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Trøndelag. Etter at Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen til
ett fylke, har våre to storlag i Trøndelag valgt å fortsette som før.
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LEDEREN HAR ORDET
Medlemsnytt kommer i år som en digital forsendelse til alle medlemmer
- vi har vel alle blitt mer digitale i denne Covid-19 tida, og jeg håper at
innholdet blir lest av dere i år også.
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2020 ble året vi vil huske som ”annerledesåret”, nesten alt NAAF Region
Midt og storlagene hadde planlagt av aktiviteter ble avlyst, bare aktivitetene i de to første månedene ble gjennomført. I Region Midt hadde vi
planlagt familieseminar på Dombås i mars - årets høydepunkt! Vi avlyste
arrangementet før Norge stengte ned 12. mars, usikkerheten og smitten
pekte oppover, og styret i regionen skjønte at det dessverre ikke ville
være forsvarlig å gjennomføre samlingen.
Ingen fysiske aktiviteter er gjennomført i regionen etter mars, men det
åpnet seg nye muligheter med webinar og digitale samlinger.
Årsmøtet i regionen ble gjennomført digitalt, vi fant en løsning på hvordan
vi kunne håndtere avstemmingen på en trygg måte, og responsen etter
møtet var god. Dette fungerte bra - vi satt hjemme og var aktivt med i
møter med andre! Alle styremøter er også gjennomført digitalt - på Teams.
NAAF har gjennomført kurs og samlinger for ansatte og tillitsvalgte, og nye
planer er lagt for å komme i kontakt med medlemmene på en trygg måte.
Lokale webinar ble landsdekkende. Regionsekretærene i NAAF søkte om
prosjektmidler for å gjennomføre kurs og aktiviteter som digitale løsninger.
Av lokale aktiviteter i vår region vil jeg spesielt nevne Yoga via nettet. Det
ble en populær sak. I tillegg ble opptakene sendt på mail, slik at øvelsene
kunne gjøres etter eget ønske og tid.
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Trening på web ble en ny hit, fredagstrening med tilgang
til instruksjon på e-post fikk gode tilbakemeldinger fra hele
landet.
Flere webinar med informasjon og aktuelle tema er i tillegg
gjennomført. Flere webinar har blitt arrangert av Region
Midt, og andre samlinger har vi fått tilgang til via andre
regioner. Fordelen med digitale løsninger er at alle får god
tilgang uten å reise. og informasjonen lagres og kan hentes
fram igjen ved behov.
Digitale samlingspunkt planlegges også for 2021. Følg med
på hjemmesiden, facebooksiden og informasjon via mail.
Hele verden er i endring, men det fører også til at vi ser
nye muligheter.
NAAFU har fått et aktivt styre, med unge og engasjerte
styremedlemmer. To av medlemmene kommer fra
Midt-Norge. Jeg heier på de unge som engasjerer seg for
en god sak, og håper de vil finne flere unge medlemmer
som kan bidra til å gjøre verden til et bedre sted. Bærekraft
og miljø opptar mange, også ungdommen, og sammen med
NAAFU inviterer vi til en digital samling i januar 2021. Har
du ungdommer i huset? Kanskje de vil delta på et digitalt
møte med andre ungdommer og ta opp saker som engasjerer? Mer informasjon om NAAFU finner du i denne utgaven
av Medlemsnytt.

Har du spørsmål eller tanker du vil dele med oss?
Ta kontakt med våre regionsekretærer på e-post
region.midt@naaf.no eller telefon 922 87 146. Vi er
aldri langt unna, om du har spørsmål, gode ideer eller
har konkrete saker du vil vi skal følge opp videre.
Jeg håper du og dine er friske og raske, ta godt vare på
deg selv og alle rundt deg. Jeg håper du får en god og
trygg julefeiring og vi ser fram til et nytt år med mange
muligheter og nye utfordringer.

  

Hilsen
Lisbeth Nygård
Regionleder
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AKTIVITETER I VÅRE STORLAG
Året 2020 startet bra, med aktiviteter i alle våre storlag:
Badedag i Pirbadet (Sør-Trøndelag storlag)
Badedag i Sunnmørsbadet(Møre og Romsdal storlag)
Allergivennlig kino i Ålesund (Møre og Romsdal storlag)
Alpindag i Meråker (Nord-Trøndelag storlag)

Fra midten av mars ble det ikke arrangert noe med fysisk
oppmøte. Storlagene har imidlertid fått til noe digitalt, og det
har blitt arrangert digital yoga for voksne både vår og høst
(Sør-Trøndelag storlag). I tillegg har Nord-Trøndelag storlag
arrangert webinar om friluftsliv for barn og unge.Digitale
aktiviteter har vært åpen for alle medlemmer i Midt-Norge.
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STORLAGENES AKTIVITETER I 2021
På grunn av den pågående pandemien er det vanskelig å
planlegge aktiviteter for 2021. I skrivende stund er anbefalingene fra sentralt hold at vi venter med aktiviteter som
krever fysisk oppmøte til i hvert fall etter påske 2021.
Utendørs aktiviteter der man kan holde minst én meters
avstand og ikke ha noen berøringspunkter kan gå, men
da i mindre grupper.

Aktivitetsgruppa må sette mange av planene på vent
foreløpig, men håpet er å få til en skidag med nødvendige
smitteverntiltak i løpet av vinteren.
Mosjonsgruppa kommer til å starte opp på nyåret i 2021,
med god avstand og i små grupper.
Når det blir mulig vil det også bli faglig innhold og bevertning på noen av treffene.

NORD-TRØNDELAG STORLAG

SØR-TRØNDELAG STORLAG

n

n

Kurs i stavgang/mosjonsgruppe i Namsos
Animasjonsverksted
n Karate for barn				
Vi prøver å starte opp med kurs i stavgang i Namsos i løpet
av vinteren. Mer informasjon om dette på vår hjemmeside
og Facebook. Andre aktiviteter blir satt på vent foreløpig.
n

MØRE OG ROMSDAL STORLAG
n

Aktivitetsgruppe for familier
Klatring i Valldal
n Selvforsvarskurs for ungdom
n Matkurs for ungdom
n Allergivennlig kino
n Badedag
n Skidag
Mosjonsgruppe
n Arrangeres på to steder: Haram/Skodje og Ålesund/Moa

n
n

Digital yoga for voksne – tilbys for medlemmer over
hele landet. Oppstart i januar.
Alpindag i mars – med nødvendige smitteverntiltak
Høyt og lavt i mai (med hansker og i små grupper)

Ellers har storlaget planer om å gjennomføre klatrehelg
ved Rypetoppen, badedag i Pirbadet, klatrekveld, Rush
trampolinepark, selvforsvarskurs og kajakk-kurs når tidene
forbedres.

n

n

Vi legger ut informasjon her etter hvert som det blir mulig
å sette i gang med ulike aktiviteter:
www.naaf.no/aktiviteter_midt
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Mat for alle i 20 år
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Norges Astma- og Allergiforbund Region Midt har etterhvert opparbeidet seg god kompetanse på matoverfølsomhet og tilrettelegging for personer som er rammet av
matallergi og intoleranse. Det hele startet i 2000, da Matskolen ble etablert. Dette var et samarbeid mellom NAAF
Sør-Trøndelag fylkeslag og Svein Magnus Gjønvik/Matakademiet. Man så at det var lite kompetanse om matallergi/
intoleranse og hvordan man skulle lage mat uten egg, melk,
hvetemel og andre ingredienser. Kompetansen var dårlig
både hos de som var rammet av matoverfølsomhet, blant
ansatte i skoler og barnehager og blant fagpersoner. Med
bakgrunn i dette ble Matskolen etablert. Dette skulle være
et sted hvor man kunne gå på kurs og heve kompetansen
på tilberedning av «mat for alle». I årene fra 2000 og fram
til i dag har det blitt holdt en rekke matkurs, ikke bare i vår
region, men flere steder i landet. Kursleder har hele tiden
vært kokk Svein Magnus Gjønvik.
Kokk Svein Magnus Gjønvik har stått
på for personer med matoverfølsomhet i mange år. Gjønvik
har i tillegg til å holde mange kurs
også vært ansvarlig for mat og
merking på flere store arrangement
i NAAFs regi, blant annet familieseminar og landsmøter.

I 2001 mottok NAAF Sør-Trøndelag fylkeslag midler fra
Extrastiftelsen til fortsatt utvikling av matskolen. Noen år
senere ble det satt i gang et 3-årig prosjekt som gikk ut på å
få Matskolen på nett. Opp gjennom årene har vi hatt mange
prosjekter som har hatt som mål å gi bedre levekår for personer med matoverfølsomhet:

• Matskolen mat for alle 2001
• Matskolen rett hjem 2004
• Den gode smaken – kokebok 2008
(Allergi og matintoleranse – håndbok for et godt liv)
• Opplæring av ansatte ved pasienthotell 2010
• Diettkort 2012
• Mat og medisiner i barnehager 2012
• Diettkort på flere språk 2015
• Mat og medisiner i barnehager – brosjyre 2016
• Videreutvikling av nettside 2018
Dette er mange gode prosjekter som vi er veldig stolte
av å ha gjennomført. Flere av de er landsomfattende.
Vi synes at 20 år med «mat for alle» er verdt en markering. Vi hadde håpet å få til et arrangement høsten 2020,
men situasjonen med Covid-19 gjør at dette må legges
på is foreløpig.

På vår hjemmeside finner du oppskrifter tilpasset
personer med matoverfølsomhet:

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2021
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www.naaf.no/matoppskrifter

Morten: Sett inn noe fra folderen «Oppskrifter» som ble trykket i 2019.
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Tips!

EGGEERSTATNING AV LINFRØ

Linfrøavkoket er
holdbar i ca en uke
i kjøleskap.

Visste du at linfrøavkok kan erstatte eggehvite i f.eks farser og kaker?

INGREDIENSER

50 g linfrø
6 dl vann

FREMGANGSMÅTE

1.
		
2.		
		
3.		

Ha frø og vann i en kasserolle og kok opp.
La det koke i 5-10 minutter.
Sil av væsken (det er den du skal bruke videre),
og avkjøl.
3-4 ss avkok tilsvarer et egg.

Oppskriften er hentet fra www.naaf.no/matoppskrifter

Tips!
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Visste du at du også
kan bruke laken som
ferdig kokte kikerter
ligger i? Det gjør samme
nytte i samme
mengdeforhold.

EGGEERSTATNING
AV SAGOGRYN
Tåler du ikke egg? Da kan du enkelt lage en erstatning av
sagogryn til bruk i farser, småkaker og desserter.

INGREDIENSER

100 g sagogryn
1 l vann

FREMGANGSMÅTE

Tips!

3-4 ss avkok
tilsvarer ett
egg.

1. Ha vann og gryn i en kjele og kok opp.
		 La det koke i ca 15 minutter.
2.		 Sil av avkoket (det er det du skal bruke) og avkjøl.

Oppskriften er hentet fra www.naaf.no/matoppskrifter
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UTEN EGG, MELK
OG GLUTEN

FOCCACIA
Skal du ha salat, suppe eller gryterett? Husk å servere italiensk brød til. En suksess
blant barn og vokse. Servér sammen med en deilig og mild olivenolje. Nam.

INGREDIENSER

25 g gjær
5 dl vann
2 ss honning
2 ss olivenolje
500-600 g hvetemel/lys glutenfri
melblanding
1,5 ts salt

GARNITYR

olivenolje
2 ss havsalt/maldonsalt
2 ss frisk rosmarin
1 dl sorte steinfrie oliven

FREMGANGSMÅTE

1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
		
		
5.
6.
		
		
7.

Hvis du bruker fersk gjær, løs gjæra opp i 37 graders vann blandet med
honningen og oljen. Bruker du tørrgjær, blandes dette direkte i melet.
Vannet med honningen og oljen må da være 39-40 ⁰C.
Bland mel, salt og vannet med tilsetningene godt i en mikser, deigen
skal være ganske løs.
Dekk bollen med plast og sett den lunt til heving til deigen er over
dobbelt så stor.
Trykk deigen utover i en liten langpanne med bakepapir. Bruk gjerne
litt olje på fingrene når du gjør dette så slipper du at deigen setter
seg på fingrene.
Etterhev deigen i formen i ca 15 minutter.
Trykk så masse hull i deigen med fingrene. Fyll på godt med olivenolje
slik at det nesten dekker hele deigen. Dryss over rosmarin, maldonsalt
og sorte oliven i skiver.
Stekes i midten av ovnen på 210 ⁰C i 15-20 minutter.

Oppskriften er hentet fra www.naaf.no/matoppskrifter

Tips!

Her kan du gjerne bytte
ut rosmarin med andre
urter om du ønsker.
Soltørket tomat i biter
er også et herlig
innslag i dette
brødet.
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UTEN EGG, MELK
OG GLUTEN

Tips!

Noen tilsetter karri
i den hvite sausen hvis
de serverer den
ved siden av
fiskeboller.

Tips!
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HVIT SAUS

Det er vanlig å tilsette
litt revet muskat
dersom man lager
bechamelsaus
(ostesaus)

Hvit saus kan brukes i mange varianter; til fiskeretter eller pastaretter. Den hvite sausen kan smaksettes med ost eller
kraft, avhengig av hva den skal brukes til. Her får du en basisoppskrift på hvit saus uten melk og hvetemel.

INGREDIENSER

60 g melkefri margarin
60 g glutenfritt mel
ca 1 l melkeerstatning etter ønske
salt, hvit pepper

FREMGANGSMÅTE

1.
		
2.
		
3.
		

Smelt margarin og tilsett melet. Rør godt,
slik at det blir en glatt konsistens.
Tilsett litt kraft (eks fiskebuljong) og plantedrikk under omrøring.
Bruk gjerne en ballongvisp.
Når all kraft er ispedd, la sausen koke i 15-20 minutter på lav varme.
Det kan være lurt å sile sausen før servering.

Oppskriften er hentet fra www.naaf.no/matoppskrifter
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UTEN EGG, MELK
OG GLUTEN

PANNEKAKER
Pannekaker er favoritten hos både voksne og barn, og kan serveres både til frokost,
middag og dessert. Her er det bare å velge favorittsyltetøyet, stekt flesk eller kanskje
med ei kule is til dessert.

INGREDIENSER

4 dl vann
120 g Lys glutenfri melblanding
60 g maismel
1 ts eggeerstatningspulver
2 ss sukker
1 ts salt
Til steking margarin u/melk

FREMGANGSMÅTE

1.
2.
3.
4.
5.
		
		

Ha mel og salt i en bolle.
Rør eggeerstatningen ut i litt væske.
Hell alt av væske i bollen og rør til en glatt røre.
La svelle i ca 1/2 time før du steker dem.
Smelt margarinet i varm panne og hell i en øse med pannekakerøre.
Når pannekaken er stiv på overflaten kan den snus. Pannekakene
er ferdige når de er gylende på begge sider.

Oppskriften er hentet fra www.naaf.no/matoppskrifter

Tips!
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Ønskes det en søtere
pannekake, tilsett 1/4
ts kardemomme og
1/2 ts vaniljesukker.

Tips!

Vannet kan erstattes
med melkeerstatning
eller plantedrikk, bare
vær obs på andre allergener som gluten,
soya eller nøtter.
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KUA MI JEG TAKKER DEG
Kumelka inneholder så mange
næringsstoffer at vi skal ha god
grunn til å røske den ut av små
barnehender. Den vurderingen
bør overlates til de som har
mest kunnskap og erfaring
14

Det er god grunn til å slå et slag for melka. Altså
først og fremst morsmelka, naturligvis, men også
for kumelka. Det er ikke noe jeg sier bare fordi jeg
bor med ei jordmor som kommer fra melkegård.
Neida, kumelka er langt bedre enn sitt rykte.
Det har seg nemlig slik at barn i Norge får i seg
mange godsaker ved hjelp av melka. De får
i seg kalsium, proteiner, B vitaminer og la oss ikke
glemme jod. Melka er beriket med jod, og er faktiske den viktigste kilden til jod for barna her til
lands. Vi spiser jo for lite fisk og alle som har forsøkt
å gi en toåring torsk og brokkoli vet hvor lettvint det kan være…
Men la oss svinge kjapt innom dette med jod. Dette saltet er en ubesunget
svale. Vi vet alle at hvis barn ikke får i seg nok jod kan de få struma.
Færre vet at dette saltet også er viktig for barns kognitive utvikling. Da
er det både enkelt og elegant at barna får dette beriket gjennom melka.
Rent ut sagt er det i det store og hele mange gode grunner til at barn
også skal drikke melk fra ku.
Dette til tross synes det for meg som om melka er blitt litt av en versting.
Jeg forstår ikke hvorfor. Ukentlig møter jeg foreldre som har tatt bort melk
og meieriprodukter fra barnas kosthold, noen ganger er meieriprodukter
det første de tar til. Ofte er det frykt for allergi som ligger bak. Altså allergi
mot kumelk.
Nå synes du kanskje det høres litt rart ut men det er faktisk ikke så helt
uvanlig at barn kan bli allergiske mot melk. Men de kan det. Jeg skylder
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å gjøre det klart at her skjer det ofte en misforståelse. Barn
kan reagere mot melk av to årsaker. Den første er allergien,
altså at de reagerer allergisk mot proteinet. Vi kommer
tilbake til dette. Den andre årsaken er at de ikke klarer
å fordøye melkesukkeret. Dette er hva vi kaller laktose
intoleranse. Til tross for at de er to forskjellige tilstander
blandes disse to ofte sammen.
Hvorom allting er så er det altså rundt to prosent av alle
barn som reagerer allergisk mot melk. I all hovedsak snakker vi om de minste barna her, altså spedbarna, og de får
allergiske reaksjoner mot melkeproteinet.
Hva slags reaksjoner da, tenker sikkert du og det gjør du
rett i for det er her de mørke skyer begynner å trekke inn.
Det kan være, og er også som regel også, ganske vanskelig å avgjøre akkurat det. For det første kan reaksjonene komme ganske raskt, men de kan også komme forsinket. De kan være milde, som et litt plagsomt
eksem, men de kan også være ganske så dramatiske
med oppkast og noen ganger også blodig diare.
Så fint at vi har tester for dette, tenker sikkert du men
eia var vi der. Testene våre er virkelig ikke gode nok
til endelig å kunne skjelne de allergiske barna fra de
hvis symptomer har en annen forklaring. Det er flere
grunner til det, hvorav den viktigste er at den allergiske reaksjonen kan være både umiddelbar,
forsinket eller unntaksvis begge deler.
Det holder med andre ord ikke med å lese seg opp
selv. Du må ha sett noen av disse barna for å kunne
beslutte om kumelka skal fjernes fra kostholdet. Husk
alle de godsakene de inneholder, det er med andre
ord ingen sak å ta for lett på. Vi skal ikke hoppe over
gjerdet der det er lavest og så bære alle melkekartonger ut i søppelkassen.

Mitt beste råd er å oppsøke en erfaren lege. I bunn og
grunn er hennes vurdering det beste vi kan by på. Så skal vi
forvente at symptomene går tilbake, hvis de er allergiske.
Er vi i tvil er det en god ide å introdusere kumelken
i kostholdet igjen og se om symptomene kommer tilbake.
Det kan synes lite imponerende i vår tekniske medisinske
samtid hvor mange tror det finnes en test for alle spørsmål,
men det gjør det altså ikke. I alle høve ikke her.
Melka på bordet inneholder så mye som gjør barna bra
at vi skal ha god grunn til å la være.
Sveinung Larsen, barnelege

15
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SPISE EN KILO SKIT
Jeg har bodd mange år i Nord Norge. Der lærte jeg utrykket at du skal
spise en kilo skit for å bli mann. Det var på sett og vis etablert det, barn
skulle bli litt skitne. Spiste en av søsknene mine litt sand i barnehagen eller
litt snø i september, ja da var det greit. Jeg tviler på at de ble mer menn,
men ble de mindre allergiske?
Tanken bak denne spalten har siden den spede begynnelse vært å ta tak
i vanlige forestillinger og myter om barn og barnehelse. De fleste kan vi
legge vekk, men kanskje ikke denne? Det kan på sett og vis stemme det
jeg fikk høre i Vadsø på begynnelsen av nittitallet. Dette med å spise skit.
Hvordan kan det stemme?
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Flere og flere barn får allergi, og vi
har ikke en fullstendig forklaring på
hvorfor. Spiser barna i dag for lite
sand og skitten snø eller er det mer
komplisert?

Vel, overskriften er allergi, for forekomsten av allergi hos barn er økende
og vi har ennå ikke en fullstendig forklaring på hvorfor. Før vi går videre
må vi kort tur innom hva allergi egentlig er. Allergi er at immunsystemet
til barnet reagerer på noe ufarlig som om det er farlig. Det tar feil og tror
at pollen eller pels er en trussel. Det vanlige er at når immunsystemet
kommer i kontakt med et protein fra katt eller bjørk ignorerer de hvite
blodcellene disse proteinene og gjør ingenting. Da sier vi at barnet er
tolerant, og ingenting skjer. Det uvanlige er at immunsystemet tror at
pollenkornet er noe farlig. Da vil spesialiserte hvite blodceller sørge for
at det produseres noe som heter et antistoff, som forenklet kan sies å
være en angrepsprotein, og setter i gang en kaskade av reaksjoner som
til slutt ender med at barnet blir allergisk.
Hvorfor gjør immunforsvaret det? Ja, det er den store gåten. Vi vet en del,
men langt fra alt. Vi tror det har mye med eksponering å gjøre. Altså kontakten mellom proteinet og de hvite blodcellene. Samtidig er dette ikke
et enkelt spørsmål. Utvikling av allergi er multifaktoriell, som betyr at det
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er flere årsaker til at et barn blir allergisk. Det handler om hvorvidt barnet
er genetisk disponert for allergi men så handler det også om hvilket miljø
barnet lever i. Et viktig poeng her er at genene våre har jo ikke endret seg
radikalt siden femtitallet men forekomsten av allergi er økende. Så kanskje
det har noe med miljøet å gjøre?
Det er her vi kan vende tilbake til Vadsø og dette med å spise skit. For
tiden heller vi mer og mer i retning av at måten barnet møter sine
omgivelser på, enten øker eller reduserer risikoen for at hen blir allergisk.
Kort fortalt tror vi at det er bedre å få proteinene i magen enn gjennom
huden. Vi vet for eksempel at barn med atopisk eksem har økt risiko for
å bli allergiske. De har tørr og sårbar hud. Kanskje de har økt risiko for
allergi fordi immunsystemet møter de ufarlige proteinene først og fremst
gjennom den sårbare huden? Mye tyder på det. Samtidig tror vi at hvis
barnets immunsystem eksponeres for ufarlige proteiner gjennom tarmen
er risikoen mindre for at de vil bli allergiske. Vi har lenge visst at barn som
vokser opp på gård og bygd er mindre allergiske enn de som vokser opp
i by og leiligheter.
Det snakkes mye om tarmen for tiden. Bøker skrives, artikler trykkes og de
fleste har hørt tale om mikrobiomer og de viktige og sunne bakteriene vi
alle burde ha i tarmen. De allergiske barna er en viktig del av denne samtalen, og vi må starte tidlig. Lenge trodde vi at hvis spedbarn fullammet til
de var seks måneder ville det redusere risikoen for at barnet blir allergisk.
Hvis barnet ikke fikk i seg tilstrekkelig med mat skulle man gi morsmelkerstatning. Nå har vi gått bort fra det. De ble ikke mindre allergiske. Kanskje
er det motsatt? Kanskje blir de mer allergiske hvis vi venter for lenge med
å gi de fast føde? Vi vet ikke, men anbefalingen nå er at det er trygt å
introdusere fast føde til barn etter fire måneders alder.
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Medisin er et spennende felt. Enkelte spørsmål er enkle, som at en betent blindtarm må
opereres ut. Andre spørsmål er vanskelige,
som hvordan immunsystemet påvirkes av
omgivelsene. En sak er sikkert. Jeg vil ikke
anbefale noen barn å spise en kilo skit uansett
hvor mye mann man tror de skal bli. Samtidig
kan jeg ikke utelukke at det ligger et korn av
sannhet der inne. Fremtiden vil vise.
Sveinung Larsen, barnelege
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MED FOKUS PÅ LEGEMIDLER TIL BARN
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Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har som mål at barns legemiddelbehandling skal være hensiktsmessig
og trygg, og i størst mulig grad basert på
dokumentert kunnskap. Alle involverte
skal ha tilgang til kvalitetssikret og relevant
informasjon.
Våre fokusområder er pasientsikkerhet,
kompetanseheving, kunnskapsformidling,
vitenskapelig arbeid og å tilrettelegge for
forskning.

HVA ER DET SOM ER SÅ SPESIELT
MED BARN OG LEGEMIDLER?

Barn er ikke små voksne, og dosering av
legemidler må tilpasses barnets størrelse,
alder og modenhet. Barn kan veie fra 500
gram til over 100 kilo, og kan være født opptil 4 måneder for tidlig. Derfor blir det mye
regning når barn skal få legemidler! Barns
bruk av legemidler faller ofte utenfor det
som er offisielt godkjent. Et barn kan måtte
bruke et legemiddel som er forsket frem og
godkjent kun til voksne, eller et utenlandsk
preparat som må spesial-importeres. Ofte
må legemidlet brukes på en annen måte enn
beskrevet fra produsenten, for eksempel må
tabletter knuses fordi det ikke finnes mikstur.

Dette er vanlig og lovlig praksis, og dessuten er det ofte helt nødvendig
fordi det ikke finnes et godkjent alternativ til barn. Nettverket arbeider
for å forenkle og sikre dette arbeidet.

KOBLE - KUNNSKAPSBASERT OPPSLAGSVERK
OM BARNS LEGEMIDLER

KOBLE skal bli et verktøy som skal sørge for at barn får riktig dosering av
legemidler, og vil også inneholde noe praktisk informasjon. Felleskatalogen dekker ikke behovet for informasjon om barn og legemidler, og
Norge trenger derfor et kvalitetssikret oppslagsverk som beskriver riktig
bruk av alle legemidler som barn har behov for. KOBLE er ment for fastleger, sykehusleger, farmasøyter og sykepleiere som skal ordinere,
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ekspedere eller gi legemidler til barn. Vi får altså ett felles
oppslagsverk for alle som er involverte i barns legemiddelbruk.
Foreldre og andre omsorgsgivere kan selvsagt også bruke
KOBLE. KOBLE vil bli en oversatt versjon av det nederlandske
Kinderformularium, men med norske tilpasninger.
Vi er nå i full gang med dette arbeidet. KOBLE er et samarbeid
mellom Nettverket, Norsk Barnelegeforening, Norsk legemiddelhåndbok og Legemiddelverket. Oppslagsverket vil bli fritt
tilgjengelig for alle på www.koble.info
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FORSKNING PÅ LEGEMIDLER TIL BARN

Samspillet mellom legemidler og en barnekropp i vekst er
annerledes enn hos voksne, spesielt blant de minste og mest
sårbare barna. Mye av vår forståelse for denne tematikken er
likevel basert på studier blant voksne eller på dyremodeller. De
fleste barn er friske og mange sykdommer hos barn blir derfor
sjeldne. I mange år ble det oppfattet som etisk problematisk
å inkludere barn i forskning. Summen av disse forholdene har
komplisert klinisk forskning blant barn og bidratt til et kunnskapsunderskudd. Dette må vi gjøre noe med! Kliniske studier
gir norske pasienter adgang til avansert behandling, og tilfører
forskningsmiljø og helsevesen kompetanse og påvirkningskraft.
EU og legemiddelindustrien arbeider for å utvikle en effektiv
europeisk infrastruktur for kliniske utprøvinger blant barn.
Norge er partner i dette arbeidet gjennom forskningsnettverket NorPedMed. Les mer her: www.norpedmed.no

GODE VERKTØY PÅ:

www.legemidlertilbarn.no
• Informasjonsskriv til foreldre om legemidler til barn
www.legemidlertilbarn.no/legemiddelskriv
• Miksturliste
• MAMBA – manipulering av medisiner til barn
• Blandekort for intravenøse legemidler
• Nyheter og nyhetsbrev

FØLG OSS GJERNE PÅ:

Facebook:
Twitter:

@legemidlertilbarn
@legemidler_barn

Kontakt oss: post@legemidlertilbarn.no
Vennleg helsing
Gunn-Therese Lund Sørland
Farmasøyt
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HELSEPLATTFORMEN for pasientens helsetjeneste
I september 2019 startet innføringsprosjektet i Helseplattformen. Målet er å bygge og deretter innføre en felles,
digital pasientjournal for sykehus, kommuner og fastleger
i Midt-Norge.
Helseplattformen er et stort IT-prosjekt som består av en
stor gruppe engasjerte deltakere. Arbeidet gjennom det
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første året har vært en katalysator for samarbeid, både
tverrfaglig, regionalt og på tvers av tjenestenivåer i vår
region.
Byggingen av den digitale løsningen har kommet langt. 98
prosent av arbeidsflytene er ferdig bygd, noe som betyr at
rekkefølgen på så godt som alle de 550 arbeidsprosessene
som skal utføres er på plass i systemet. 85 ekspertgrupper
er etablert, og brukere (representerer pasienter og innbyggere) deltar i flere av gruppene. Fagekspertene har
til sammen avholdt 1100 møter det første året.
33 spesialistgrupper er etablert innen medisinske spesialiteter. Nå er ett av hovedfokusene arbeid med det kliniske
innholdet i løsningen, det vil si all fagspesifikk informasjon
som vil støtte de ulike spesialitetene og rollen i deres
arbeid med pasienten eller brukeren. Eksempler på dette
er notatmaler, sjekklister, pasientbrev mv.
Testarbeidet er i gang og fortsetter
etter hvert som nye deler av løsningen er ferdigstilt.
Strategi og plan for opplæring
er under arbeid, og lokale
team arbeider med innføringen av systemet i helseforetak og kommune.

FAKTA OM HELSEPLATTFORMEN
Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge først ute med å
oppfylle det nasjonale målet «En innbygger – en journal».
Fagpersoner skal få et bedre og mer effektivt arbeidsverktøy, og innbyggerne i Midt-Norge får en langt enklere
oversikt over egen helse og behandling med den nye,
digitale pasientportalen som også følger med i løsningen.
Direktoratet for e-helse har presentert tre veier for å nå det
nasjonale målet «En innbygger – en journal». En av disse
veiene er Helseplattformen. De andre omhandler felles
løsning for alle kommuner utenfor Midt-Norge (kalt Akson)
og videreutvikling av journalløsningene som de øvrige
helseregionene bruker.

ner vil kunne gå inn på eiersiden etter hvert som de utløser
sin opsjon. I samarbeid med det amerikanske selskapet Epic
som leverer IT-løsningen har et stort antall fageksperter fra
sykehus og kommuner jobbet med å bygge og tilpasse.

I 2016 sluttet alle kommuner i Midt-Norge seg til forberedelsene ved å inngå opsjonsavtaler. Helseplattformen AS
ble opprettet i mars 2019. Per i dag står Helse Midt-Norge
RHF og Trondheim kommune som eiere, men flere kommu-

Helsepersonell og andre som jobber i Helseplattformen har
blitt sertifisert gjennom opplæring og eksamen for å være
med på byggeprosessen. Det pågår et samarbeid på tvers
av faggrenser som vi aldri før har sett i helse-Norge.
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Alle innbyggerne i Trøndelag og Møre og Romsdal vil merke
endringer. Til sammen 720 000 innbyggere omfattes av
Helseplattformen.
40 000 ansatte i det midtnorske helsevesenet vil merke
endringer. Mange vil få et nytt arbeidsverktøy å forholde
seg til.

https://helseplattformen.no
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RAAO – Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet
For noen år siden ga Helse Midt-Norge
St. Olavs hospital i oppdrag å etablere et
Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO). På landsbasis har fire
helseforetak opprettet RAAO. Oppbyggingen
av senteret startet høsten 2015 og består
av tverrdisiplinær medisinsk kompetanse.
De som er involvert i teamet er spesialister
fra ulike fagfelt og med spesialkompetanse
knyttet til astma, allergi og overfølsomhet.
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Kompetansetjenesten har som oppgave
å bygge opp og videreutvikle kompetanse
innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen. Dette gjøres gjennom kursvirksomhet,
formidling av informasjons- og undervisningsmateriell og retningslinjer og nettverksbygging mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere
(pasientforeninger, utdanningsinstitusjoner,
forskningsmiljøer).
Behandlingssenteret skal drive høyspesialisert tverrfaglig utredning, diagnostikk og
start av behandling av barn/unge og voksne
med komplisert astma- og allergisykdom,
i samarbeid med de kliniske avdelingene.
Virksomheten skal konsentrere seg om
spesielt komplekse pasienter, som krever den
tverrfaglige kompetanse som etableres ved
det samlede ved senteret.

Henvisninger med spørsmål om alvorlig allergisk reaksjon (mistanke om
anafylaksi) og/eller komplekse allergologiske problemstillinger hos pasienter fra 16-årsalder rettes til RAAO-senteret.
n
n
n

n

n

n

Utredning av anafylaksi eller mulig anafylaksi
Utredning av medikamentallergi hos voksne
Mistanke om fødemiddelallergi der adekvat tilbud ikke foreligger ved
annen sykehusavdeling i andrelinjetjenesten, for eksempel ved behov
for provokasjonstesting
Komplisert allergi, sammensatte problemstillinger, behov for tverrfaglig
utredning
Pasienter med annen overfølsomhet og behov for grundig diagnostisk
avklaring
Vi tar også imot henvendelser per telefon for diskusjon.

Spesialisthelsetjenesten, fastlege/allmennpraktiserende lege, privatpraktiserende spesialister og annet helsepersonell som har rett til å henvise til
spesialisthelsetjenesten, kan henvise denne pasientgruppen til tverrfaglig
(spesialisert) utredning i regi av RAAO.
RAAO-senteret vil foreta en grundig utredning av pasientene, inkludert
undersøkelser for å avdekke underliggende allergi (inkludert konsultasjon
ved klinisk ernæringsfysiolog ved behov) og tilleggsfaktorer der dette er
uklart, samt gjennomføre behandling og opplæring av pasientene.
Vi vil gi opplæring i bruk av adrenalinpenn der dette er indisert.
RAAO 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, med anafylaksiutredning som første
henvisningsdiagnose. I mars 2017 kom senteret i gang med matprovokasjoner.
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Fra januar 2020 har RAAO hatt egne lokaler i 1902-bygget ved St. Olavs
hospital. Dette har ført til kortere ventetid og bedre kontinuitet i arbeidet.
Det er lettere å planlegge, og arbeidet blir mer forutsigbart.
Ventetiden på medikamenttesting og matprovokasjon er redusert,
og man forventer at dette blir ytterligere redusert i tiden framover.
I dag er det 11 ansatte ved senteret, og alle har andre funksjoner ved St.
Olavs hospital i tillegg. Ved RAAO er det flere leger, sykepleiere, klinisk
ernæringsfysiolog og psykolog. Etter at RAAO fikk egne lokaler, har man
kunnet jobbe mer pasientrettet og innarbeidet en god logistikk. For tiden
er det størst behov for utredning og matprovokasjon.
I tillegg til pasientrettet arbeid er RAAO også involvert i arbeidet med en
matallergiveileder. Landets fire RAAOer samarbeider om dette prosjektet.
Målet er at veilederen skal være til god hjelp både for pasientgruppen
og fastlegene.
www.stolav.no/raao
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EKSEMSKOLER OG ASTMASKOLER
EKSEMSKOLER

NAAF Region Midt deltar på flere eksemskoler i hele
regionen i løpet av året. 2020 ble et annerledes år,
da mange eksemskoledager ble avlyst. Hvordan 2021
blir er vanskelig å si, men vi håper at vi etter hvert
kommer i gang med eksemskoler igjen.
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Tema for eksemskolen er:
n Hva er atopisk eksem v/lege
n Eksembehandling v/sykepleier
n Matoverfølsomhet og eksem v/ernæringsfysiolog
n Trygderettigheter v/sosionom
n Inneklima
n Mestring i hverdagen
n Orientering om Norges Astma- og Allergiforbund
Eksemskole arrangeres i Ålesund, Kristiansund,
Trondheim og Levanger og er i regi av helseforetakene.

ASTMASKOLER

Vi deltar også på astmaskole i Ålesund. I likhet med
eksemskolen ble denne også avlyst i 2020.
Tema for astmaskolen:
n Astma og allergi
n Forebygge utbrudd av astma
n Trygderettigheter
n Fysisk aktivitet
n Samarbeid hjem – barnehage – skole
n Informasjon om Norges Astma- og Allergiforbund
n Gruppediskusjon
NAAF Region Midt ser behovet for astmaskole for foreldre
i Trøndelag, og jobber med å finne et digitalt alternativ.
Forhåpentligvis blir det mulig å arrangere astmaskole med
fysisk oppmøte høsten 2021.
For mer informasjon, kontakt oss på
e-post region.midt@naaf.no eller
telefon 922 87 146 (Gina)
Du finner også mer informasjon her:
www.naaf.no/astmaskoler_midt
www.naaf.no/eksemskoler_midt
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LUNGEREHABILITERING
SELLI REHABILITERINGSSENTER, KLÆBU

Nye grupper og oppfølgingsgrupper bor på Selli i 3 uker og får
undervisning, trening og mestringssamtaler. Dette er et tilbud
til personer med astma og KOLS. Det søkes via fastlege eller
sykehus. For mer informasjon kontakt Selli Rehabiliteringssenter på telefon 72 83 43 00.
Se også på www.selli.no

KOLSKURS FOR PASIENTER OG
PÅRØRENDE I VOLDA

Kurset er for de som har fått diagnosen KOLS, og som bor
på Sunnmøre.
Kontaktinformasjon: Medisinsk poliklinikk, Volda sjukehus
Telefon 700 58 305 v/Lungesjukepleiar Idun Bakke Liaskar
Mye av lungerehabiliteringen er nå flyttet ut til den enkelte
kommune. Du kan høre med din nærmeste Frisklivssentral
om de har noe tilbud som passer for deg.
Du kan kontakte vår rådgivningstjeneste på telefon 23 35 35 35
mandag, tirsdag og torsdag kl. 9 – 11 og kl. 12 – 14.
Du kan også sende e-post til raadgivning@naaf.no
Har du spørsmål ang astma, kols og Covid-19?
Kanskje finner du svar her:
www.naaf.no/koronavirus_astma
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COVID-19 –HVA NÅ?
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Etter at koronaen kom til landet har mye skjedd, også i NAAF.
For Region Midt sin del startet det hele med at familieseminaret som skulle vært arrangert i slutten av mars ble avlyst.
I tillegg måtte vi finne ut hvordan vi skulle avholde regionens årsmøte da det ble bestemt at vi ikke kunne møtes
fysisk.
Vi hev oss rundt, og fant ut at vi skulle prøve Teams.
Årsmøtet ble gjennomført på Teams 28. mars, og det gikk
kjempefint. I ettertid har både regionstyret og storlagene
tatt i bruk Teams i sine styremøter.
Så nærmet det seg påske, og for å holde kontakt med våre
medlemmer oppfordret vi de til å sende oss bilder som viste hva de holdt på med når påska måtte tilbringes hjemme.

Vi fikk mange bilder, og 3 vinnere fikk tilsendt hver
sin overraskelse i posten. Vinnerbildene ble lagt ut
på vår facebookside.
I forbindelse med aksjonsuka pollen (som ble avlyst) la
vi ut en pollenqiz på hjemmesiden vår (+ info om quizen
på facebook), og der fikk vi mange svar. 5 vinnere fikk tilsendt hvert sitt sett med solkrem sponset av Sør-Trøndelag
storlag.
I mai satte vi i gang med digital yoga for medlemmer
i Region Midt. Dette var et alternativ til yogaen som skulle
ha startet opp i Trondheim i midten av april. Ved å sende
på nettet nådde vi også flere. Den digitale yogaen fortsatte
i høst, og hadde god deltakelse.
Region Midt har arrangert to webinar; ett om matallergi og
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ett om astma hos barn og unge. Begge ble åpnet for medlemmer fra hele
landet. I tillegg har Nord-Trøndelag storlag hatt et webinar om friluftsliv
for barn og unge.
Region Midt er godt representrert i regionssekretærenes «koronaprosjekt», som tilbyr digital hjemmetrening for voksne med astma
og KOLS (se omtale annet sted i bladet).
Vi synes det er viktig å være synlig for våre medlemmer i disse tider, og
prøver å oppdatere hjemmesiden og legger ut artikler, bilder og linker
på Facebook med jevne mellomrom.

Er det noe du savner? Har du
forslag til digitale aktiviteter?
Tema for webinar?

Vi gleder oss til vi kan møte våre medlemmer fysisk igjen, men foreløpig
må vi forholde oss til de føringene vi får og avvente aktiviteter med
fysisk oppmøte.

Ta gjerne kontakt med oss på
e-post region.midt@naaf.no
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MESTRING I KORONAHVERDAGEN
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Anneli Brakalsvålet og familien
er medlemmer i NAAF. Familien bor i Levanger, og alle har
astma. I tillegg har noen allergier,
atopisk eksem og andre helsemessige utfordringer. Anneli har
vært tillitsvalgt både i storlag og
region i mange år, og hun er også
brukerrepresentant. Hun jobber
som lærer, og vi har spurt henne
hvordan familien fikk organisert
dagene da alle plutselig skulle
være hjemme.
Anneli forteller at hun var på vei til sykehuset med sin sønn,
Øyvind Embret, da beskjeden om at landet skulle stenges
ned kom. Datteren Karen var på skolen, men ble sendt
hjem. Kontrollen på sykehuset ble gjennomført som planlagt, og det ble søkt om behandlingsreise til Valle Marina.
Lite visste man da at det skulle bli lenge til
neste behandlingsreise. Etter konsultasjonen på sykehuset dro Anneli til skolen der
hun jobber for å hente det hun behøvde
for å kunne undervise hjemmefra.
Far i huset, Øystein, jobber borte i perioder, men på dette tidspunktet var han
heldigvis hjemme. I løpet av den første
uken klarte familien å finne et system, en
timeplan. Mor skulle undervise sine elever,

og hun måtte også hjelpe egne barn med deres skoleoppgaver. Øyvind Embret og Karen gikk i hhv. 2. og 4. trinn.
Far tok ansvar for friminuttene og tok med barna ut i frisk
luft. Begge barna hadde PC fra skolen med alle nødvendige
verktøy for å gjøre skolearbeidet.
Barna begynte på skolen igjen 27. april, og da hadde far
reist bort på jobb. Øyvind Embret er mye syk og måtte på
dette tidspunktet ha ekstra oppfølging. Han var på skolen
bare deler av dagen, og det ble krevende for mor å følge
opp sønnen samtidig som hun hadde hjemmeundervisning.
Anneli underviser på mellomtrinnet, hvor elevene fortsatt
var hjemme. Anneli fikk derfor innvilget 100% pleiepenger.
Behandlingstiden hos NAV var ikke lang mtp den situasjonen vi alle var i da.
Familien har hatt god kontakt med sykehuset underveis i
pandemien, og de har hatt både telefon- og videokonsultasjoner samt noen med fysisk oppmøte.
Anneli sier at de har fått god oppfølging, også når det gjelder hvordan de
skal forholde seg til astma og Covid-19.
Før koronaen kom, var både Karen og
Øyvind Embret med på ulike fritidsaktiviteter. Svømming og karate ble nå satt
på vent. Det eneste tilbudet de hadde
var Karens kunstverksted i regi av
kulturskolen. Det ble gjort digitalt,

og barna brukte ting de hadde hjemme for å gjøre oppgavene. I stedet for de vanlige fritidsaktivitetene ble det
mange turer i skog og mark. Familien har holdt på mye
med turorientering og Pokémon Go. Anneli sier at det er
viktig å finne aktiviteter som familien liker, og det er viktig å
komme seg ut i frisk luft og være fysisk aktiv.
Anneli og familien lever ganske normalt i dag. Det har så
langt vært lite smitte i Levanger, men man ser også hvor lite

som skal til før man får et
smitteutbrudd. Barna er
sammen med barn fra sin kohort, og foreldrene begrenser
sin kontakt med andre.
Anneli og familien har sett muligheter framfor hindringer
i koronatiden, og det har bidratt til at de har mestret en
hverdag utenom det vanlige.
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MEDLEMSNYTT FOR GODT VOKSNE
Vi har oppfordret Inger Anne Kolsvik til å dele sine tanker om hva som opptar våre eldste medlemmer.
Hva ønsker denne aldersgruppen å lese om? Inger Anne har vært medlem i NAAF i mange år, og i tillegg
til å ha tillitsverv i organisasjonen, er hun også en aktiv brukerrepresentant.

Her er det Inger Anne skriver:
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For en tid tilbake fikk jeg en forespørsel fra Gina i NAAF:
«Kan du skrive noe om hva som kan være interessant for
godt voksne medlemmer å finne i Medlemsnytt?» Som det
ja-menneske jeg er, så svarte jeg ja. Og nå sitter jeg her i
høststormen og lurer. Jeg er jo bare et medlem i NAAF og
hva alle andre medlemmer ønsker å lese om, trenger ikke
å være det samme som meg, da vi alle er så forskjellige.
Så jeg tar utgangspunkt i meg selv og hva jeg har vært
interessert i å lese om i voksen alder.
Jeg liker å lese om hva som er bra for vår/min helse. Hva
kan jeg gjøre for å holde meg frisk så lenge som mulig? Hva
bør og kan jeg gjøre for å påvirke min helse for å trives,
gi livet mening og verdi? Det er jo ingen andre som kan
bestemme hva jeg selv vil gjøre i mitt liv. Jeg har bestandig
vært opptatt av at jeg/vi selv må være sjef i eget liv.
Så hvordan gjør jeg det? Men det kan vel bli en lang
artikkel, ja kanskje en bok.
I dag sitter jeg her, 73 år har jeg blitt. Jeg har gått mine
egne veier, levd ganske sunt, laget mye av min mat fra

naturlige produkter. Jeg røyker ikke, og er ganske moderat
med alkohol. Jeg har vært fysisk aktiv med turn, svømming,
ski, skøyter og dans i perioder i oppveksten. Som voksen
har jeg også vært relativt aktiv. Jeg går turer med og uten
staver med hunden min. Jeg har lært meg å padle i kajakk
og gjort eskimorulle, det gikk fint. Likevel har jeg fått
mange diagnoser, grønn og grå stær har kommet på besøk,
allergi, revmatisme mm, så ikke alt går an å forutsi.
For ett år siden fikk jeg hjerteinfarkt og fikk hilse på døden.
Går dette bra? En ambulanse som hadde problemer med
å komme fram til der jeg bor, det hadde kommet veldig
mye snø, kom fram til slutt. Det ble en stor hjerteoperasjon
og lungeødem og fire uker på hjerteavdelinga på St. Olavs
hospital. Da jeg lå på sykehuset, leste jeg en artikkel om en
dame som hadde hatt hjerteinfarkt, som kom seg veldig
raskt og skulle løpe maraton. Oi, tenkte jeg. Da er det kanskje håp for meg også. Nå har det gått ti måneder og noen
maraton er langt unna. Selv om jeg er optimist og positiv til
mye, så har det vært en bratt bakke å komme seg videre.
Men håpet må jeg ha.

Jeg håper at min historie kan være nyttig
lesning. Ofte hjelper det å lese om andres
alvorlige sykdom. I mitt tilfelle var det hjertet
som ble utfordringen, for andre kan det
være allergier, astma og KOLS som gir store
helseplager. Felles for alle er at man må
lære seg å leve med sykdommen og mestre
hverdagen på en annen måte når sykdom
dukker opp.
I disse koronatider har det ikke blitt så enkelt
å trene, men mye trening kan gjøres i naturen. Og inne i vår egen stue er det mange
fine øvelser vi/jeg kan gjøre. Medisinsk yoga
kan gi oss mye, god helse. Kanskje det kan
være interessant å lese om, likedan tankefeltterapi og mindfulness. Er du glad i å reise,
gjør deg kjent med reisemålet før du reiser.
Det kan gi deg mye. Men vi må selv stå på og
finne våre egne veier. Slik kan vi få en bedre
hverdag.
Inger Anne
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I år har vi gjennomført en serie med hjemmetrening, der vi
sendte trening digitalt en gang per uke, både vår og høst.
Vi fikk midler fra Stiftelsen Dam til å gjennomføre dette.
Prosjektet var landsdekkende med 200 deltakere fra nord
til sør. Nå har vi fått muligheten til å fortsette med treningen i 2021, og her er litt om prosjektet:
Er du voksen og har astma, KOLS eller pollenallergi? Vi
tilbyr en serie med treningstimer som du kan være med
på i din egen stue. Vi sender live en gang i uka. Det vil også
bli mulig å se opptak av sendingen.
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Margot Torkelsen

Her veksler vi mellom styrke-/kondisjonstrening og yoga.
Øvelsene tilpasses, slik at de kan gjennomføres av de aller
fleste. Instruktører er Andrea Roska Dunne (fysioterapeut)
og Inger Lise Romsdal (sykepleier og yogainstruktør).
Margot Torkelsen har vært
med på styrke-/kondisjonstrening med Andrea tidligere.
Margot har alvorlig KOLS og
brenner for at alle skal få vite
at det hjelper å trene.
Livesendinger gjør at man
pushes til å delta, og man
føler en tilhørighet.

Bodil Mikkelsen har astma
og har vært med på yoga
med Inger Lise. Bodil roser
Inger Lises måte å undervise
på, hun gir ro og trygghet
og overkjører ingen. Hun er
opptatt av at alle skal kunne
delta, og at det er rom for å gjøre øvelsene på sin måte.

Bodil Mikkelsen

HJEMMETRENING I KORONATIDEN

Både Margot og Bodil forteller at de må bruke stol i enkelte
øvelser.
Margot og Bodil oppfordrer til å delta på treningstimene.
Dette er en fin måte å være i aktivitet på, timene kan gjentas når du ønsker, og kanskje blir det lettere å fortsette med
trening etter at koronatiden er over.
Det er gratis å være med på dette.
Utstyr du trenger for å delta:
En skjerm for å se livesendingen (for eksempel pc eller
nettbrett med internettilgang). Treningsmatte, langt strikk til
styrketrening, pute og pledd til yogaen. En flaske med vann
er geit å ha tilgjengelig.
Nærmere beskjed kommer her:
https://www.naaf.no/subsites/informasjon-om-corona/
hjemmetrening-i-koronatiden/
Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Gina Strøm på
telefon 922 87 146 eller på e-post gina.strom@naaf.no

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2021

SOSIALT TREFFSTED FOR ELDRE MED KOLS
Norges Astma- og Allergiforbund har fått innvilget et prosjekt i stimuleringsprogrammet til Stiftelsen Dam. Prosjektet er landsomfattende, og
Region Midt har prosjektledelsen.
Her er litt om prosjektet:
Mange eldre med kols er ekstra sårbare og isolerte pga covid-19. De er
redd for å ta del i sosiale settinger hvor de tidligere var med. Dette gjelder
for eksempel de som tidligere deltok i gruppetreninger for lungesyke, men
som pga smittesituasjonen ikke tør delta. Dette i tillegg til
at deres «ukentlige cafebesøk med gjengen» er satt på pause grunnet
covid-19, og besøk av familie/barnebarn/oldebarn er redusert. Eldre
med kols har behov for hjelp/oppmuntring til å bli aktivisert og sosialisert.
Det å treffe andre i samme situasjon er til god hjelp, og vi ønsker å gi eldre
med kols et tilbud om en (digital) møteplass.
Prosjektet ønsker å fremme sosial deltakelse (herunder også psykisk helse
og livskvalitet) hos sårbare eldre med kols som har fått redusert sine
sosiale møteplasser grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.
I tillegg ønsker man å oppnå
n At målgruppen skal få mulighet til å treffe/snakke med andre som
er i samme situasjon
n At målgruppen skal få faglig påfyll via samtalegrupper og faglige
tilbud/kurs med hovedtema kols.
n At målgruppen får økt livskvalitet som følge av at de får treffe andre
som er i samme situasjon.

I løpet av 2021 blir det både digitale treff
og fysiske møter på ulike steder. Ved fysiske
møter vil gjeldende smitteverntiltak bli godt
ivaretatt. Det er viktig for denne gruppen
å tørre å gi slipp på frykten for å bevege
seg utenfor hjemmets fire vegger. På disse
møtene vil vi ha med likepersoner som har
kols selv og som kan være en god samtalepartner. Noen ganger vil vi også ha med en
samtaleterapeut til det faglige.
Ser dette fristende ut? Detaljer og dato
for oppstart kommer etter hvert.
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MIN YOGA TRUDE HVEDING
Trude har vært medlem i NAAF i mange år.
Hun er tillitsvalgt og brukerrepresentant.
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Da vi for noen år siden startet opp med
medisinsk yoga, meldte Trude sin interesse.
Hun hadde lenge hatt lyst til å prøve yoga,
men syntes det virket skremmende med
hodestående og den type øvelser. Medisinsk
yoga, derimot, virket overkommelig. Trude
hadde hørt mye positivt om yoga, blant
annet at man blir mykere og at yoga gir
god avspenning.
Da samfunnet ble stengt ned i mars på grunn av Covid-19, ble all aktivitet
med fysisk oppmøte avlyst. Vi klarte å omstille oss og begynte å sende
yoga digitalt, men hvordan er det å delta i sin egen stue?
Trude sier at det er både fordeler og ulemper med live-sendinger.
Fordelen er at det er mindre stress i forhold til oppmøte; det vil si reise
og parkering. For Trude som jobber turnus er det også en stor fordel å
kunne gjøre yogaen etterpå dersom hun er på jobb når det er sending.
Det å ha opptaket liggende på PC’en gjør også at man kan repetere flere
ganger om man ønsker.
Man mister imidlertid mye av den sosiale biten når man trener hjemme
og hver for seg, men det er fint å ha et digitalt tilbud når man ikke kan
møtes fysisk, sier Trude.

Ved å praktisere yoga lærer man seg å puste
riktig, og Trude er overbevist om at det har
effekt og bidrar til bedre helse. Ved å puste
riktig får man mindre fokus på smerter, pustevansker og andre plager. Man trener hele
kroppen, og yoga passer for mennesker i alle
aldre og med ulikt funksjonsnivå. Yoga er
godt for både kropp og sjel, man får en indre
ro som varer lenge etter yogatimen. Yoga gir
også god mestringsfølelse.
Da vi spurte Trude om hun kan anbefale
yoga for andre, kom svaret kjapt:
«Helt klart!»
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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.
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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.
For mer informasjon, kontakt oss på
e-post region.midt@naaf.no eller
telefon 922 87 146 (Gina)
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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:
n

n
n

n
n

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 brukerrettighetsloven §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)

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 på e-post region.midt@naaf.no
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TIPS OG RÅD
NAAFS NETTBUTIKK
Ta en titt i nettbutikken vår: nettbutikk.naaf.no
Her finner du blant annet buttons, medisinske
munnbind, praktisk medisinetui og mye annet.
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NORDISK PRODUKTMERKEORDNING
Asthma Allergic Nordic er en produktmerkeordning som skal hjelpe forbrukere til å finne helsevennlige produkter. Merket er skapt av ideelle
astma- og allergiorganisasjoner i Danmark,
Sverige og Norge. Du kan lese mer om ordningen
her: www.naaf.no/aanwebsite
ASTMAALLERGI
Det er mulig å abonnere på bladet AstmaAllergi,
som gis ut 4 ganger per år. Her er det mye nyttig
informasjon, ikke bare for medlemmene, men
også for helsepersonell og andre. Abonnementet
koster kr 450 per år for privatpersoner og kr 250
per år for helsepersonell/institusjoner.
Ønsker du å abonnere? Ta kontakt med
Espen på telefon 23 35 35 35 eller e-post til
medlem@naaf.no
Medlemmer får AstmaAllergibladet inkludert
i sitt medlemskap.
Du kan lese mer om AstmaAllergi bladet her:
www.naaf.no/astmaallergi

RÅDGIVNINGSTJENESTEN
Rådgivningen er åpen alle hverdager kl. 9 – 11
og 12 – 14. Ring oss gjerne på tlf. 23 35 35 35.
Du kan snakke med rådgiverne om ulike temaer:
Helsefaglig rådgivning: Mandag, tirsdag og torsdag
Ernæring: Onsdag (forbeholdt medlemmer)
Inneklima: Fredag
Du kan også sende en e-post til
raadgivning@naaf.no
www.naaf.no/raadgivning
Oppdatert informasjon om koronaviruset og
astma/kols finner du her:
www.naaf.no/koronavirus_astma
PLAKATER OG BROSJYRER
NAAF har utarbeidet mye informasjonsmateriell
som kan lastes ned fra hjemmesiden vår:
www.naaf.no/brosjyrer
HELSEVENNLIG SMITTEVERN OG RENGJØRING
Her finner du gode råd om hvordan man kan ha et
helsevennlig smittevern:
www.naaf.no/helsevennlig_smittevern
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BEHANDLINGSREISER
Har barnet kronisk lungesykdom og/eller atopisk
eksem, kan du søke behandlingsreise til utlandet.
Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til
behandling i Norge, men er ingen rettighet.
www.naaf.no/behandlingsreiser
E-POSTADRESSER TIL UNGDOM
Vi ønsker å komme i direkte kontakt med
ungdommene i NAAF for å kunne gi de tilbud
tilpasset aldersgruppen. Våre dyktige damer
i NAAFU vil gjerne komme i kontakt med flere
ungdommer i Midt-Norge.
Har du ungdom over 15 år som familiemedlem?
Send oss gjerne e-postadressen til ungdommene,
så vil de få aktuell informasjon om for eksempel
selvforsvarskurs, kajakkpadling og andre gøyale
aktiviteter. Du kan registrere ungdommen her:
www.naaf.no/kontaktinformasjon_ungdom_midt
Her finner du informasjon om hva som skjer i
storlag og region: www.naaf.no/aktiviteter_midt
Du kan også følge oss på Facebook:
facebook.com/naafmidt
Sør-Trøndelag storlag finner du også på
Instagram: @naafsortrondelag

VALLE MARINA
Som medlem I NAAF kan du leie leilighet ved
Valle Marina til rabatterte priser. Les mer om
Valle Marina på www.vallemarina.no
og www.naaf.no/vallemarina
MOTTAR DU IKKE E-POST FRA OSS?
Vi sender invitasjon til ulike aktiviteter per e-post
til våre medlemmer. Vi ser at en del av e-postadressene som er registrert hos oss ikke lenger
er i bruk/er feil.
Dersom du vil holde deg oppdatert på hva som
skjer i ditt storlag, og du ikke får invitasjoner på
e-post, send oss en mail region.midt@naaf.no,
så får vi lagt inn riktig adresse.
Er det ellers noe du savner av aktiviteter,
enten for barn eller voksne?
Ta gjerne kontakt!
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FELLESTURER

TIL VALLE MARINA PÅ GRAN CANARIA
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Koronapandemien påvirker oss på mange måter, og for tiden er det ingen
turer til vårt behandlingssenter på Gran Canaria, Valle Marina. Vi i NAAF
gleder oss til vi en dag kan åpne opp igjen for reiser dit, og da ønsker vi
å arrangere fellesturer for medlemmer i organisasjonen. Nå i ventetiden
sender vi derfor ut en spørreundersøkelse til deg som medlem. Dine
innspill kan hjelpe oss med å legge til rette for fine turer i framtida.
Spørreundersøkelsen tar kun to minutter og er helt anonym.
Spørreundersøkelsen finner du her: www.naaf.no/spvm2021
Valle Marina ligger på sydspissen av Gran Canaria. Klimaet her er spesielt
gunstig for personer med lungesykdommer, hud- og allergiproblemer.
Valle Marina har leiligheter i stille og hyggelige omgivelser, med kort vei
til strand. Anlegget har svømmebasseng og treningsstudio med muligheter for fysikalsk behandling. For barnefamilier er det ulike aktiviteter
i nærheten, og for de som liker å gå tur er det mange turstier i området.
Valle Marina eies og drives av Norges Astma- og Allergiforbund.

Du finner mer informasjon om Valle Marina her:
www.naaf.no/vallemarina
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ÅRMØTER 2021
På grunn av Covid-19 blir alle årsmøter gjennomført på
Teams i 2021. I forkant av hvert årsmøte sender vi ut link
for pålogging. Vi sender også ut en brukerveiledning slik at
ingen skal ha problem med å logge seg på møtet.

I 2021 har vi satt følgende datoer:
l Møre og Romsdal storlag
l Sør-Trøndelag storlag
l Nord-Trøndelag storlag

STORLAGENE

Innkalling og saksliste sendes ut ved årsskiftet.
På grunn av at storlagenes årsmøter avholdes på Teams,
må vi be om at dere melder dere på her
www.naaf.no/arsmoter_midt

Våre tre storlag avholder sine årsmøter i løpet av februar
2021. Alle medlemmer er velkommen til å delta på årsmøtet i sitt storlag. Før årsmøtet jobber valgkomiteen med å
finne kandidater til nytt styre som skal velges på årsmøtet.
Alle kandidater er forespurt og har takket ja på forhånd.
Alle medlemmer kan sende inn forslag til saker på årsmøtet, og ved å være tilstede kan du påvirke hvilke aktiviteter
storlaget skal ha kommende år. Aktivitetsplan og budsjett
vedtas på årsmøtet.

8. februar
15. februar
18. februar

REGION MIDT

Avholder sitt årsmøte torsdag 18. mars.
På regionens årsmøte deltar delegater fra alle tre storlag.
Delegatene velges på storlagenes årsmøter, og antall delegater bestemmes ut fra medlemstall ihht NAAFs vedtekter.

Microsoft Teams
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NAAFU –NAAFS UNGDOMSORGANISASJON
Er du i alderen 15 – 36 år?
Har du lyst til å være med på aktiviteter for unge NAAF’ere?
Synes du det er fint å møte andre som har astma, eksem
og allergier?
NAAFU har jobbet fram ulike forslag til aktiviteter som
storlag og region kan ta med seg videre. Dette er aktiviteter
som ungdommen liker å være med på:
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u

u
u

Temakveld om bærekraft: Arrangere foredrag/workshop
med fokus på bærekraftsmålene. Gjerne kombinert med
gøyale aktiviteter knyttet til aktuelle mål for NAAF og våre
medlemmer, som f.eks hvordan NAAF sine medlemmer kan
bidra i kampen mot luftforurensning, og hvilke konsekvenser luftforurensning får for vår målgruppe?
Arrangementer knyttet til bruk av parfyme eller eksem.
Andre aktuelle foredrag

«TEAMBUILDING» AKTIVITETER

BÅTTURER

u

u

u
u

u

Escape room
Paintball
By-Bingo: Du skriver ned plasser og kjente ting du skal
gjøre/finne i byer eller tettsteder, også er det laget som
blir ferdig først som vinner.
Eksempel: Ta bilde sammen med en kjent statue,
hvor mange tårn har kirken?
Naturbingo: Et brett med 9 ting (f.eks. grankongle, et 		
oransje blad, blåveis), raskeste laget til å finne alt. Kan
gjennomføres i kombinasjon med f.eks. en turgruppe.

u

AKTIVITETER MED «ADRENALIN»
u
u
u
u
u

INVITERE TIL TEMAKVELDER MED
POLITISK INNHOLD
u

Matlagingskurs for studenter - Hvordan spise bærekraftig
men allergivennlig mat?
Fokus på bærekraftig mat med litt andre ingredienser
enn man vanligvis ville brukt.

Kano eller kajakk tur
Båttur med fjordcruise i de regionene som kan tilby det.

Klatre- og zip lines parker (f.eks. Høyt og Lavt)
Trampolinepark
Arrangere kurs innen diverse vannaktiviteter som rafting,
juving, dykking, vind- og bølge surfing.
Brevandring
Toppturer på kjente fjelltopper med spektakulær utsikt

De 3 siste aktivitetene her er perfekte aktiviteter for
samarbeid mellom regionene. Diverse vannaktiviteter,
brevandring og/eller fjellturer tror vi i NAAFU garantert
vil engasjere unge fra andre regioner.

Bli flinkere til å bruke de kjente attraksjonene i nærområdet. Ikke alle har opplevd de aktuelle attraksjonene
i sine respektive nærområder, og kan derfor gjerne
være interesserte i å bli med på slike aktiviteter.
I Region Midt har NAAFU følgende forslag:
u

u

u
u
u
u
u
u

u

Trøndelag: Guidet tur til Nidarosdomen, informative
men spennende turer til Falstadsenteret og Stiklestad,
tur til Halvikhula, moskussafari og Viewpoint Snøhetta på Dovre, tur til Rypetoppen Adventurepark Meråker,
julemarked og reinkjøring på Røros, kanotur på Glomma,
kajakktur ved Namdalen og besøk til Namsskogan.
Møre og Romsdal: Sunnmørsbadet, byvandring med
kajakk i Ålesund, Valldal klatrepark, Romsdalseggen 		
(fjelltur), Rampestreken, Trollstigen (sykkel- eller fottur).
Bowling
Brettspillkvelder
Bakekurs/bakekonkurranse: Hvem baker best med
allergivennlige ingredienser?
Sjokoladekurs: Økologisk, fokus på bærekraft
Diverse temakvelder som nasjon-party (alle kler seg
ut med hint om hvert sitt land) eller karneval.
Quiz kvelder (kan kombineres med at hver region skaper
sitt lag, også har vi en stor quiz i året hvor alle lagene
konkurrerer med hverandre og vinner goodiebager med
produkter). Her kan noen av spørsmålene være faglige
og knyttet opp til astma, allergi og eksem.
Diverse kurs som fotokurs, malekurs og førstehjelpskurs.
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SER DETTE SPENNENDE UT?
Våre representanter i NAAFUs styre er tilgjengelig
for spørsmål på e-post:

NESTLEDER

STYREMEDLEM

kissa.borgen@hotmail.com

kaylarotmo@gmail.com

Kristine Strøm Borgen

Kayla Rotmo

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!

