvis 4 – 5 dager. Badet skal være så mørkt at du ikke
ser huden under vannet. Bruk rikelig med fuktighetskrem etterpå!
• Kontakt lege ved manglende bedring.
Hilsen Kirsten Øyum, eks. spesialsykepleier ved St. Olavs Hospital, Hudavdelingen
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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.
POLLENVARSEL gir deg daglig oppdatert oversikt over pollenspredning
i hele landet. Appen har nyhetsmeldinger og push-varsling der du kan velge
å få beskjed ved kraftig og ekstrem pollenspredning for de ulike pollentypene i ditt område. Pollenappen er gratis, men abonnement på varslingen
koster 11 kroner i året ¬- det er mindre enn en sjokolade!
CHECKCONTENT hjelper deg å handle og lage mat til personer med
allergi/intoleranse på en enkel måte. Fagpersoner i Astma- og Allergiforbundet hjelper til med å kvalitetssikre informasjonen.
NAAFS MATPARLØRER kommer også som app, 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.
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FAMILIESEMINAR 2017
Til høsten braker det løs med nytt familieseminar. Helgen er
15. – 17. september, og vi tar inn på Dombås Hotell.
Dette er et tilbud til store og små medlemmer, som har astma, allergi,
eksem eller andre overfølsomhetssykdommer. Her kan man møte
likesinnede, få faglig påfyll og ikke minst oppleve mye moro:
l
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l
l
l
l
l
l

Forelesninger for de vokse om ulike tema
Mange ulike aktiviteter for barna
Yoga for hele familien
Mesternes mester – en konkurranse for både store og små
Tryllekurs – og show
Quiz
Mye god og trygg mat – vi har med egne kokker

Familieseminaret har blitt arrangert i godt over 20 år, og har alltid vært et
populært tiltak for våre medlemmer. Vi var ved Dovrefjell hotell i mange
år, og vi har også arrangert familieseminaret ved Kongsvoll Fjellstuer.
De siste årene har vi imidlertid vært ved Dombås Hotell, og der er vi
nå godt innarbeidet og våre behov blir ivaretatt.
Vi leier hele hotellet denne helgen, fordi vi vil tilrettelegge så godt det lar
seg gjøre for våre deltakere. Dette skal være en trygg arena for de som
ellers kvier seg for å bo på hotell. I tillegg til at vi sanerer med å ta bort
ting som kan framkalle reaksjoner, tar hotellet en grundig vask av hotellet
før vi kommer. Vi har også med egne kokker som sørger for allergivennlig
mat denne helgen.

Familieseminaret er et samarbeid mellom
Region Midt og våre tre storlag. Det finansieres med midler fra storlagene, ulike fond og
Helse Midt-Norge. I år har vi også fått penger
fra LNU for å gjennomføre prosjektet «Yoga
for god mestring» under familieseminaret.
Her blir det yoga både for hele familien og
barnegruppene. Dette er et nytt og spennende tiltak som vi gleder oss til å gjennomføre.
I år tilbyr vi også moskussafari til de største
barna. Dette er en guidet tur, og vi har selv
med voksne medhjelpere på turen. Dette
håper vi kan bli en fin opplevelse for deltakerne.
I tillegg til undervisning for de voksne og
aktiviteter for barna blir det sosialt samvær,
konkurranser og mye moro.
Høres dette spennende ut? Nøl ikke – meld
dere på!
Påmelding per e-post til
region.midt@naaf.no innen 7. august.

Foto: Colourbox
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ALLERGI MOT BUROTPOLLEN
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Noen kan bli syke av gress, blomstrer og trær. Det er pollenet som er i plantene som noen ikke tåler. Dette kalles
pollenallergi. Pollen er små partikler fra planter, som spres
med vind eller insekter for å bestøve andre planter av
samme art. Pollenet er ofte så smått at vi nesten ikke kan
se det. Når de som har pollenallergi er ute og det er masse
slikt pollen som svever rundt i lufta, så liker ikke kroppen
det. Det kan kjennes ut som om de er forkjøla hele tida.
Nesa renner eller blir tett, og man nyser. Øynene renner og
svir, de blir røde, hovne. Mange kan bli trette og slappe, og
da klarer de ikke å være i barnehagen, på skolen eller på
jobben og lære nye ting, eller være ute med vennene sine
og leke.

TIL BARN I BARNEHAGEN

I Astma- og Allergiforbundet jobber det mange mennesker
som vil at alle skal ha det fint, selv om de kanskje er allergiske for noe. Dette kan alle dere være med på å hjelpe oss
med! Hvis dere er så flinke og snille og hjelper oss, så er
dere med i en konkurranse om å vinne penger som dere
kan bruke til å kjøpe noe nytt til barnehagen deres.
Det vi håper dere har lyst til å gjøre, sammen med de voksne i barnehagen, er å ta bort de plantene som heter BUROT

før de rekker å spre pollenet sitt rundt i lufta. Burotplanten
kan bli like høy som en voksen. Pollenet spres ganske kort
med vinden (100-200 m). (Pollen fra bjørketrær spres mange, mange mil.) Derfor hjelper det å fjerne burota i og rundt
barnehagen og der det bor og jobber mange mennesker.

TIL DE VOKSNE

Når man luker før blomstring, som begynner ca. 15. juli,
kan plantene med røtter legges på bakken eller asfalten slik
at de tørker og dør. Eller man samler i sekker. Blomstrende
planter bør man kun slå og ikke luke, for å unngå nærkontakt med pollenet. Dette betyr: Luk før blomstring. Bruk
hansker! Det er viktig å bruke hansker, for saften i plantene
kan virke irriterende på huden. Utrydding av burot virker
også forebyggende ved at man ikke blir eksponert for
burotpollen og derved ikke utvikler allergi.
Kort fortalt så er målet at så mange som mulig tar en time
en dag sent i juni/begynnelsen av juli, før burota blomstrer
fra ca. 15. juli, og luker bort denne i området rundt barnehagen. Dette er en liten innsats for lokalmiljøet, som gir en
stor helsegevinst for mange, i tillegg til den gode samvittigheten man får ved å hjelpe seg selv og andre.
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RAAO (REGIONALT SENTER FOR ASTMA,
ALLERGI OG OVERFØLSOMHETSSYKDOMMER)
Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er et regionalt kompetanse- og behandlingssenter innenfor fagområdet astma,
allergi og overfølsomhet. Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet
kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve tverrfaglig utredning og
behandling. RAAO skal sikre en helhetlig utredning og behandling av
pasienter som har behov for dette. Samtlige fire helseforetak har opprettet Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), lokalisert ved universitetssykehusene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.
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RAAO i Helse Midt-Norge ble etablert ved årsskiftet 2015/2016 og er
organisert under Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital.
Senteret kom i gang med poliklinisk virksomhet i mai 2016 da de åpnet
opp for henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke
om anafylaksi). I mars 2017 kom senteret i gang med matprovokasjoner.
Ansatte ved senteret er per mai 2017:
l Anders Tøndell, overlege spesialist i lungesykdommer og leder
av senteret, 50% stilling
l Liv Bjerke Rodal, spesialsykepleier, 50% stilling
l Nina Moe, barnelege, 20% stilling
l Kristina Vensloviene, spesialist i lungesykdommer, 20% stilling
l Yngve Melheim Jacobsen, ØNH lege, 20% stilling
l Else Holstad, klinisk ernæringsfysiolog, 20% stilling
l Laila Wehn, lungesykepleier, 20% stilling
l Kristin Bjerkan, helsesøster, 10% stilling
l Lena Brødreskift, sekretær, 20% stilling
RAAO har samarbeidspartnere fra avdeling for immunologi- og transfusjonsmedisin, hudavdelingen og arbeidsmedisinsk avdeling.

Pasientene til poliklinikken henvises i hovedsak fra spesialisthelsetjenesten, fastlege/
allmennpraktiserende lege og privatpraktiserende spesialister.
En annen oppgave RAAO har er å bistå
pasienter i overgangen fra barneklinikken til
voksenavdeling, dette gjelder i hovedsak ungdom som over mange år har blitt fulgt opp
på barneklinikken. Der det vurderes aktuelt
kan ungdommer få tilbud om en tverrfaglig
vurdering ved RAAO. Tilbudet kan bestå av
yrkesveiledning, ernæringsveiledning og en
medisinsk vurdering av lunger, hud og
allergier. RAAO og pasienten kommer så
fram til en anbefaling mtp hvor og hvordan
oppfølgingen kan være framover.
Det er opprettet et Arbeidsforum med spesialister fra ulike fagfelt med spesialkompetanse
knyttet til astma, allergi og overfølsomhet.
Forumet brukes til planlegging av utredning
av pasienter med kompliserte allergologiske
problemstillinger. Videre er det opprettet et
sykepleierforum for sykepleiere som arbeider
med allergologi i helseregionen.
Høsten 2016 ble det kjent at senteret fikk
økte midler i form av en særfinansiering, slik
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at budsjettet for 2017 er økt fra 1 million til 2,4 millioner. Dette brukes til å
knytte flere spesialister til senteret og øke utredningstilbudet.
Etter at RAAO fikk økt bevilgning ble det satt i gang arbeid med matprovokasjoner. Kostprovokasjoner kan være aktuelt hos pasienter som får antatt
allergiske reaksjoner på fødemidler, der det er uklart hva som er utløsende matvare eller hos pasienter som har hatt matvareallergi som barn og
kanskje har utviklet toleranse. Da er det fint å få en avklaring og kanskje
få en enklere hverdag. I noen situasjoner er det viktig å fjerne mistanke
om matallergi der det er andre årsaker til symptomene, for eksempel ved
uklare plager fra mage-/tarmsystemet.
RAAO har også som oppgave å bygge opp og videreutvikle kompetanse
innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen. Til høsten samarbeider
RAAO med Nidaroskongressen med å arrangere et 15-timers kurs for å
oppfriske og oppdatere fastlegens kunnskap om diagnostikk og behandling av astma, allergi og annen overfølsomhet.

Fra venstre: Anders Tøndell, Laila Wehn, Nina
Moe, Liv Bjerke Rodal og Lena Brødreskift.
Kristina Vensloviene, Yngve Melheim Jacobsen, Else Holstad og Kristin Bjerkan var ikke
tilstede da bildet ble tatt.

En utfordring er lokaler for senteret. Så langt
har ikke RAAO egne lokaler, men låner lokaler på ulike klinikker, men med økt drift er
behovet stort for egne lokaler for RAAO.
RAAO ved St. Olavs Hospital har kompetansen, pasientene og motivasjonen, og
vi i NAAF håper at den gode utviklingen
fortsetter.
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LISE SJØMARK – PASIENT VED RAAO
Lise Sjømark er 24 år og bor i Rissa i
Sør-Trøndelag. Helt siden hun var liten har
hun hatt eksem, astma og en del allergier,
deriblant matallergier. Det var tilfeldigheter
som gjorde at Lise kom i kontakt med RAAO,
men hun er veldig glad for det i dag.
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Lise fikk påvist allergi mot egg, fisk, nøtter
og peanøtter da hun var barn. Siden da har
hun levd på diett. Dette har ført til en del
begrensninger i det sosiale liv, men for
henne selv ble dette vanlig. Lise har opplevd
at slekt og venner i større grad synes det
er en utfordring at hun må holde seg unna
visse matvarer.
Høsten 2016 spiste Lise ved en tilfeldighet
en matrett som inneholdt eggeplomme.
Dette oppdaget hun i ettertid, og kunne
konstatere at hun ikke hadde blitt syk da hun
spiste dette. Opplevelsen førte til at hun begynte å øyne et håp om at hun kanskje tåler
egg i mat. Hun ble først henvist til Sykehuset
Levanger, men der er det ingen form for
matprovokasjon. Hun ble videre henvist til
St. Olavs Hospital. Der fikk hun informasjon
om det nye allergologiske senteret og ble
senere henvist dit.

Så langt har Lise vært gjennom kostprovokasjon på egg, der det viser seg at hun tåler
en viss mengde egg og behøver ikke lenger
å være redd for å spise egg i mat, kaker osv.
Lise forteller at det var en terskel å spise noe
hun visste inneholdt egg, for det var noe
hun bestandig hadde måttet holde seg unna.
Lettelsen var desto større da provokasjonen
gikk greit uten allergiske reaksjoner.
Nå står provokasjon på 5 typer nøtter for tur.
Det er håp om at dette også skal gå bra. Når
det gjelder fisk og peanøtter er det mindre
sjanse for at hun tåler det, og foreløpig blir det ingen provokasjon på de
matvarene.
I tillegg til matvareallergi har Lise også eksem, dyrehårsallergi og pollenallergi. Eksemet er verst om vinteren på grunn av kulda. Astmaen blir også
verre av kulde. Etter en virusinfeksjon kombinert med overnatting i et hus
med fukt høsten 2016 ble Lise innlagt på sykehus. Der har hun fått tett
oppfølging siden.
Lise er veldig godt fornøyd med at regionen har fått et allergologisenter
med blant annet matprovokasjoner. Dette er en trygg plass å teste ut ting
på ved at det er lege og sykepleier tilstede hele tiden. Lise synes det er
viktig med de mulighetene RAAO gir i forhold til matprovokasjon. Hvis
man ved matprovokasjon finner ut at pasienten tåler en viss mengde av
en matvare, kan dette være med på å gi personen et nytt liv.

SANDMOEN KRO
Vi er her fordi du er her!
Vi �lbyr møte, kurs og konferanselokaler.
Her kan dere bes�lle rom som
er utstyrt med alt dere behøver.
På kjøkkenet serverer vi god
husmannskost i store porsjoner
�l hele familien.

VALLE
MARINA

Vi gjennomfører i �llegg alle
typer selskaper.
Ring oss for en hyggelig samtale,
og vi skreddersyr e�er dine
behov og ønsker.

Valle Marina ligger på sydspissen av
Gran Canaria og er den delen av Det
norske Helsesenter som eies og drives
av Norges Astma- og Allergiforbund.
Klimaet er spesielt gunstig for
mennesker med lungesykdommer,
hud- og allergiproblemer.

Tlf: 72 59 61 80

Medlemmer i Norges Astma- og Allergiforbund
får gunstige priser på opphold ved
Valle Marina i perioder av året.
Her kan man tilbringe ferien i vakre omgivelser.

sandmoen.kro@dialogus.no
www.sandmoenkro.no
Sandmoﬂata 3
7093 Tiller

E-post: vallemarinadnh@gmail.com
Telefon (0034) 928 150 222
All korrespondanse foregår på norsk
www.vallemarina.eu
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Rehabiliteringssenter AS
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
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VÅRT TEAM:

Lungelege • Ortoped • Allmennlege • Sykepleiere
Hjelpepleiere • Psykiatrisk sykepleier
Fysioterapeuter • Psykolog • Ergoterapeut

Tlf 72 83 43 00 - post@selli.no - www.selli.no
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trening og trivsel
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til allergi. Ubehandlet allergi kan
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MideBlock middtrekk
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med midd og allergener.
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middallergi får MiteBlock madrass- og
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og fraktfri nettbutikk!
og fraktfri nettbutikk!
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REGIONSKALENDER

2018

JANUAR

Ingen aktiviteter

FEBRUAR

NOVEMBER

Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgruppe i Surnadal, Møre og Romsdal Storlag
Matkurs i Nord-Trøndelag Storlag
Astmaskole i Klæbu
Matkurs i Sør-Trøndelag Storlag
Eksemskole i Trondheim
Verdens KOLS dag tredje onsdagen i november

MARS

OKTOBER

Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgruppe i Surnadal, Møre og Romsdal Storlag
Klatrekveld i Nord-Trøndelag Storlag
Badedag i Sør-Trøndelag Storlag
Astmaskole i Ålesund
Eksemskole i Ålesund
Parfymefri uke
Lungerehabilitering Levanger

Skigruppe på Skodje, Møre og Romsdal Storlag
Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgruppe i Surnadal, Møre og Romsdal Storlag
Astmaskole i Ålesund
Eksemskole i Ålesund
Årsmøte Region Midt

APRIL

SEPTEMBER

Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgruppe i Surnadal, Møre og Romsdal Storlag
Klatrekveld i Trondheim og Orkanger, Sør-Trøndelag Storlag
Eksemskole i Trondheim
Familieseminar på Dombås
Rettighetskurs i Ørsta

Skigruppe på Skodje, Møre og Romsdal Storlag
Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Årsmøter i storlagene
Eksemskole i Trondheim

Skigruppe på Skodje, Møre og Romsdal Storlag
Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgruppe i Surnadal, Møre og Romsdal Storlag
Klatrekveld i Nord-Trøndelag Storlag
Klatrekveld i Trondheim og Orkanger, Sør-Trøndelag Storlag

MAI

AUGUST

Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgruppe i Surnadal, Møre og Romsdal Storlag

Skigruppe på Skodje, Møre og Romsdal Storlag
Badedag i Sør-Trøndelag Storlag

Verdens Astmadag første tirsdagen i mai
Verdens Tobakksfrie dag 31. mai
Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgruppe i Surnadal, Møre og Romsdal Storlag
Eksemskole i Levanger

JUNI

JULI

Ferie

2017

JUNI

Utgivelse av MedlemsNytt
Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgruppe i Surnadal, Møre og Romsdal Storlag
Klatredag ved Rypetoppen i Meråker, Nord- og Sør-Trøndelag storlag
Matkurs i Ålesund, Møre og Romsdal Storlag

DESEMBER

Norges Astma- og Allergiforbund Region Midt følger hovedorganisasjonen sin visjon og mål jfr. gjeldende
strategi- og handlingsplan.Så sant økonomi og ressurser tilsier det, blir følgende aktiviteter gjennomført:

For oppdatert
informasjon om
våre
aktiviteter se
www.naaf.no/
midt

Utgivelse av MedlemsNytt
Eksemskole i Trondheim
Tai Chi gruppe i Volda/Ørsta, Møre og Romsdal Storlag
Mosjonsgruppe i Surnadal, Møre og Romsdal Storlag

Lungerehabilitering ved Selli Rehabiliteringssenter
i Klæbu – hele året
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NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND

NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
SØR-TRØNDELAG STORLAG
ORG NR: 983 355 765

NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
MØRE OG ROMSDAL STORLAG
ORG NR: 975 471 675

NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND
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.

mgt.no

TUSEN TAKK!

