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VELKOMMEN TIL FAMILIESEMINAR!
I 2019 blir det tradisjonelle familieseminaret arrangert ved KongsvoldFjeldstue helgen 29. – 31. mars. Vi gleder oss til en helg på fjellet,
med lek og moro, faglig påfyll og sosialt samvær.
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:

• Forelesninger for de voksne om ulike tema
• Mange ulike aktiviteter for barna
• Felles aktiviteter for familiene
• Konkurranser
• Mye god og trygg mat – vi har med egne kokker
Familieseminaret har blitt arrangert i nærmere30 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 Dombås Hotell flere
ganger. Denne gang blir det Kongsvold Fjeldstue, hvor vi også har vært
tidligere.

Foto: Martin Unger

Kongsvold Fjeldstue består av flere bygg, og vi leier alle denne helgen. Vi
vil tilrettelegge så godt det lar seg gjøre for våre deltakere, og håper dette
blir en trygg arena for de som ellers kvier seg for å bo borte. I tillegg til
at vi sanerer med å ta bort ting som kan framkalle reaksjoner, blir det
foretatt en grundig vask av alle bygg før vi kommer. Vi har også med
egne kokker som sørger for allergivennlig mat hele helgen.
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Vi gjør oppmerksom på at det har vært
hunder ved Kongsvold Fjeldstue, og familier
med dyrehårsallergi og som ønsker å delta,
kan ta kontakt med oss.
Familieseminaret er et samarbeid mellom
Region Midt og våre tre storlag.
Høres dette spennende ut?
Nøl ikke – meld dere på!
Påmelding per e-post til
region.midt@naaf.no innen 28. februar.
Mer på side 44-45

NAAF REGION MIDT

STORLAGENE I NAAF REGION MIDT

Org nr: 996 449 106

NAAF Region Midt består av to fylker; Møre og Romsdal
og Trøndelag. Etter at Nord- og Sør-Trøndelag ble slått
sammen til ett fylke, har våre to storlag i Trøndelag valgt
å fortsette som før.

E-post:
Nettsider:
Kontonummer:
Regionssekretærer:

region.midt@naaf.no
www.naaf.no/midt
4358.15.15708
Gina Strøm og Monica Dalseth

NAAF REGION MIDT TRØNDELAG
NAAF Region Midt, avd. Trøndelag
Postboks 89, 7541 KLÆBU
Besøksadresse:
Telefon:
E-post:
Regionssekretær:
Kontortid:
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Amundalsveien 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
NAAF Region Midt, avd. Møre og Romsdal
AMFI Moa Øst, Langelandsveien 51, 6010 ÅLESUND
Telefon:
E-post:
Regionssekretær:
Kontortid:

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:
Atle Ruud
Tlf: 928 53 909
E-post:
atle.ruud@gmail.com
Nestleder:
Lisbeth Nygård
Styremedlem: Hege Eliassen
Styremedlem: Anneli Brakalsvålet
Styremedlem: Beathe Lothe
Varamedlem: Guri Havnevik Devold
Varamedlem: Kirsten Rotmo
Varamedlem: Stig Sjølstad

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

Hilde Myhre Tlf: 995 85 198
kaisa86@hotmail.com
Nestleder:
Eldbjørg Helen Sandberg
Styremedlem: Anneli Brakalsvålet
Styremedlem: Jan Arild Hagen
Varamedlem: Oda Aurora Aune
SØR-TRØNDELAG STORLAG
Org nr: 983 355 765 Konto nr: 4358.15.13388
Leder:

Lisbeth Nygård Tlf: 915 13 869
lisbeth.nygard.1@gmail.com
Nestleder:
Trude Hveding
Styremedlem: Ellen Juvik
Styremedlem: Stig Sjølstad
1. Vara:
Merete Kalland
2. Vara:
Bodil Mikkelsen
3. Vara:
Kristine Strøm Borgen
MØRE OG ROMSDAL STORLAG
Org nr: 975 471 675 Konto nr: 3910 39 09256
Leder:

Hege Eliassen Tlf: 918 72 002
heeliassen@yahoo.no
Nestleder:
Lisbeth Svendsen
Styremedlem: Guri Havnevik Devold
Styremedlem: Per Ove Torgersen
Styremedlem: Sissel Samuelsen Krüger
1. Vara:
Zoya Ermolaeva
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LEDEREN HAR ORDET
Velkommen til årets Medlemsnytt. Region Midt
har hatt en innholdsrik og aktiv periode siden
forrige utgave; innholdsrikt både på arrangement og arbeid for å gjøre Norge friskere.
I året som har gått har man i regionen forsøkt
på noen nye aktiviteter som har slått godt an.
En bredde i tilbudet vårt er viktig og har du innspill til aktiviteter, så må du gjerne ta kontakt.
Jeg vil gjerne få rette en stor takk til alle de frivillige som bidrar til
at arrangementene går så bra!
Samtidig måtte vårt tradisjonelle familieseminar dessverre avlyses grunnet
for lav påmelding. Familieseminaret, med aktiviteter for barna, foredrag
for foresatte og mye sosialt samvær, har vært en viktig møteplass for familier. Vi mener at flere ulike faktorer gjorde at helgen passet for svært få,
så vi ser for oss å gjøre et nytt forsøk i 2019.
Jeg etterlyste i fjor flere medlemmer, både for å styrke saken vår og som
deltakere på våre arrangement, gjerne igjennom lokale initiativtakere
som bidrar til økt aktivitet og bredde i tilbudet vår. Det har kommet flere
medlemmer og vi har fått flere nye ansikt inn i verv i organisasjonen.
Det er supert – og vi har plass til mange, mange flere.
Vi har som nevnt over, større påvirkningskraft jo flere medlemmer vi er.
Våre storlag har snart årsmøte (normalt februar), og disse er åpne for alle
medlemmer. Still gjerne opp og si din mening og møte andre medlemmer.
For de som tenker at man kan risikere å bli valgt inn i et styre, så har valgkomitéen levert sin innstilling i forkant. Har du lyst til å engasjere deg,

så trenger vi likepersoner og kanskje kan du
bli brukerrepresentant på sikt. Takk til de
som har meldt seg i året som gikk.
I oktober ble parfymefri uke markert i hele
regionen. Parfyme er en økende problemstilling som vi må sørge for at det blir mer
kunnskap rundt. Nå som julen står for døren,
så dukker denne og andre problemstillinger
opp, for eksempel julestjerner og typisk
julemat. Enkle grep er ofte nok, så la oss
sammen bidra til å gi de som plages en
litt friskere julehøytid.
Med ønske om økt medlemsmasse.
Atle Ruud
Leder Region Midt
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LEDEREN HAR ORDET
Nord-Trøndelag storlag dekker området fra Stjørdal
og nordover, i forhold til medlemsmasse og aktiviteter.

6

Nord-Trøndelag storlag har stort fokus på barn og
ungdom og deres familie. Vi har i flere år hatt et
stort fokus på fysisk aktivitet og ernæring i forhold
til astma og allergi. Dette gjør at våre aktiviteter
stort sett blir mye basert på fysisk aktivitet og
spesielt i form av klatring, både inne og ute.

ungdom. Vi har også tenkt å ha en medlemskveld ved Rush trampolinepark, klatring på
Rypetoppen og allergivennlig kino. Vi legger
ut info på våre nettsider og invitasjoner
sendes per e-post.
Dersom du ikke mottar e-post fra oss, kan
det skyldes at vi mangler din e-postadresse.
Send oss gjerne din e-postadresse, så får du
tilsendt informasjon om aktiviteter og annet.

Sist sommer var medlemmer fra vårt styre med på gjennomføring av familiehelg på Rypetoppen i Meråker. Dette var i samarbeid med Region Midt
og Sør-Trøndelag storlag. Det var mange deltakere, grilling, overnatting
i lavvoer, klatring og mye sosialt.

Nord-Trøndelag storlag omfatter et stort
geografisk område, og vi ønsker å få dekt
hele området med aktiviteter. I den forbindelse trenger vi hjelp fra dere medlemmer.

Nord-Trøndelag storlag er også opptatt av matvareallergi og intoleranse.
I høst var vi med og arrangerte et matkurs for lærere som underviser
i mat og helse. Kurset var i regi av Nord universitet, der NAAF ble kontaktet for å sørge for det faglige opplegget, der tema var allergivennlig
mat. Svein Magnus Gjønvik var med som kokk og underviste både
i teori og praktisk matlaging.

Hvis det er noen ildsjeler der ute, så er det
bare å ta kontakt med Hilde Myhre på e-post
kaisa86@hotmail.com. Styret er behjelpelig
med planlegging og gjennomføring av ulike
aktiviteter dersom noen har ønsker om
å gjennomføre noe.

Parfymefri uke ble markert over hele landet uke 43. Nord-Trøndelag storlag hadde stand ved COOP Extra på Moan, Levanger. Vi fikk informert om
reaksjoner på parfyme og hvilke produkter man kan bruke for å redusere
parfymebruken.
I løpet av det neste året har vi tenkt å gjennomføre yoga for voksne/barn/

Hilde Myhre
Leder Nord-Trøndelag storlag
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YOGA FOR ALLE
Yoga er en ny trend, som det ser ut til at stadig flere har godt utbytte av. For barn, unge
og voksne som har astma, atopisk eksem
og ulike allergier kan idretter som håndball,
fotball, langrenn mv være en utfordring.
Yoga derimot er en aktivitet som passer de
aller fleste. Man behøver ikke være supermyk for å være med, og en yogatime kan gi
god mestringsfølelse. Pust er viktig i yoga, og
dette kan være noe som hjelper mennesker
med kronisk sykdom å få bedre kontakt med
kroppen sin, lytte til den, slik at yoga kan
brukes som helende redskap. Energier frigis
når man praktiserer yoga, og man kan få en
umiddelbar effekt i form av avspenthet og
glede. Dette kan også ha en forebyggende
effekt.
Målet med aktiviteten er å få barn, unge og
voksne til å få interesse for yoga og at de kan
ha utbytte av det.
Nord-Trøndelag storlag har med bakgrunn
i dette lyst til å gjennomføre yoga for
mennesker i alle aldre i løpet av 2019.
Følg med på vår hjemmeside og facebook
for mer informasjon etter hvert.
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LEDEREN HAR ORDET
2018 er snart historie. Aktivitetsplanen vår viser
at vi har hatt mye aktivitet for medlemmene i
storlaget i 2018. Området vårt dekker hele gamle
Sør-Trøndelag fylke. Vi har diskutert muligheten for
å slå sammen til ett Trøndelag, men så langt mener
vi at vi klarer å gi et bedre tilbud til det enkelte
medlemmet ved å fortsatt være to storlag
i Trøndelag.
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Mye skjer i Trondheim og nærmeste omegn og det er her den største
andelen av medlemmene bor. Men, vi er opptatt av å gi et tilbud til flere,
og spesielt klatring har vi hatt tilbud om flere steder. Vi har også et godt
samarbeid i hele Midt-Norge, og har hatt flere arrangement for hele
stor-Trøndelag. Alle aktiviteter som arrangeres i regi av Sør-Trøndelag
storlag er åpent for alle trøndere!
I tillegg til medlemstilbud har styret i storlaget stort fokus på å delta i råd
og utvalg for å bidra til en bedre hverdag for alle med astma og allergi.
Brukerutvalg er et fint sted å delta for å påvirke på systemnivå, og hvis
noen medlemmer tenker at det høres spennende ut, vil jeg oppfordre
dere til å ta kontakt med vår regionsekretær Gina Strøm for å få mer
info om hvordan dere kan få opplæring og bli en god brukermedvirker.
I oktober hadde vi informasjon på flere butikker om den nye produktmerkeordningen «AsthmaAllergy Nordic», som nå er felles for Norge, Sverige,
Danmark. Felles merking gir bedre utvalg på produkter som er fri for
parfyme og andre allergifremkallende stoffer. Det gir også mer slagkraft
og synlighet for produkter som er bra å bruke for alle.

Snart starter arbeidet med en ny aktivitetskalender for 2019. I tillegg til støtte til
aktiviteter for medlemmene vil styret jobbe
aktivt med nye mål i forhold til strategier og
handlingsplaner. Vi er også aktive i sentrale
møter med NAAF for å påvirke og skape et
bedre NAAF. Sammen er vi sterke, og hvis
alle som har allergi og astma støtter arbeidet
vårt og blir medlemmer, vil vi få enda mer
slagkraft!
I 2019 er det også tid for landsmøtet, da vil
nye sentrale planer bli vedtatt og målet er
å få mer gjennomslag for et friskere Norge!
Har du spørsmål eller innspill til styret,
ta kontakt!!
Lisbeth Nygård
Leder i Sør-Trøndelag storlag
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AKTIVITETER

I SØR-TRØNDELAG STORLAG
BADEDAGER

Arrangeres i Pirbadet, Trondheim 2 ganger årlig. Dato for neste badedag:
Lørdag 26. januar 2019 fra kl 10.30. Deretter blir det en badedag i oktober.
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.
Egenandel kr 150 per familie som betales til konto 4358 15 13888
I tillegg har vi det siste året hatt klatrekvelder ved Høyt & lavt i Trondheim,
som har blitt veldig populært.
Egenandel kr 100 per person som klatrer. Betales til konto 4358 15 13888
Påmelding for alle aktiviteter til gina.strom@naaf.no

RYPETOPPEN

Sør-Trøndelag storlag har ønsker om å få til en klatredag ved Rypetoppen
Adventurepark i Meråker i løpet av våren 2019. De siste par årene har vi
hatt klatrehelger ved Rypetoppen i NAAFs regi, og dette er noe vi ønsker
å fortsette med.
Oversikt over alle våre aktiviteter finnes på www.naaf.no/naafmidt
I tillegg til at informasjon om aktiviteter publiseres fortløpende på NAAF
Region Midt sin facebookside www.facebook.com/naafmidt
Vi sender også ut informasjon om aktiviteter på e-post til våre medlemmer.
Send oss din e-postadresse, så mottar også du denne informasjonen.
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LEDEREN HAR ORDET
NAAF Møre og Romsdal Storlag har et ønske om å
skape engasjement og deltakelse for alle medlemmer uansett alder og funksjonsnivå. Å få til dette er
ingen enkel jobb. Vi vet at det er en travel hverdag
for alle, og vi ser at terskelen for å bli med på ulike
arrangement er stor. Vi har dessverre hatt heller
liten påmelding til aktiviteter vi har planlagt i året
som har gått. Kanskje er det ikke sosiale aktiviteter
dere medlemmer ønsker?
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Jeg tenker at det er på tide at vi i Storlaget flytter fokuset fra de sosiale
aktivitetene og over på noe annet. Kanskje er fagdag/temakveld noe
som er mer aktuelt?
Vær så snill å gi oss tilbakemelding på hva dere ønsker og vil delta på.
Vi ønsker virkelig å nå flere og å skape en arena der en kan møte andre i
samme situasjon, med samme helsemessige utfordringer som en selv har,
samtidig som vi ønsker å kunne bidra med informasjon. Send gjerne en
e-post til en av våre regionssekretærer dersom du har forslag til aktiviteter/kurs/prosjekter som storlaget kan gjennomføre. Også dersom DU
ønsker å jobbe sammen med oss. så er vi stadig på jakt etter nye/flere
styremedlemmer. Nytt styre skal velges på årsmøtet i februar 2019.
Vi trenger stadig nye og flere likepersoner og brukerrepresentanter.
Det blir jevnlig arrangert kurs innenfor likepersonarbeid og brukermedvirkning, så om du er interessert TA kontakt.
Mesteparten av informasjonen og invitasjoner som vi sender ut, sendes
på e-post. Dessverre når vi ikke alle på grunn av manglende e-post
adresser.

Jeg oppfordrer alle medlemmer som ikke
mottar e-post fra oss, om å sende en e-post
til medlem@naaf.no, slik at også DU kan
få invitasjoner og informasjon fra oss.
Møre og Romsdal Storlag fikk innvilget en
av de to søknadene som ble sendt inn til
ExtraExpress september 2018.
Søknaden «Jeg er født tobakksfri» ble
innvilget med kr. 20 000. Nå er det bare å
brette opp ermene og starte planleggingen
av markering av verdens tobakksfrie dag
31. mai 2019.
Vi oppfordrer også til å følge med på informasjon som legges ut på hjemmesidene
til NAAF Region Midt naaf.no/midt og informasjon på NAAF region Midt sin facebook
side www.facebook.no/naafmidt
Her kommer fortløpende informasjon om
alle kommende aktiviteter i NAAF Møre og
Romsdal Storlag.

Hege Eliassen
Leder i Møre og Romsdal storlag
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AKTIVITETER I MØRE OG ROMSDAL STORLAG
MOSJONSGRUPPER

Mosjonsgruppen i Surnadal er lagt på is inntil videre. Om du bor i området
og har lyst til å gå tur sammen med andre, ta kontakt. Dette har vært og
vil være et lavterskeltilbud som alle kan delta på, uavhengig av alder og
funksjonsnivå. Det er deltakerne selv som bestemmer sammen med
mosjonsleder hvor turene skal gå, og hvor ofte en skal møtes.
Ta kontakt med regionsekretær Monica Dalseth dersom du har lyst
til å starte opp en mosjonsgruppe der du bor.

TAI CHI
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Møre og Romsdal Storlag har i mange år hatt en Tai Chi gruppe som holdt
til i Volda/Ørsta. Tai Chi gruppen møttes til trening en gang i uken. Dette
tilbudet er nå avsluttet, men om noen har lyst til å starte opp en slik aktivitet ett eller annet sted i fylket, er det bare å ta kontakt med regionsekretær Monica Dalseth.

KLATREDAGER

Møre og Romsdal Storlag har hatt klatrekvelder flere ganger årlig. I 2018
hadde vi en klatredag i Valldal i samarbeid med Region Midt. Det var god
deltakelse og fornøyde klatrere. Vi sørget for grillmat til alle deltakere og
hadde med informasjonsmateriell som ble delt ut.

ALLERGIVENNLIG KINO

I løpet av 2018 har Møre og Romsdal Storlag arrangert allergivennlig kino
tre ganger. Allergivennlig kino skal være fri for røyk, parfyme (og parfymerte
produkter), og det skal ikke være anledning til å spise nøtter under kinoforestillingen. 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.
Årets kinoforestillinger har vært støttet med midler fra Extrastiftelsen.

Aktiviteter for 2019 blir kunngjort etter hvert.
Oversikt over alle våre aktiviteter finnes på:
www.naaf.no/midt i tillegg til at informasjon
om aktiviteter publiseres fortløpende på
NAAF Region Midt sin facebookside:
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.

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2018/2019
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BUROTAKSJON 2018
For 3. året på rad, viser Valentinlyst barnehage ved
Strindheim barnehager et stort burot-engasjement.
Det som er gøy å observere fra år til år, er at det stadig
blir mindre burot i området rundt barnehagene.
Forberedelser i år som tidligere år, er å informere om
denne aksjonen via ukeplaner. Dermed sprer vi
informasjon om burota også til foreldrene.
Forberedelser for barna bli å se på hvordan er
burot ser ut.
Stor stas for både de allerminste barna, og for
de som er større--

Å GÅ PÅ BUROT-JAKT
UTENFOR GJERDET PÅ BARNEHAGEN

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2018/2019

Sammenligner hvor
stor buroten er i
forhold til seg selv

og dagens
En stor jobb er utført,
..
fangst studeres nøye…

Vi ska på burot-jakt,
Vi ska på burot-jakt,
Vil du værra med,
Vil du værra med
ok-ok
Vi går ut gjennom porten………………..
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ET LIV MED EKSEM
Mitt navn er Hege Eliassen. Jeg har to døtre, hvorav den ene har hatt store
utfordringer med eksem siden hun var liten.
Mariell hadde fra fødselen av og frem til hun var 3 mnd.
helt normal myk baby hud. Men når hun var 3 mnd gammel
fikk hun plutselig flekkete, tørr hud og var rosa fra topp
til tå. Slik hadde hun ikke vært før. Hva var dette? Hvorfor
plutselig denne endringen? Vi forsto at det kunne være
eksem, siden vi hadde mye atopisk eksem, astma og allergi
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i familien, men dette hadde jeg ikke sett på noen av de
med eksem. Jeg bestilte time hos fastlege. Han henviste til
hudavdelingen på sykehuset med en gang, og vi kom raskt
inn der.
Det ble tatt prikktest, men det ble poengtert at resultatet
var usikkert, men at det kunne gi en pekepinn. Prikktesten ga fullt utslag på egg, katt og hund. Jeg hadde i den
perioden endringen skjedde spist mye egg i alle varianter,
så det kunne være det som gjorde at det kom så plutselig.
Vi dro fra hudlegen med resept på kortisonkrem, nedtrappingsplan og råd om å bruke fuktighetskrem og at jeg måtte
prøve å unngå egg siden jeg ammet. Det er jo egg i nesten
alt følte jeg, og mange feil ble gjort.
Vi hadde katt, hva skulle vi gjøre med den?
Legen mente vi kanskje ikke trengte å kvitte oss med den,
da allergikere ofte tåler den ene katten, men ikke alle
andre. Så vi beholdt katten.
Vi smurte kortisonkrem morgen og kveld, akkurat slik vi var
blitt fortalt og slik det sto på tuben. Et tynt lag akkurat der
eksemet var og absolutt ikke utenfor. Vi brukte fuktighetskrem 10 minutt etter og badet i olje. Og trappet ned
som vi skulle. Men når vi begynte på nedtrapping, så kom
det tilbake. Vi kontaktet hudlegen igjen, og fikk ny time.
Og slik jeg husker det nå – 14 år etter, så syns jeg vi stadig
var hos hudlege i månedene og årene etter, og vi fikk nye
kortisonkremer som vi skulle prøve. Vi hadde en haug med
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ulike fuktighetskremer, vi prøvde KP bad og alt han foreslo.
Eksemet levde sitt eget liv, og vi kom aldri i mål. Det bare
blusset opp. Vi så at jenta var utilpass, og vi var frustrerte. Hvorfor ble hun ikke bra? Hva gjorde vi feil? Hva var
årsaken? Hvorfor virket ingenting av det vi fikk av kremer,
slik det var meningen at det skulle? Kunne det være katten?
Vaskemiddelet? Hva annet? Følelsen av utilstrekkelighet var
der hele tiden, og at du var den eneste i hele verden som
slet med dette.
Jenta så veldig ille ut i perioder, og var aldri helt fin i huden.
Og når vi skulle til hudlegen så ble hun helt fin i huden til
timen, og legen forsto ofte ikke vår frustrasjon. Så dro vi
derfra, for at det så eksploderte timer etter legebesøket.
I ettertid har vi lært at man alltid skal ta bilder når det er
ille, for eksemet har av en eller annen grunn en tendens
til alltid å være fin eller mye bedre når vi er hos lege.
Vi prøvde lysbehandling da hun var 2 år, med god virkning.
Men det tok tid før vi så virkning. 3 gang i uka over to til tre
måneder. Far måtte inn i maskina sammen med jenta. Men
virkninga varte ikke lenge denne gangen heller, enda så
mye tid vi hadde lagt i dette.
Vi brukte sokker på hendene om natta, med tape rundt for
at de ikke skulle falle av/dras av i løpet av natta og for at
hun ikke skulle klore seg. Likevel klarte hun å klore opp det
meste, og det var vanlig at hun våknet med væskende og
blødende eksem. Senga måtte skiftes hver dag på grunn av
dette. Vi måtte skifte klær flere gang for dagen, sårskorper
satte seg fast i klærne, vi plastret og bandasjerte og jenta
hadde det vondt. Spesielt hendene så var ille. Vi brukte
MYE tid på behandling av eksem, og alt dreide seg i
perioder om å behandle.
Folk kommenterte stadig, oi, stakkar liten, hva har du gjort?
Hvorfor ser du slik ut på hendene/fingrene? Med det resultatet at jenta begynte å gjemme hendene sine i genser og

jakkeermer eller bak ryggen.
Husker spesielt ei eldre dame,
som så sa til Mariell: Stakkar
liten, har du brent deg? For
så å kikke på meg med det
blikket og si: Passer du ikke
på jenta?
For oss var barnehagetida
den værste tida. Vi informerte
og informerte barnehagen,
men ting ble ikke tatt på alvor.
Eggeallergien ble glemt, de
kledde på henne altfor mye,
de glemte at hun hadde
egen håndsåpe, eller alle brukte av hennes såpe slik at det
alltid var tomt og jeg fikk ikke beskjed, de brukte sprit på
hendene om de skulle spise ute – og det var ikke godt på
såre eksemhender, også var de jo ute i sand og vann i alle
typer vær og helst uten votter. Ser i ettertid at jeg skulle
prøvd å fått helsesøster med på informere i barnehagen.
Når jenta var 4 år tok vi valget om å omplassere katta, men
vi merket ingen endring. Det tok også 4-5 år før alle kattehår var ute av huset. Men denne var nok ikke medvirkende
årsak så vi i ettertid.
Da hun var 5 år hadde hun ekstremt masse eksem på hender, mage og øverst på lår, samtidig som hun fikk mollusker.
Vi var kjempefrustrerte, slitne, alle var drittlei eksem og
smøring. Ingenting hjalp og vi fant ingen årsak. Hudlegen sa
vi hadde prøvd alt uten at noe hjalp, så han han hadde ikke
mer å bidra med. Jeg sto på mitt om at vi måtte ha hjelp, og
at jeg ikke ville gå før vi fikk hjelp. Da foreslo han innleggelse. Hvorfor i himmelens navn hadde han ikke sagt noe om
at det var mulig før?
Dette var det som skulle til for vår del. Endelig fikk vi hjelp!

15
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De overtok, samtidig som jeg sto
over de og spurte og spurte. Hvorfor smører dere så mye kortison
på, det står jo et tynt lag på tuben?
Og hvorfor hele benet når det er
flekkvis her og der? Skal dere ha på
SÅ mye fuktighetskrem? Jeg lærte
om okklusjon, våtbandasje, riktig
bad i KP og olje, riktig mengde på
kortison og hvordan smøre, og ikke
minst hvor mye fuktighetskrem jeg
måtte bruke – og det var 3 ganger mer enn det jeg hadde
brukt. Diagnosen hun fikk var alvorlig atopisk eksem som
vanskelig lar seg behandle. For vi måtte som oftest bruke
3-5 måneder på å slå tilbake eksem når utbrudda kom. Jeg
forsto at jeg ikke hadde fått opplæring i noe som helst. Jeg
hadde vært flink jente og hadde fulgt det som sto på tuben
om tynt lag, og kun akkurat der eksemet var. Hadde vi bare
fått denne opplæringen da jenta fikk eksem 5 år tidligere hadde både vi og jenta vært spart for mye smerte og
frustrasjon. Jeg lærte at vi kunne søke om å få dekt kremer,
badeoljer og enkelte typer plaster, at vi kunne søke om
stønad for den tiden vi brukte på å behandle eksemet og
på merkostnader til klær, vasking av klær o.l. Ingen hadde
informert oss om dette før, og nå var jenta 5 år og hadde
hatt eksem hele livet. De hjalp oss med å søke om støtte,
og å søke om behandlingsreise.

sånn hud som jeg har. Jeg er ikke alene om det. Da gråt
mammahjertet.

Vi fikk innvilget behandlingsreise, og var der første gang et
halvt år etter innleggelsen. Resepten var sol og bad noen
timer hver dag. Saltvann sved de første dagene, men bade
måtte de likevel, og det ble så bra. På dagtid var barna i
barnehage, mens vi voksne var på kurs om bl.a. atopisk
eksem. Vi lærte utrolig mye både av leger og sykepleiere,
men ikke minst av hverandre. Det å møte og snakke og dele
erfaringer med andre var det beste. Husker Mariell sa en
av de første dagene, mamma, her er jo mange andre med

Denne var redningen for oss og gjorde at vi slapp unna så
store og så mange utbrudd som før. Når utbrudda kom,
starta vi med kortison for å slå tilbake – for så å gå rett over
på Protopic isteden for nedtrapping. Samtidig som vi nå
hadde lært at det ikke var noen årsak, det var bare huden
som var slik. Vi stresset ikke med å finne årsak, noe som
også gjorde henne mindre stresset. Vi hadde lært oss å se
kjennetegna på at et utbrudd var i emning, og bretta opp
erma og starta full behandling når vi så at det kom. Bedre

Etter at vi kom hjem hadde vi en god periode i noen måneder, men så var det skolestart. Mariell gjorde som alle
andre barn, gledet seg veldig og gruet seg. Og da hadde jeg
lært at slike følelser skaper innvendig stress, som kunne gi
eksemutbrudd. Noe det også gjorde her. Hendene spesielt
var full at eksem. Enkelte av de andre i klassen ville ikke
holde henne i hånden i aktiviteter der de skulle det, for
de sa til henne at hendene hennes var så ekle. Og hun
fikk stadig spørsmål om hvorfor hun hadde så mye sår, var
så flekkete osv. Hun svarte de som det var at hun hadde
eksem, men de forsto de ikke hva eksem var.
Jeg hadde på forhånd informert lærer om eksemet og
eggeallergien hennes. Men ser i ettertid at jeg også skulle
informert på et foreldremøte, slik at de andre foreldrene
visste noe og kunne snakket med egne barn. Og ikke minst,
vært i klassen, kanskje sammen med en helsesøster og sagt
noe om det å ha eksem til klassekameratene.
Iallfall førte skolestarten til en ny innleggelse. Denne
gangen startet vi med Protopic som ikke er kortison, men
et immunmodulerende middel som vi skulle bruke forebyggende hver dag over tid fra oktober til april, som var den
værste tida for oss.
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å være på forskudd, og slå det tilbake før det kom skikkelig.
Eggeallergien ble borte da hun var ca. 7 år, noe som forenklet hverdagen veldig. Men den ble erstattet av pollenallergi mot gress og bjørk noen år senere. Denne merket vi
da på eksem og luftveier. Denne var også såpass ille at hun
etter noen år fikk vaksine, med utrolig god virkning. I dag
merker hun omtrent ikke pollensesongen.
Katter og hunder har alltid vært et problem, og allergitabletter må tas i forkant når vi vet vi skal steder der de har
katt eller hund. Og allergitablett er alltid med.
Når hun var 10 år var hun igjen på behandlingsreise, både
med tanke på eksemet og for å slippe unna værste pollenblomstringen her hjemme. Denne gangen med enda bedre
og lengre virkning enn sist. Hele 6 måneder uten utbrudd!
Det var rett og slett deilig. Denne gangen fikk også barna
opplæring i behandling, de fikk være i grupper og snakke
med hverandre om det å ha eksem, de fikk snakke alene
med sykepleiere og lege.

Nå i en alder av 14 år har vi andre og nye utfordringer. Mariell går på cheerleading på et høyere nivå med nasjonale
og internasjonale konkurranser. De har drakter med bare
ben, og nå er det selvfølgelig på bena eksemet kommer.
Hun kan være helt fin helt til rett før konkurranser, men på
grunn av stress med opptrening, det å skulle huske alt, det
å glede og grue seg til å stå på matta, redsel for gjøre noe
feil, og alt som hører med i en konkurranse, gjør at det ofte
kommer et utbrudd samme dag eller dagen før. Men hun er
nå kommet dit at det er slik huden hennes er, og alle andre
får bare se det og takle det. Det eneste som klarer å slå
tilbake et eksem i utbrudd er kortison morgen og kveld til
det er bra, for så å trappe ned. Vår erfaring er at det å ikke
behandle eller feilbehandle er værre for den det gjelder,
enn å bruke kortison i en periode.
Eksemet har vi innsett at vi sikkert aldri blir kvitt, men vi
gjør det beste utav det!
Hege Eliassen

Min opplevelse av det å ha eksem
Jeg har hatt eksem omtrent hele livet, helt siden jeg var
3 måneder gammel.
Siden den tid har jeg måttet smøre meg med forskjellige
eksemsalver hver dag i dårlige perioder, morgen og kveld.
Mamma smurte meg helt til jeg var ca. 12 år, da begynte
jeg å smøre meg mer selv. Jeg har alltid syntes det var irriterende og kjedelig å smøre meg.
Mange andre med eksem føler seg alene om det og kjenner
ingen andre som har det. Jeg har faktisk ganske mange
venner med eksem. En del på skolen jeg går på, og folk fra
behandlingsreisene jeg var på da jeg var 5 og 10 år.

Når jeg var liten og frem til jeg var 7 år hadde jeg eggeallergi. Det jeg husker er at jeg ofte måtte ha med egen kake i
bursdager, eller jeg fikk noe annet å spise. I barnehagen når
de skulle ha vafler og annet godt, glemte de ofte av at jeg
ikke kunne spise egg. Da fikk jeg ingenting, mens de andre
koste seg. Mamma hadde sagt at hun kunne ta med ting
uten egg i, men det sa de at hun ikke trengte – for det skulle
de fikse. Men de glemte hele tiden.
Da jeg var mindre kunne jeg ikke være ute like lenge som
vennene mine fordi jeg måtte smøre meg, ta KP- bad,
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holde meg i hånda, være borti meg, uten å synes jeg var
ekkel.
Når det først begynner å klø en plass, er det vanskelig å la
være å klø på det. Hvis jeg først begynner å klø, klarer jeg
ikke slutte før jeg har klort vekk skorpen eller klort hull i
huden. Jeg gjør ikke det med vilje, det bare styrer seg selv.
Det begynner da å blø eller væske på klærne mine, noe
som jeg ikke synes er greit, så lenge jeg ikke er hjemme og
eller har med skift. Spesielt om natten når jeg sover klør jeg
mye. Da har jeg ingen kontroll.
Jeg har fått pollenallergi og reagerer på bjørk, gress, or og
hassel. Nå er jeg snart ferdig med vaksine mot bjørk og
gress. Før jeg startet med vaksine, var jeg veldig tett, sliten
og det klødde i øynene på våren og sommeren på grunn av
pollenet. Eksemet ble også mye verre. Nå som jeg snart er
ferdig med vaksinene, kjenner jeg ikke pollenplagene annet
enn i en kort periode når or og hassel er der. Katte- og
hundeallergi har jeg hatt hele livet. Når jeg skal overnatte
eller være med venner og familie som har katt eller hund,
må jeg alltid planlegge først. Jeg må ha med og ta allergitabletter før jeg drar. Hvis ikke blir jeg tett, nesen klør, øynene
svir, klør og blir røde og det føles forferdelig. Ofte må jeg
dra hjem tidligere enn planlagt.
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bandasjere meg og bruke fuktighetskrem. Alt det tok lang
tid, og det førte til at jeg måtte dra hjem tidligere enn det
de andre måtte. Nå har jeg blitt såpass bra at jeg ikke trenger å bruke KP bad mer.
Når jeg var 6-8 år hadde jeg mye eksem på hendene og
fingrene, og da skjeddedet ofte at vennene mine ikke ville
være to og to med meg eller holde meg i hånda fordi jeg
var ekkel. Sårene jeg hadde var ekle og de ville ikke risikere
å komme borti dem. Da ble jeg veldig lei meg. Når vi ble
eldre, skjønte de at jeg ikke kunne noe for det og de sluttet
å bry seg så mye om sårene mine. Nå kunne de løfte meg,

Nå bryr jeg meg ikke lenger om at jeg har eksem når jeg
skal være blant folk. Jeg kan gå med shorts og t-skjorte uten
å tenke over at folk kan se eksemen min. Jeg kan ikke gjøre
noe med det at jeg har eksem, annet enn å smøre meg. Om
folk spør hvorfor jeg har så mye sår, svarer jeg bare at det
er eksem, så godtar de det.
Jeg går på cheerleading og har gått der siden august 2017.
Her må jeg bruke shorts både på treninger og konkurranser.
Det er noe som går helt fint for meg fordi jeg har lært meg
til å ikke bry meg.
Mariell

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2018/2019

PROSJEKTER I REGION MIDT
I 2018 fikk vi støtte til fire prosjekter:
• Extrastiftelsen: matskolen.no
(se omtale side 26 og 27)
• LNU: Vi satser på yoga!
• LNU: Klatring for alle
• LNU: Aktiv med astma

VI SATSER PÅ YOGA!

Dette var et prosjekt der vi skulle arrangere yoga for
barn. Vi valgte Stjørdal som sted, da vi nådde mange
samt at vi ikke har hatt så mye aktivitet i det området.
Samarbeidspartnere her var Yogaens hus i Trondheim, som stilte med instruktør, og DABA Art Café
i Stjørdal som stilte med lokaler i et koselig miljø.
Da vi begynte å markedsføre yogaen, kom det veldig mange
påmeldinger, og vi satte til slutt opp en ekstra klasse.
Yogaen gikk over 8 uker, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra både foreldre og barn. Målet med yogaen var
å gi barna en innføring i yoga, ha fokus på pusten og kunne
finne roen på yogamatta. For barn som sliter i forhold til
annen idrett er yoga et godt alternativ.

KLATRING FOR ALLE

Dette prosjektet foregikk både i Trøndelag og i Møre og
Romsdal. Ved Rypetoppen Adventurepark i Meråker startet
det hele med grilling en lørdag ettermiddag, deltakerne
overnattet i lavvo, og på søndag var det klatring. Også
på søndag ble det servert grillmat.
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Samme helg var det klatring ved Valldal aktivitetspark, men
her uten overnatting. Også i Valldal serverte vi grillmat og
fikk pratet med deltakerne og delt ut informasjonsmateriell.
Både i Valldal og på Rypetoppen var det god deltakelse, og
ut fra evalueringene å dømme er dette noe medlemmene
gjerne vil være med på senere også.
En stor takk til alle frivillige som har hjulpet til!

AKTIV MED ASTMA

Dette prosjektet skulle gjennomføres under familieseminaret, men da dette ble avlyst, ble det vanskelig å få gjennomført prosjektet. Vi så oss derfor nødt til å avlyse det hele og
søker på nytt senere.
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ANNE GRETHE KNUDSEN
Anne Grethe Knudsen (59)
har levd med astma i 25 år.
De alvorlige anfallene, og særlig reaksjonen på parfyme, går
ut over familie, arbeidsliv
og det sosiale livet.
Anne Grethe Knudsen fikk pollenallergi i ungdomsårene,
men pollensesongen varte stadig lenger. Deretter utviklet
hun mild astma, som gradvis forverret seg.

RØYKING PÅ ARBEIDSPLASSEN
20

For 25 år siden jobbet jeg i resepsjonen på et hotell. Den
gangen var det fri røyking overalt, og jeg ble sykemeldt i
stadig lengre perioder med lungebetennelser og bronkitt.
Jeg ble etterhvert omplassert og ble kursvert i den nye
konferansedelen av hotellet, som var røykfri, sier Knudsen.
I en periode gikk det bedre, men på denne tiden fikk hun
også alvorlige reaksjoner på parfyme. Gradvis ble arbeidsdagen verre, og da Knudsen noen år senere fikk et fosterbarn med store utfordringer, valgte hun å bli hjemme.
- Det gjorde hverdagen enklere, men det er fortsatt utfordrende å være ute blant folk. Særlig med tanke på parfymeallergien. Dersom jeg blir stående bak eller ved siden av
noen som bruker parfyme, får jeg intens hodepine, blir tett,
hoster og blir kvalm. Dersom jeg ikke har mulighet til å gå
derfra, kaster jeg opp til slutt, sier Knudsen.

Likevel er det ofte så ille at jeg må på do og kaste opp,
sier Knudsen.
Steikos og røyking er verst, men hun reagerer også på dyr.
- Det er lettere å holde seg unna dyr enn parfyme, men
dersom jeg er på besøk til noen og ikke vet at de har katt,
må jeg gå, sier Knudsen.
Andre utfordringer knyttet til julen er juletre, svibel og
julestjerner.
- I dag har jeg to voksne fosterbarn. I over 20 år fikk jeg
hvert år en julestjerne til jul fra Barnevernstjenesten.
Hvert år ringte jeg og sa at de ikke måtte gi meg det,
men likevel kom den det neste året også, sier Knudsen.

VANSKELIG Å PLANLEGGE
Det verste er at dagene er så vanskelige å planlegge.
- Jeg vet ikke hvordan formen er fra dag til dag. Når jeg skal
i et selskap, må jeg be verten fortelle alle at de ikke må
bruke parfyme. Det er ikke alle som synes det er greit,
og da må jeg takke nei til å komme, sier Knudsen.
Redningen har vært Astma- og allergiforbundet. - Der har
jeg hatt alle mulige verv, og det har vært tryggheten min.
Jeg har lært mer om astma og allergi der, enn jeg har
gjort av leger og spesialister, sier Knudsen.

SØNNEN BLE SYK FØRST
Det første møtet med alvorlig astma, hadde hun gjennom
sønnen. Nyfødtperioden var preget av sykdom og hoste,
og hun var flere ganger hos fastlegen for å forsøkte å finne
ut av det.

Å reise med fly er et mareritt.

- Etter å ha vært der tre ganger og fått ulike antibiotika og
beskjed om at det bare var forkjølelse, ba jeg om henvisning til spesialist. Legen mente at det var unødvendig.
Derfor satte jeg meg på venterommet. Jeg ville ikke gå
derfra før han lot meg få henvisningen, sier hun.

- Jeg må medisineres opp kraftig i en uke på forhånd.

Etter seks timer ble legesekretærene så opprørt over

SYK AV FLYREISER
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sønnens hosting og streving med pust, at de gikk inn til
legen og ba han henvise barnet videre.
- Det første spesialisten på sykehuset spurte oss om,
var hvorfor vi ikke hadde kommet før, sier Knudsen.

ÅPEN INNLEGGELSE
Sønnen ble innlagt for første gang da han var fem uker, og
fikk etterhvert åpen innleggelse på sykehuset. De første
årene var han innlagt mer enn tjue ganger.
- Det var tøffe tak. Vi fikk flere ganger beskjed om å være
forberedt på at det kunne gå galt. På grunn av mye kortison
fikk han nedsatt vekst. Han vokste ikke fra han var tre til
han ble fem år. På grunn av nedsatt immunforsvar fikk han
mange lungebetennelser, og han fikk hjernehinnebetennelse. Det var tøffe tak, sier Knudsen.

SKJØNTE AT HUN SELV HADDE ASTMA
På grunn av sønnens alvorlige astma, forsto hun raskt at
hun hadde samme diagnose da sykdommen utviklet seg.
- Jeg begynte med anfallsmedisin og kortison selv. På grunn
av de mange lungebetennelsene og bronkitt, ble det også
mye antibiotika. I de verste periodene bruker jeg også
prednisolon, sier Knudsen.
I fem til ti år var livet enklere, så lenge hun slapp å bli utsatt
for parfyme og røyk. De siste årene har det blitt verre.
- Jeg velger for eksempel å handle på butikken når det er
lite folk der. Blir jeg stående i kø bak noen med parfyme,
blir jeg syk, sier hun.

APOTEKET ER VERST
Det verste stedet hun oppsøker, er apoteket. Apotekene
selger mange parfymerte produkter, som folk kan teste.
- Nå har jeg fått en avtale med det lokale apoteket. Jeg
avtaler tid for å hente medisinene jeg må ha. Da møter

de meg på et lukket rom, slik at jeg ikke trenger å bli utsatt
for parfymen. Det er litt ironisk at du må bestille time på
apoteket for å hente medisiner, sier Knudsen.
Hun har gjort flere forsøk på å komme tilbake i arbeid,
men for fire år siden ble hun uføretrygdet.
- Da var det NAV som satte ned foten og sa at jeg hadde
prøvd nok. Jeg jobbet som tilsynsfører for barnevernet,
men det var håpløst. Når jeg kom hjem til folk, møtte jeg
en cocktail av parfyme og rengjøringsmidler. Det tok for
mye helse. Jeg må ha litt helse til hverdag og familie, sier
Knudsen.

KULDE OG ASTMA
Dagsformen er også væravhengig.
- Det blir verre når det er kaldt, altså under ti minusgrader.
Da blir jeg skikkelig tett, og hoster og hoster. Hjemme har
jeg bilen i en oppvarmet garasje, men når jeg er andre
steder, plages jeg mye fordi bilen er så kald når jeg starter
den, sier Knudsen.
Tidligere deltok Knudsen i flere kommunale råd og utvalg.
Der fikk hun etter en tid innført en fast påminnelse på alle
invitasjoner om at deltagere ikke måtte bruke parfyme.
- Ofte må jeg likevel reise meg og gå, fordi jeg får så vondt
i hodet at jeg ender med å kaste opp. Etterhvert har jeg
sagt fra meg disse vervene, bortsett fra ett - kommunalt
råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Der kommer
alle uten parfyme, sier Knudsen.

PARFYME
- Hva inngår i parfyme?
- Folk i dag bruker ansiktskrem med parfyme, og dusjsåpe,
sjampo, balsam, hårspray eller skyllemidler med parfyme.
Jeg kan tåle litt lukt fra hår og klesplagg dersom formen er
bra, men om jeg møter dette ofte, kan det til slutt være noe
lite som fører til at det bikker helt over, sier Knudsen.
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At det bikker helt over betyr at hun er alvorlig syk i tre til
fire uker, og må supplere de vanlige anfalls- og vedlikeholdsdosene med kraftigere medisiner som prednisolon.
De alvorlige anfallene, og særlig reaksjonen på parfyme,
går ut over det sosiale livet.
- Du blir asosial, du blir oppgitt og tenker ”nå igjen”! Begravelser er en utfordring. Der er det alltid mange eldre damer
som bruker mye parfyme, sier hun.

- Første gang vi dro til Thailand, var jeg syk etter flyturen i
en uke, og vi var der i to uker. Neste gang medisinerte jeg
enda kraftigere på forhånd, og vi bestilte tur som varte i tre
uker. Da fikk jeg to fine uker, sier Knudsen.

Da må hun sitte bakerst, med døren på gløtt.

VARMT KLIMA HJELPER

- Du blir jo vant til det, men du blir oppgitt også. At det aldri
skal gå an å være sammen med andre, sier hun.

Hun har hatt flere turer med hele familien til Gran Canaria.
Kortere flytur og Astma- og allergiforbundets allergivennlige hotell fungerer svært godt. I tillegg er klimaet optimalt
både med tanke på astmasykdommen og for muskelsmerter hun har i forbindelse med fibromyalgi.

KAN IKKE REISE MED BUSS
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Samboeren er glad i å reise, men på grunn av innvirkningen
selve flyturen har på helsen hennes, begrenser de utenlandsturer til en gang i året.

Hun kan ikke reise med buss, og da sønnen var liten fant
hun heller ingen drosjer som var fri for røyk eller dyrehår.
Hun har derfor vært avhengig av å kjøre selv, uansett hvor
hun skal.
- Jeg forsto tidlig at jeg må holde meg unna det jeg reagerer
på, men parfyme er vanskelig å unngå, sier Knudsen.
I seks år har hun hatt samboer som driver gård. De forsøkte
å flytte sammen på gården, men det gikk ikke på grunn av
de mange allergenene som finnes på en gård. Knudsen
kjøpte leilighet, og samboeren pendler nå mellom leiligheten og gården.
- Etter den tid tok datteren over gården. Han jobber der
noen dager i uken, og de andre dagene bor vi sammen
i leiligheten min. Det går greit, selv om det ikke var helt
det vi hadde sett for oss, sier Knudsen.

PÅVIRKER HELE FAMILIEN
- Sykdommen påvirker ikke bare deg selv, men også de
rundt deg. Det gjelder blant annet barnebarn som inviterer
til arrangement på skolen. Noen ganger kan jeg være der
en liten stund, men som regel må jeg gå før det er ferdig,
sier Knudsen.

- Valle Marina og Gran Canaria er en helt super plass å reise
til. Der er det ikke noe pollen jeg reagerer på, vi spiser stort
sett ute, og senteret er både røykfritt og parfymefritt. Det
er vår friplass. Etter en uke i varmen fungerer resten av
kroppen helt utmerket, så et slikt opphold er bra for alt,
sier Knudsen.
Datteren hennes fikk barn som 17-åring, og ble da redd for
at også hennes sønn skulle bli syk.
- Hun var redd for at sønnen skulle få astma og bli like syk
som broren hadde vært. ”Da er han bra heldig som kom til
oss, for det her kan vi”, sa jeg. Gutten fikk astma, men bare
en mild variant, og han var frisk da han begynte på skolen,
sier Knudsen.
Artikkelen er hentet fra Norsk Helseinformatikk NHI.NO
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BRUKERREPRESENTANT INGER ANNE KOLSVIK
Jeg har vært medlem i NAAF i noen år, men har
vært helårsallergiker i mange år.
Interessen for å bli medlem i NAAF ble vekt da
jeg var på VALLE MARINA på Gran Canaria på
Boosttur med Helsereiser. Et herlig sted som jeg
har besøkt flere ganger, og som ligger i Patalavaca med nærhet til fjell og sjø. Med mulighet
til fysioterapi og vanngym mm.
I høst ble jeg valgt som vara til Brukerrådet NAV hjelpemiddelsentral
Trøndelag. Min interesse for å være brukerrepresentant startet for flere år
siden. Som revmatiker har jeg vært brukerrepresentant på Revmatologisk
avd. og jeg har sittet i brukerråd på Betania Malvik/Lucasstiftelsen. Mange
års sykdom til mine foreldre og min mann har gitt meg lang brukererfaring/erfaringskompetanse. I tillegg til 20 års erfaring som klinisk sosionom
i psykisk helsevern. Da var kontakten med det som nå heter Nav, noe
som skjedde ofte. Da jeg fulgte opp brukere som blant annet skulle ut
i arbeide.
Min interesse for organisasjonsarbeide startet i ung alder. Som 16-17 åring
ble jeg med i styre og stell i 4H/ en undomsorg. Og på veien videre ble det
ansvar/deltagelse innen idrettslag, viseklubb, damekor, revmatikerforening og Voksne for Barn.
Jeg vokste opp på Midtsandan i Malvik. Videre har jeg flyttet litt i Trøndelag. Nå har jeg flyttet tilbake til Malvik hvor jeg bor på et lite småbruk som
mine foreldre kjøpte i 1970. Som mine venner sier, et sted i ødemarka.
Min datter med samboer bor vegg i vegg, så det er ikke helt øde.

Her er det fritt og herlig ikke langt fra
Jonsvatnet. Her kommer elg, rev, små og
store fugler på besøk. Et Hegrepar er ofte på
besøk og Musvåken er en fast nabo på sommeren. En Rottweiler og en FlatcoutedRetriver er de som passer på om noen kommer
på besøk og ønsker velkommen.
Noen vil kanskje si at nå er det nok, men
som gammel sosialarbeider vil vel mye ligge
igjen i pesonligheten at en vil hjelpe andre
så godt en kan. Om det er som brukerrepresentant, likeperson eller på andre arenaer
der en kan si ifra om hva som kan hjelpe oss
alle på best mulig måte, er jo opp til hver
enkelt. Og en pensjonist som forskning sier,
bør ikke sitte for mye i godstolen. Hjernen
er til for å være i aktivitet.
Og en gladmelding til slutt. Siste allergiprøve
til legen viser ingen tegn til at jeg må bruke
Zyrtec tabletter hver dag, nå holder det med
nesespray og øyedråper noen ganger i uka.
Inger Anne Kolsvik
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GURO WAAGE HELSEFAGLIG RÅDGIVER
I 2017 ble Guro Waage ansatt som ny helsefaglig rådgiver med fokus på
ernæring. Medlemmer får eksklusiv tilgang til å snakke med Guro en
gang I uken.
På NAAFs landsmøte i 2016 vedtok medlemmene at matallergi og
intoleranse skal være hovedfokus for de neste tre årene. For å styrke
NAAFs kompetanse på dette området, har organisasjonen ansatt
Guro Waage (32).
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Hennes hovedfokus er matallergi og intoleranser og hun
tar imot telefoner fra medlemmer hver onsdag. Dette
tilbudet vil være eksklusivt for NAAFs medlemmer.
Hun liker å hjelpe medlemmer som har spørsmål om mat og ernæring.

OPPTATT AV FOLKEHELSE

Guro er veldig opptatt av mat og helse, og har en bachelorgrad i matteknologi og en mastergrad i klinisk ernæring. Hun har også god kjennskap
til hva forbundet jobber for og med.
- Jeg syns NAAF er en viktig pasientorganisasjon som jobber målrettet for
sine medlemmer og for å bedre folkehelsen. Matvareallergi og intoleranser er et sterkt økende problem i befolkningen. Behovet for informasjon
og veiledning rundt disse temaene, både til privatpersoner og til industrien, er større enn noen gang. Jeg syns det er veldig spennende å få bidra
inn i organisasjonen på nettopp dette området og gleder meg til å ta fatt
på arbeidet, sier Guro.
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KJENNER GODT TIL PROBLEMATIKKEN

En dag i uken tar hun imot telefoner fra medlemmer på rådgivningstjenesten. Og hun har stor forståelse for at det finnes mange som har det
tøft, uansett om de sliter med astma, allergi eller eksem. Guro vet nemlig
selv hvordan det føles.
- Da jeg var yngre, hadde jeg alvorlig astma. I dag er jeg heldigvis symptomfri, men jeg har selv kjent på kroppen hvordan det er å leve med
denne sykdommen.
Guro forteller at de også har atopisk eksem og allergier i nærmeste familie, noe som kan være krevende til tider.
- Å ha astma og allergi i familien kan være utfordrende, spesielt når det
rammer de aller minste. Blir det påvist matallergier er man nødt til å
endre kostholdet, det kan for mange oppleves både frustrerende og
vanskelig. Det oppstår ofte mye usikkerhet.
Hun syns det er viktig å ikke miste motet og matgleden når man får påvist
allergi og intoleranser.
- Det fins alltid et alternativ og en løsning. Jeg er opptatt av at man skal
klare å bevare matgleden og at mat ikke skal være en byrde. Det er derfor
viktig å finne gode erstatningsprodukter. Det er viktig både for å kunne
ha muligheten til å fortsette å spise så normalt som mulig, men også for
å være sikker på at man får dekt behovet for alle næringsstoffene man
trenger.

SNAKKE MED MEDLEMMENE

Guro liker jobben sin. Dette er en flott mulighet til å hjelpe våre medlemmer, samtidig
som jeg kan få bedrive opplysningsarbeid
og dermed sikre mennesker med allergi og
overfølsomhet en bedre hverdag og helse.
Guro har lang utdannelse innen mat og
ernæring og har erfaring fra flere forskjellige
områder.
- Jeg begynte tidlig å interessere meg for mat
og helse, noe som er grunnen til at jeg i dag
har utdannelse innen både matteknologi og
ernæring. Som matteknolog lærte jeg mye
om hvordan maten vi spiser er laget, sammensatt og produsert. Dette er kunnskap
som jeg har stor nytte av i arbeidet
som ernæringsrådgiver.
- Jeg er veldig opptatt av at vi spiser mat
og ikke næringsstoffer. Fra tidligere har jeg
variert erfaring innen ernæringsfeltet og har
jobbet både i industrien, innen forskning,
i klinikk og ved lignende rådgivertjenester.
Jeg elsker å ha en jobb hvor jeg kan hjelpe
andre, dele kunnskapen min og ikke minst
spre litt matglede når det er behov for det.

25

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2018/2019

MATSKOLEN
Nye nettsider skal gjøre det enklere for deg som ønsker
å lage allergivennlig mat.
Norges Astma- og Allergiforbund Region Midt har siden år
2000 drevet Matskolen sammen med Matakademiet/SMG
Rådgivning.
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Bakgrunnen for å danne matskolen var et behov blant
målgruppen for å lære mer om matallergi, intoleranse,
erstatningsprodukter og praktisk matlaging. Både den som
selv er berørt og omgivelsene har et stort behov for bedre
og mer tilgjengelig informasjon. Dette gjelder både bruk av
riktige produkter til riktige matoppskrifter og generelle tips
ved bruk av erstatningsprodukter.
Med støtte fra ExtraStiftelsen ble matskolen etablert
i år 2000.
Matskolen avholder matkurs over hele landet, både teoretiske og praktiske. Matskolen holder både dagskurs og
kveldskurs, ogkursene varierer i lengde. I tillegg til generelle
matskolekurs holdes det også temakurs som bakeskole,
bursdagstema, julemat med mer. Mulighetene er mange og
deltakerne er selv med å påvirke valg av tema og innhold.
Matskolen er et nasjonalt kompetansesenter både for
NAAFs medlemmer, og for målgruppene innenfor området
mat og allergi.

Da Matskolen ble etablert, laget vi også nettsiden
www.matskolen.no. Siden inneholder informasjon om
matallergier og intoleranse, tips i hverdagen, , informasjon
om råvarer og erstatningsprodukter, spørsmål og svar,
informasjon om matskolen og kommende matskolekurs.
I tillegg har vi en oppskriftsdatabase med mange oppskrifter for de som har forskjellige typer matallergier.
Mye har skjedd på den digitale fronten etter at denne
nettsiden ble opprettet. Både teknologi og modenhet hos
brukerne har kommet svært langt siden det. Vi har derfor
sett nødvendigheten av å lage en ny nettside for Matskolen. Den nye nettsiden vil blant annet inneholde relevante oppskrifter med god søkefunksjon, informasjon om
spesial-produkter og erstatningsprodukter samt faktakunnskap om mat, allergi, ernæring og allergihygiene.
Det vil også komme informasjon om matskolekurs. Den
nye nettsiden vil bli lansert i løpet av sommeren 2019,
og vil ligge tilgjengelig for alle under NAAF sin hjemmeside
på www.naaf.no/matskolen.
Mer informasjon om Matskolen og den nye nettsiden vil
komme i AstmaAllergi og nyhetsbrev fra NAAF i løpet av
våren 2019, så følg med.
Prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen
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Allergivennlige medisterkaker
Disse medisterkakene er uten egg, melk, gluten.

For at medisterkakene ikke skal skille
seg, er det viktig at alle råvarene har
samme temperatur, og er så kalde
som mulig.
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INGREDIENSER

•
•
•
•
•
•
•
•

Medisterkaker -Uten egg, melk, gluten
1 kg medisterdeig
1 ts salt
2 ss potetmel
¾ ts pepper
½ ts muskatnøtt
¼ ts ingefær
3 dl farris

FREMGANGSMÅTE

1. Salt og medisterdeig blandes raskt sammen i en kjøkkenmaskin til massen blir seig og henger
litt fast på fingrende når du tar i den.
2. Tilsett krydder og rør inn 1,5 dl Farris i medisterdeigen.
3. Strø over potetmel mens kjøkkenmaskinen går og tilsett resten av Farris ved behov.
4. Prøvestek en kake i olje eller margarin som tåles.

Oppskriften gir 30 medisterkaker. Oppskriften er levert av nettstedet Minmat.no
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Saus til julemiddag
Grunnsaus er uten gluten og melk, og er normalt uten egg og nøtter.
INGREDIENSER

• Saus til julemiddag med ribbe og medisterkaker (ca. 1 liter saus)
• 3 ss kraft/fett fra nystekt ribbe. Har du ikke stekt ribben enda kan du bruke
•
•
•
•
•
•
•

2 ss margarin uten melk, og tilsette litt kraft fra ribben når den er ferdig stekt.
6 ss Toro glutenfri Lys melblanding, Semper eller annet glutenfritt mel.
1 liter vann eller kraft. Her kan du bruke potet- eller grønnsaksvann,
men pass da på så sausen ikke blir for salt.
5 skiver ekte geitost, NB! Uten melk. Tåles ikke geitost, så hopper du over
dette punktet.
3 ss solbærsirup eller 3 ts tyttebærsyltetøy
½ dl soyamelk, havrefløte uten gluten eller annen melk/fløteerstatning som eks Odense erlet
½ krm pepper
Salt
Dersom du ikke har kraft kan du tilsette 1-2 buljongterninger

FREMGANGSMÅTE

1. Tilsett margarin eller ribbefettet i en gryte og la det blir lysebrunt.
2. Dryss over melet og rør til det blir nøttebrunt.
3. Ta gryten av plata og tilsette halvparten av vannet/kraften.
Rør ut klumpene med en visp og kok opp sausen igjen.
4. Spe med resten av vannet/kraften.
5. Gi sausen et oppkok mens du rører – bruk visp.
6. La geitosten smelte i sausen og smak til med tyttebær eller solbærsirup, salt og pepper.
7. Tilsett fløteerstatning og gi sausen et lite oppkok før servering.

Oppskriften er levert av nettstedet Minmat.no
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Riskrem uten melk
Riskrem er manges favoritt i juletiden. Denne er uten melk.

INGREDIENSER
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•
•
•
•
•

Riskrem
6 dl kald risgrøt – NB! må ha vært laget med ingredienser som tåles
3 dl Odense erlet
½ ts ekte vaniljesukker eller 1 ts vaniljesukker
3 ss sukker

FREMGANGSMÅTE

1. Pisk Odense erlet og sukker sammen med en håndmikser til det blir krem. Bland inn vaniljesukker.
2. Rør grøten opp med en sleiv eller slikkepott.
3. Bland kremen inn i grøten og sett riskremen i kjøleskap

Riskrem kan gjerne lages dagen i forkant, og serveres med rød saus.
Oppskriften er levert av Minmat
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Allergivennlige pepperkaker
Disse pepperkakene er uten melk, gluten og nøtter.

INGREDIENSER

•
•
•
•
•
•
•

150 gram margarin uten melk
1 dl sukker
1 dl sirup
0,5 dl vann
1 ts kanel
1 ts malt ingefær
1 ts kardemomme

•
•
•
•

1/4 ts malt pepper
1/2 ts natron
2 egg
7 dl glutenfritt mel, for eksempel hvit mix fra
Semper eller Toro lys melblanding

FREMGANGSMÅTE

1.
2.
3.
4.

Smelt margarin og rør ut sirup i margarin.
Tilsett sukker og krydder, og avkjøl blandingen til ca 40 grader.
Rør i egg og 6 dl glutenfritt mel. Bruk gjerne en kjøkkenmaskin. Spar en dl av melet til utbakingen.
La deigen hvile i kjøleskapet i minst 12 timer/over natten. Kjevle ut og form kakene med former.
Stekes ved 200 °C i ca 5-7 minutter, midt i ovnen.

For å få tynne pepperkaker kjevle ut deigen mellom 2 bakepapir.
Oppskriften er levert av nettstedet Minmat.no
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EKSEMSKOLE
I LEVANGER

EKSEMSKOLE
I TRONDHEIM

Dette er et tilbud til foreldre som har barn
med atopisk eksem. Foreldre deltar på
undervisning en hel dag og lærer om atopisk
eksem og hvordan man behandler dette.
Erfaringsutveksling er en viktig del av
skoledagen.

Eksemskolen arrangeres av hudavdelingen ved St. Olavs hospital
i samarbeid med Lærings- og mestringssneteret ved Klinikk for Kliniske
servicefunksjoner (KKS).

PROGRAMMET INNEHOLDER FØLGENDE:
n Hva er atopisk hud v/lege
n Matvarer og eksem v/lege
n Andre faktorer som kan påvirke
eksem v/lege
n Erfaring fra en mor/far
n Erfaringsutveksling
n Behandling av eksem v/sykepleier
n Trygderettigheter v/sosionom
n 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

Eksemskolen er for foreldre til barn med eksem og/eller matallergi.
TEMA:
n Hva er atopisk eksem
n Lokalbehandling av eksem
n Inneklima
n Trygderettigheter
n Matvareallergi og intoleranse
n Mestring og en mors erfaringer
Tid til spørsmål m.m.
Det er 3 eksemskoledager per år, 2 om våren og 1 om høsten.
Hudavdelingen ved St. Olavs hospital har det faglige ansvaret for eksemskolen,
mens Lærings- og mestringssenteret (LMS) tar seg av alt det praktiske.
For å kunne delta på eksemskolen, må deltaker (barnet) henvises til hudavdelingen og eksemskolen av egen lege. Når dette er gjort, blir barnet og foresatte
kalt inn til en førstegangs konsultasjon hos hudlege og eksemsykepleier før
de får informasjon om eksemskolen. Foresatte får tilsendt et brev i god tid før
skoledagen, slik at de som ønsker det kan melde seg på selv. Dette skjer ikke
automatisk.
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:
n Hva er atopisk eksem ved barnelege
n Behandling av eksem, teori og praktisk rettet.
n Eksem og matvareallergi / matintoleranse
n Inneklima, påkledning og fysisk aktivitet
n Ernæring og kosthold
n Mestring i hverdagen
n Trygderettigheter ved sosionom
n Informasjon om Norges Astma- og
Allergiforbund
n Gruppediskusjon
n Spørsmål og oppsummering

TEMA:
n Hva er atopisk eksem
n Lokalbehandling av eksem. Smøring
n Eksem og matvareallergi / matintoleranse
n Inneklima, påkledning og fysisk aktivitet
n Ernæring og kosthold
n Mestring i hverdagen
n Trygderettigheter
n Informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund
n Informasjon om Psoriasis- og eksemforbundet
n Gruppediskusjon
n 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: Barneog ungdomsavdelinga i Kristiansund.
Tlf. 711 21 590

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 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.

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

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

Vi har pleid å arrangerer astmaskolen ved
Selli Rehabiliteringssenter, men dato for
skoledagen i 2019 er enda ikke satt.
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PROGRAM:
n Velkommen og tanker for astmaskolen
n Presentasjonsrunde og spørsmål
n Astma – hvilke symptomer
n Astma – hva skjer i luftveiene?
n Astma - behandling
n Fysisk aktivitet ved astma
n Bolig og astma – inneklima
n Familie og familiereaksjoner
Vi tar forbehold om endringer
i programmet.
Følg eller med på vår hjemmeside
https://www.naaf.no/naafs-regioner/
region-midt/ og Facebook
https://www.facebook.com/naafmidt/
for mer informasjon.

TEMA:
n Spesielle utfordringer når barnet har astma/allergi/
eksem, i hjem, barnehage, SFO eller skole.
n Astma og allergi / fysiologi og behandling
n Forebygge utbrudd av astma
n Trygderettigheter
n Fysisk aktivitet
n Samarbeid hjem – barnehage - skole
n Informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund
n Gruppediskusjon
n Spørsmål og oppsummering
Foreldre som må ta seg fri fra arbeid for å delta,
vil ha rett til opplæringspenger (tilsvarer sykepenger).
Nødvendig legeerklæring vil bli gitt.
Andre kursdeltakere må søke om permisjon fra jobb.
For mer informasjon ta kontakt med Barne- og
ungdomsavdelinga Poliklinikk og dagbehandling,
Ålesund Sykehus, 6026 Ålesund, tlf 70 16 75 50
eller e-post iren.vigdis.ekroll@helse-mr.no
NAAF Region Midt er tilstede på Astmaskolen og
informerer om NAAFs arbeid og deler ut brosjyrer.
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LUNGEREHABILITERING
I vår region er det flere steder man kan få
lungerehabilitering:

SYKEHUSET LEVANGER

Her er det undervisning og trening på dagtid, pasientene
bor hjemme. Det er grupper både vår og høst.
Dersom du ønsker å vite mer om dette, kan du ringe
lungepoliklinikken på telefon 74 09 83 61 mellom kl 08.00
og 15.00 og spørre etter sykepleier Marit Ryste.
Hvis du ønsker å melde deg på, kontakt fastlegen din, som
sender henvisning til lungepoliklinikken.
Dersom du er pasient på sykehuset, tar du kontakt med
legen der.

SELLI REHABILITERINGSSENTER, KLÆBU

Nye grupper og oppfølgingsgrupper bor på Selli i 3 uker
og får undervisning, trening og mestringssamtaler.
Dersom du vil vite mer om tilbudet, kan du ta kontakt
med NAAFs regionskontor på telefon 922 87 146 eller
Selli Rehabiliteringssenter på telefon 72 83 43 00.
Se også på www.selli.no

MURITUNET

Muritunet har frå 1.1.2018 etablert dagavdeling og poliklinikk på MOA. Tilbodet er retta mot. Vaksne pasientar med
kronisk obstruktiv og/eller restriktive lungesjukdom inkludert KOLS, GOLD grad I – III i stabil fase og ASTMA. Kurset
vil gå over 7-11 veker alt etter individuelt behov. Geografisk
nedslagsfelt vil vere i og nær Ålesund kommune.
Formålet med tilbodet: Auke kunnskap om lungesjukdom og
betre livskvalitet gjennom bevisstgjering og meistring kring

eigen lungesjukdom fysisk, psykisk og sosialt. Yrkesdeltaking
vil stå sentralt der dette er aktuelt. Generelt ønskjer ein å
førebyggje sjukehusinnlegging.
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar
kan søke. Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret
tlf. 70 25 84 00

MURITUNET HAR OGSÅ DØGNTILBOD I VALLDAL

Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for
vaksne pasientar med kronisk obstruktiv (inkludert astma) og
restriktiv lungesjukdom, KOLS-grad I-IV. Vidare kan ein søkje
inn pasientar med sequele etter sarcoidose, lungekreft, og
bindevevssjukdommar. Ein ynskjer å førebygge innlegging
i sjukehus for denne gruppa. Tilbodet er døgnbasert og går
over 4 veker. Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg
team beståande av spesialist i indremedisin og lungesjukdomar, fysioterapeut, sjukepleiar, bachelor i ernæring og
idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov.
l
l
l

Lunge 1 – Hovudkurs: 4 veker på Muritunet. Enkelte kan
kvalifisere til 3 dagar ambulant oppfølging etter heimreise.
Lunge 2 – Re-opphald: inntil 4 veker på Muritunet.
Lunge 3 – Akutt lunge-opphald: 2-4 veker på Muritunet
1-2 veker etter utskriving frå sjukehus.

Ved ønskje om ytterligare informasjon om tilbodet
ta kontakt med:
Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.
Se også www.muritunet.no
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KAN VI ENDELIG FÅ EN BEHANDLING TIL BARN
OG UNGDOM MED ALVORLIG MATALLERGI?
Studier på ny behandlingsmetode ved matvareallergi viser lovende resultater og
kan bety at vi endelig har et behandlingstilbud til en stadig større pasientgruppe.
Tekst: Geir Håland, overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
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OVERLEGE: Geir Håland skriver at det ser
lysere ut for behandling av matallergier
hos barn. Foto: OUS

Så mange som 3-4 prosent av barn
og ungdom i den vestlige verden har
allergi mot en eller flere matvarer,
og forekomsten er økende.

De som har alvorlig allergi må i tillegg alltid ha med
seg en adrenalinsprøyte som de kan bruke hvis de
skulle få i seg matvaren ved et uhell, hvilket er ganske
vanlig.

De fleste har milde symptomer som
kan være plagsomme, men ikke
farlige. Imidlertid er det en del som
får alvorlige livstruende symptomer
når de får i seg matvaren de ikke
tåler. For noen matvareallergier som
melk og egg er prognosen god, og
de fleste «vokser av seg» sin allergi
og blir tolerante.

De siste årene har en imidlertid forsøkt å behandle
matvareallergi ved såkalt allergivaksinering. Dette er
en behandlingsmetode som har vært benyttet ved
andre typer allergier i mer enn 100 år.

For andre allergier, som peanøtt-allergi og andre nøtteallergier, er det uvanlig å «vokse av seg» sin allergi. For de fleste
er dette derfor «vanligvis» en livslang sykdom.

BEHANDLING AV MATVAREALLERGI

Frem til nå har behandlingen av matvareallergi vært å
unngå de matvarene man er allergisk mot.

Prinsippet for denne behandlingen er at pasienten eksponeres for en gradvis økende mengde av allergenet
pasienten er allergisk mot.
Ved matvareallergi starter en med å spise en ørliten
dose daglig, mindre enn det som skal til for å utløse
en allergisk reaksjon. Dosen økes hver 2. uke frem til
en vedlikeholdsdose som er vesentlig høyere enn den
dosen en tidligere har reagert på.
Vedlikeholdsdosen skal spises daglig gjennom resten
av behandlingen.
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MATALLERGI: Inntil nå har beste medisin
mot matvareallergi vært at barnet ikke spiser matvaren det er allergisk mot, men nå
kommer det ny behandling som kan endre
det. Foto: Colourbox
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BEHANDLINGSRESULTATER SÅ LANGT

Behandlingsresultatene har vært lovende. Et stort flertall,
i de fleste studier mer enn 80 prosent av deltagerne, når
vedlikeholdsdosen. Det er imidlertid fortsatt uavklart om
behandlingen gir varig effekt etter avsluttet behandling slik
en ser ved allergivaksinering mot pollen og bi/vepsegift.

Spesielt har det vært stor interesse rundt behandling av
peanøttallergi fordi dette er en allergi en vanligvis ikke
«vokser av seg», og er vanligste årsak til alvorlige allergiske
reaksjoner.

I en studie som behandlet barn og ungdom med peanøttallergi fant de ut at kun halvparten av pasientene som
gjennomførte behandlingen fortsatt hadde god effekt en
måned etter avsluttet behandling.
Imidlertid viser en nylig publisert studie, hvor kun små barn
mellom 9 måneder og 3 år var inkludert at mer enn 90
prosent fortsatt hadde god effekt 1 måned etter avsluttet
behandling.

Denne nye behandlingsmetoden har vært forsøkt ved
allergi mot en rekke matvarer som melk, hvete, egg,
hasselnøtt og peanøtt.

STUDIE: Det pågår en studie ved Barne- og ungdomsklinikken
over fire år hvor 77 barn og ungdommer er med. Studien startet
i 2014 og forskerne er spent på resultatene. Foto: Colourbox

Det finnes imidlertid ingen studier som har sett på effekt
utover dette.

38
STUDIE PÅ PEANØTTALLERGI VED
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN

På grunn av risiko for bivirkninger har de fleste studier
ekskludert barn og ungdom med alvorlig peanøttallergi.
Ved Barne- og ungdomsklinikken startet vi derfor i 2014 en
studie for å se på om allergivaksinering av barn og ungdom
med alvorlig peanøttallergi er gjennomførbart.
Totalt 77 barn og ungdommer er med i studien.
Deltagerne skal spise vedlikeholds-dosen med peanøtt
i 3 år før vi avslutter behandlingen, og deretter vil vi følge
dem i 1 år for å se om effekten er vedvarende. Femtisyv
startet behandling med daglig inntak av peanøtt.
41 deltagere har nådd vedlikeholdsdose etter ca 1 års
behandling. Vi synes dette er oppløftende resultater.
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Flere studier har vist at barn med matvareallergi og deres
foresatte har redusert livskvalitet. Dette er sammenlignet
både med friske og pasienter med andre kroniske sykdommer som for eksempel diabetes.
Redselen for allergiske reaksjoner gjør at mange med
matallergi isolerer seg.
De unngår feriereiser, går ikke på restaurant og ofte heller
ikke i selskaper som bursdag til venner og kjente. Redselen
for å få i seg noe som inneholder det de er allergisk for
er stor.
Mange barn får en stigmatiserende oppvekst på grunn av
sin allergi. En effektiv behandling som kan kurere matvareallergi ville gitt denne pasientgruppen en helt ny hverdag.
For helsevesenet vil en effektiv behandling bety at en stor
gruppe pasienter med kronisk sykdom ikke vil ha behov for
oppfølgning som tidligere med dertil sparte ressurser.
Selv om behandlingen fortsatt regnes som eksperimentell,
håper vi at vår studie sammen med andre pågående studier
i andre land i løpet av noen få år vil gi oss svar på en del
spørsmål.
GLUTENALLERGI: Foto: OUS

Dette er pasienter som vi mener vil ha mest nytte av en slik
behandling på bakgrunn av den daglige risikoen for allergiske reaksjon ved inntak av peanøtt ved uhell.
De som ikke har nådd vedlikeholdsdose, har måttet gi seg
på bakgrunn av bivirkninger eller fordi de ikke har orket
å spise peanøtter hver dag på grunn av smaken.
Hva vil en ny og effektiv behandling bety for pasienter
med alvorlig matvareallergi?

Svar som kanskje vil føre til at behandlingen kan tilbys
som rutinebehandling.
Publisert av Oslo Universitetssykehus 25. august 2017
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FORSKER PÅ PEANØTTSTØV
Er det mulig å reagere allergisk på peanøttstøv? 200 norske barn er testet.
Av Bodil Sundbye
– Pasientene er veldig engstelige. De frykter
at andres peanøttspising kan ta livet av dem
selv eller barna. De rydder skoler, barnehager,
treningssentrene og fly for nøtter, forteller Bente
Krane Kvenshagen, barnelege ved Best Helse på
Bekkelaget i Oslo som er initiativtager til studien.
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ALLERGIEKSPERT: Lege
Bente Kvenshagen viser
midler som kan brukes
i tilfeller med akutt
allergireaksjon.
Foto: Frode Hansen

Mange, både fagfolk og legmenn, er i tvil om hvor
farlig det er for alvorlige peanøttallergikere å
oppholde seg i umiddelbar nærhet av peanøtter
som ikke er i tett emballasje.

I en ny studie har Kvenshagen og flere andre
forskere så langt testet 200 barn. Målet er å
teste rundt 1000 barn i alderen 5 til 18 år i et forskningsprosjektet.
Kvenshagen håper derfor at flere melder sin interesse.
Barna og ungdommene skal lukte på peanøtter i åpen pose på 30 centimeter fra nesetippen. De skal ikke spise og ikke berøre peanøtter. De
blir observert med tanke på reaksjon fra øyne, nese, hud og luftveier.

SÅ LANGT HAR INGEN REAGERT

– Mange har takket meg etter å ha vært gjennom studien. De kan leve
et vanlig liv, og omgi seg med hvilke mennesker de vil, når de vil, uten
å være redde, sier Kvenshagen.

Dette er ikke uventet. Vi ser mange barn med
peanøttallergi på sykehuset. Det er svært
sjelden at noen reagerer på peanøttstøv eller
at andre spiser peanøtter i samme rom. Men
det er nødvendig at noen dokumenterer dette
med forskning, tilføyer Knut Øymar, overlege
ved Stavanger Universitetssjukehus.
Fra før av er det én studie fra 2015 som har
undersøkt hvorvidt hudkontakt eller innån-
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PEANØTTALLERGI
Enkelte kan få kraftige, livstruende reaksjoner av å spise peanøtter. Selv ørsmå
mengder nøtter eller peanøtter kan føre til kraftige reaksjoner hos de mest
sensitive. Det er i dag mulig å teste ut om en reaksjon på nøtter/peanøtter
skyldes en kryssallergi eller en primær nøtte-/ peanøttallergi.
De aller fleste som har en kryssallergi har mildere symptomer. Pollenallergikere
med kryssallergi mot nøtter kan ofte tåle nøtter når de er stekt, kokt eller bakt.

STOR FRYKT: Flere
er redde for at
nøttestøv i flykabinen kan forårsake
allergisk sjokk og
i verste fall ta livet
av dem selv eller
barna. Foto: Espen
Braata

Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund

ding av sporer fra peanøttsmør kan forårsake
sporer hos barn med peanøttallergi. Den
gang ble 30 barn undersøkt. Ingen fikk større
allergiske reaksjoner. Studien ble omtalt i
tidsskriftet The Journal of Allergy and Clinical
Immunology.

TOTALFORBUD

– Jeg har aldri opplevd at noen nøtteallergikere har reagert på lukt av nøtter, selv om

de har vært hardt rammet, forteller Kvenshagen, som i 2009 tok doktorgrad på matallergier hos barn.
At ekstremt allergiske barn kan reagere på støv fra peanøtter, er noe av
årsaken til at barnehager og skoler har innført totalforbud mot nøtter.
I Helsedirektoratets nøtteveileder som ble gitt ut i 2017 kan man lese
mer om nøtteallergi og behovet for tilrettelegging i skoler og barnehager.
Du kan lese mer om nøtteallergi her www.naaf.no/aktuelt2/
bra-at-man-frarader-nottefrie-skoler/

BEGRENSNINGER PÅ FLY

SAS serverer ikke peanøtter som snacks om bord eller som ingrediens
i måltider. «Hvis du er allergisk mot peanøtter, bør du alltid opplyse
kabinpersonalet når du går om bord i flyet slik at de kan informere andre
reisende om din nøtteallergi», heter det på flyselskapets hjemmesider.
Norwegian har omtrent samme policy: «Vær vennlig og fortell kabinpersonalet om allergien når du går om bord. De vil komme med en kunngjøring
over høyttalerne om at produkter som inneholder nøtter, ikke blir solgt på
flyet, og at slike produkter ikke må spises om bord», opplyser Norwegian.
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NAAFS NYE PRODUKTMERKEORDNING
De tre astma- og allergiforbundene i Danmark, Sverige
og Norge har gått sammen om en felles produktmerkeordning, slik at det skal bli enklere for forbrukere å
finne helsevennlige produkter. Merket er skapt av
ideelle astma- og allergiorganisasjoner. Mange
medlemmer, lang historie og erfaring gir et genuint
produktmerke, uten ledende kommersielle interesser.
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Merket vil være å finne på mange produkter i alle
tre land, i tillegg til Europa og resten av verden.
Alle produkter som bærer det nye merket må på
samme måte som tidligere gjennom en vurdering i våre
produktvurderingsutvalg, som med høy faglig integritet
fokuserer på god helse. Verdigrunnlaget for det nye
merket vil fremdeles være å hjelpe de som er rammet
av astma, allergi eller annen overfølsomhet, samt
helsebevisste forbrukere, til å få en bedre hverdag.

Produkter med dette merket vil være å finne innenfor mange
kategorier. Nå som vi er tre land som jobber sammen, vil
utvalget av anbefalte produkter bli enda større. I dag
finnes produkter blant annet innenfor områdene:
l
l
l
l
l
l

Tøyvask og rengjøring
Hud/hår- og kroppspleie, desinfeksjon
Bleier
Dunprodukter
Husholdningsartikler
Byggvarer
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Alle stands
var med i trekningen
av en iPad, og Sør-Trøndelag storlag mottok premie
for sin stand ved COOP
Extra Tempe.

PARFYMEFRI UKE
Hvert år markerer NAAF parfymefri uke over
hele landet. I år var uke 43 satt av til dette,
og denne gang var det i samarbeid med
COOP Extra. I vår region var det stort
engasjement blant frivillige og tillitsvalgte.
Vi hadde stand flere steder, og vi fikk vist
fram produkter og informert om at det
finnes personer som blir syke av parfyme
og parfymeholdige produkter.
Publikum deltok på quiz og fikk utdelt
informasjonsmateriell. Nye medlemmer
ble vervet, og alt i alt var et en fin
markering på parfymefri uke.
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Under NAAF
samlingen i Asker i
november, mottok Bodil
Mikkelsen gevinsten
på storlagets
vegne.
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FORNØYDE DELTAKERE PÅ FAMILIESEMINAR
Her er noen tilbakemeldinger vi har fått fra deltakere
på tidligere familieseminar:
Er det noe spesielt du/dere er fornøyd med?
• Kokken
• Stasjonsundervisningen, legen og kokken
• Barna var veldig godt fornøyd med aktivitetene
• Det var veldig fint å møte andre med samme
utfordringer som oss, ikke minst for barna
• Fint å få svar på spørsmål vi har lurt på lenge
• Gode foredragsholdere
• God spredning i tema
• Barnepass og trygg mat
• Supert opplegg og ansvarlige på barnegruppene

HVA SKJER PÅ FAMILIESEMINARET?

På familieseminaret prøver vi å få med litt av hvert innen astma,
allergi, eksem og andre relevante tema. Deltakerfamiliene har ulike
utfordringer, og noen kan være interessert i astma, andre er mer
opptatt av for eksempel matallergi. Om du og din familie har lyst til
å være med på familieseminaret i mars 2019, kan du sende oss en
e-post dersom det er noe spesielt du ønsker å høre mer om. Frist for
dette er 21. januar 2019. E-post sendes til region.midt@naaf.no
Mens de voksne er på undervisning, har vi med mange frivillige som
passer på barna og har ulike aktiviteter. På Kongsvold håper vi at
været blir slik at barna kan være mye ute. Det er derfor lurt å ha med
gode klær og sko. Ski og akebrett kan også være greit å ha. I tillegg til
aktiviteter ute vil det også blir muligheter for aktiviteter innendørs.
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Lurer du på noe?

Ikke nøl med å ta kontakt
med våre regionsekretærer.
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VIKTIGE MØTER I 2019
STORLAGENE
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Våre tre storlag avholder sine årsmøter i løpet av februar 2019. Alle medlemmer er velkommen til å være med på årsmøtet i sitt storlag. Dersom
noen kvier seg for å møte på grunn av valget, så er det slik at valgkomiteen
har levert sin innstilling til nytt styre før årsmøtet.
Det er mulig for alle medlemmer å melde inn saker til årsmøtet, og ved å
være tilstede kan du påvirke hvilke aktiviteter storlaget skal ha kommende
periode. Aktivitetsplan og budsjett vedtas på årsmøtet.

FOR 2019 ER FØLGENDE DATOER SATT:

•
•
•

Nord-Trøndelag storlag		
Sør-Trøndelag storlag		
Møre og Romsdal storlag

7. februar
11. febraur
12. februar

Innkalling og saksliste sendes ut ved årsskiftet.

REGION MIDT

Regionen må avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars (ihtt. NAAFs
vedtekter).

Vi har ikke fastsatt dato for regionens årsmøte enda, men det blir i andre halvdel av
mars 2019.
På regionens årsmøte deltar delegater fra
alle tre storlag. Delegatene velges på storlagenes årsmøter, og antall delegater
bestemmes ut fra medlemstall.

LANDSMØTET

Hvert tredje år avholdes NAAFs landsmøte, som er NAAFs øverste organ. I 2019
skal landsmøtet være på Geilomo helgen
20. – 22. september. Til landsmøtet velges
delegater på regionens årsmøte.
Viktige saker i 2019 er «Ny organisering
av NAAF» og «Strategi og handlingsplan».
Spennende saker, som det nå jobbes for
fullt med i ulike prosjektgrupper.

REGIONSKALENDER 2019
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:

JANUAR

FEBRUAR

Forberedelse til storlagenes
årsmøter

Årsmøte
Nord-Trøndelag storlag

Badedag i Sør-Trøndelag
storlag

Årsmøte
Sør-Trøndelag storlag
Årsmøte
Møre og Romsdal storlag
Eksemskole i Trondheim

MARS

APRIL

MAI

JUNI

Familieseminar ved
Kongsvold Fjeldstue

Klatrekveld i
Sør-Trøndelag storlag

Klatrekveld
Sør-Trøndelag storlag

Klatrehelg ved Rypetoppen

Årsmøte Region Midt

Aksjonsuke pollenallergi

Eksemskole i Levanger

Eksemskole i Trondheim

Eksemskole i Trondheim

Verdens tobakksfrie dag

Astmaskole i Ålesund
Eksemskole i Ålesund

JULI

AUGUST

Ferie

SEPTEMBER

OKTOBER

NAAFs Landsmøte

Badedag i Pirbadet
Astmaskole i Ålesund
Eksemskole i Ålesund
Parfymefri uke

NOVEMBER

DESEMBER

Verdens kolsdag
3. onsdag i november

Utgivelse av MedlemsNytt

Eksemskole i Trondheim

Lungerehabilitering ved Selli
Rehabiliteringssenter i Klæbu
– hele året

Vi sender ut informasjon og invitasjoner på e-post. Mottar du ikke e-poster fra oss?
Send oss din e-postadresse til region.midt@naaf.no

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

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!

