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VELKOMMEN TIL FAMILIESEMINAR!
Vi gleder oss allerede til familieseminaret som går av stabelen ved
Dombås Hotell 27. – 29. mars 2020. Vi har booket hele hotellet,
og nå jobbes det med program for samlingen.
Familieseminaret er et tilbud til store og små NAAF’ere. Her kan man
møte andre som er i samme situasjon, noe som er viktig for både barn
og foreldre. I løpet av helgen får man
l
l
l
l
l

Se bilder fra tidligere
familieseminar på s12

Forelesninger for de voksne med aktuelle tema
Mange ulike aktiviteter for barna – frivillige organiserer
Felles aktiviteter for familiene
Konkurranser
Mye god mat – vi har med egen kokk

3

Familieseminaret har blitt arrangert i nærmere 30 år, og har hele
tiden vært et populært tiltak for våre medlemmer. Vi var ved
Dovrefjell Hotell i mange år, og i 2019 ble familieseminaret
arrangert ved Kongsvold Fjeldstue. I 2020 tar vi turen
til Dombås Hotell, der vi også har vært noen år tidligere.
Vi har hele hotellet for oss selv, og i forkant av seminaret blir hotellet ekstra godt rengjort og tilrettelagt
på best mulig måte for å ta imot våre deltakere.
For å sikre at maten er trygg og allergivennlig,
har vi med egen kokk som har ansvaret for
matlaging og merking av maten.
Høres dette spennende ut?
Nøl ikke – meld dere på!

Påmelding per e-post til
region.midt@naaf.no
innen 28. februar.

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
Postadresse:
NAAF Region Midt, avd. Trøndelag
Postboks 89, 7541 Klæbu
Besøksadresse: Amundalsveien 303, 7540 KLÆBU
Telefon:
92 28 71 46
E-post:
gina.strom@naaf.no
Regionssekretær: Gina Evelyn Strøm
Kontortid:
Mandag til fredag
kl. 09.00 – 15.00

4

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

NAAF REGION MIDT MØRE OG ROMSDAL
Adresse:
NAAF Region Midt, avd. Møre
og Romsdal AMFI Moa Øst,
Langelandsveien 51, 6010 ÅLESUND
Telefon:
47 36 24 18
E-post:
monica.dalseth@naaf.no
Regionssekretær: Monica Dalseth
Kontortid:
Tirsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 9-15
Fredag kl. 11-15

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

STYRET I NAAF REGION MIDT
Leder:
Atle Ruud fram til Landsmøtet tom
29.09. 2019
Konstituert leder: Lisbeth Nygård fom 30.09. 2019
Tlf: 915 13 869
E-post:
lisbeth.nygard.1@gmail.com
Nestleder:
Verv ledig fram til årsmøtet 2020
Styremedlem: Hilde Myhre
Styremedlem: Lisbeth Svendsen
Styremedlem: Beathe Lothe
Styremedlem: Anneli Brakalsvålet
Varamedlem: Ottar Drågen
Varamedlem: Stig Sjølstad
Varamedlem: Ellen Juvik

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

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:
Kristine Strøm Borgen
3. Vara:
Cathrine Erlandsen

Leder:

Lisbeth Svendsen Tlf: 930 41 964
lisbeth.sovik@gmail.com
Nestleder:
Sissel Samuelsen Krüger
Styremedlem: Per Ove Torgersen
Styremedlem: Ottar Drågen
Styremedlem: Marte Liaset
1. Vara:
Asbjørn Vollset
2. Vara:
Elisabeth K. Lien
3. Vara:
Guri Havnevik Devold
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LEDEREN HAR ORDET
Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) har forbundsstyret som øverste ledd, og 10 regioner.
NAAF Region Midt har tre storlag i sin region, det
er Møre og Romsdal storlag, Sør-Trøndelag storlag
og Nord-Trøndelag storlag.
Region Midt hadde årsmøte i mars 2019,
i forbindelse med familieseminaret på Kongsvold.
Representanter fra alle storlagene deltok på årsmøtet. Atle Ruud har
vært leder og Lisbeth Nygård har vært nestleder i regionen etter årsmøtet,
alle storlagene er representert i regionstyret.
NAAF Region Midt har telefonmøter ca. hver måned. Regionsekretærene
er med på møtene, og det er også de som sørger for innkalling og saksliste, sender ut sakspapirer på mail og skriver referat fra alle møtene.
Regionsekretærene er fast ansatt og tilgjengelig for alle mulige spørsmål
som gjelder astma, allergi, eksem, kols og overfølsomhetssykdommer.
De formidler også kontakt mot aktuelle personer og ansatte ved
hovedkontoret i Oslo ved behov.
Regionens hovedoppgaver er daglig drift, informasjonsarbeid, kursing av
tillitsvalgte og frivillige, familieseminar og ulike prosjekter. Regionen bistår
også storlagene i deres aktiviteter, slik som styremøter, årsmøter og ulike
medlemsaktiviteter.
Landsmøtet arrangeres hvert 3. år, og i 2019 ble det arrangert på Geilo.
De som deltok på landsmøtet fikk en omvisning på Geilomo barnesykehus,
og fikk se hvor fint det er der. Geilomo barnesykehus er ett landets eneste
spesialsykehus, som gir behandlings- og rehabiliteringstilbud til barn med
astma, allergi, eksem og hjertefeil. Tilbudet gjelder barn i skolepliktig
alder, fra 1. til 10. klasse.

https://www.naaf.no/naafs-institusjoner/
geilomo-barnesykehus/
På landsmøtet i september2019 ble Atle Ruud
valgt som ny leder av forbundsstyret i NAAF.
Han søkte da permisjon fra sitt verv som
leder i Region Midt, og undertegnede rykket
opp som leder fram til kommende årsmøte.
På siste landsmøtet ble det også vedtatt
en ny strategi- og handlingsplan for NAAF.
Regionen skal styre etter de sentrale planene,
og rollen som regionleder er viktig for å videreføre strategien og handlingsplanene
ut i hele regionen.
Region Midt er godt representert i det nye
forbundsstyret, med Atle Ruud som leder,
Lisbeth Nygård som styremedlem og Lisbeth
Svendsen som varamedlem.
Familieseminaret 2020 blir avholdt på Dombås 27.-29. mars, og årsmøtet til regionen blir
avholdt som en del av familieseminaret på
Dombås, lørdag 28. mars 2020.
Vi ønsker gamle og nyetillitsvalgte, frivillige og
ansatte velkommen til et nytt godt NAAF år.
Lisbeth Nygård
Konstituert leder Region Midt
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LEDEREN HAR ORDET
Hilde Myhre er 33 år og er bosatt på Inderøy. Hun jobber som hjemmehjelp i Inderøy kommune.
Dette sier hun om Nord-Trøndelag storlag:
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I 2019 har vi holdt på med varierte aktiviteter for barn og familier. Vi har
holdt på med aktiviteter som kino, klatrehelg ved Rypetoppen, og vi har
også hatt en periode der vi har kjørt yoga for voksne. I november hadde
vi sjokoladekurs. I forbindelse med parfymefri uke i oktober, hadde vi
stand ved REMA 1000 i Meråker.
Storlaget er opptatt av aktiviteter som skal gi mestring og samtidig gjøre
at man får pushet litt grenser, spesielt gjennom fysisk aktivitet. Vi har valgt
å fokusere på aktiviteter for hele familien. I 2020 ønsker vi å fortsette med
allergivennlig kino og klatring ved Rypetoppen. Vi kommer også til å prøve
oss på nye aktiviteter, vi kan blant annet nevne alpinhelg/dag, og vi har
ambisjoner om å prøve og få til en samling/temakveld for pårørende og
ungdom i løpet av året. Ellers kommer vi fortsatt til å engasjere oss
i kampanjer som blant annet parfymefri uke. Og ønsker å øke medlemstallet framover.
I 2020 kommer vi i større grad til å samarbeide med Sør-Trøndelag storlag
i forhold til aktiviteter.
Er det noe du savner? Vi tar gjerne imot tips til aktiviteter for store
og små medlemmer!
Hilde Myhre
Leder Nord-Trøndelag storlag

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2020

AKTIVITETER I NORD-TRØNDELAG STORLAG
ALLERGIVENNLIG KINO

I høst har vi arrangert allergivennlig kino, der det var godt
over 60 kinogjester. Kinosalen var ekstra rengjort, og gjestene kom uten parfyme og dyrehår i klærne. Dette var så
populært at storlaget satser på ny kinoforestilling i 2020.

RYPETOPPEN

Nord-Trøndelag storlag har ønsker om å få til en klatredag
ved Rypetoppen Adventurepark i Meråker i løpet av 2020.
Dette er et populært tiltak for medlemmene, der mestring
står i fokus. Det er i tillegg sosialt, med overnatting i bjørnehi og lavvo. Felles grilling både om kvelden og til lunsj.

I tillegg til disse aktivitetene kan det være at vi prøver noe
nytt, så følg med på vår hjemmeside og Facebook.
Oversikt over alle våre aktiviteter finnes på
www.naaf.no/aktiviteter_midt
I tillegg til at informasjon om aktiviteter publiseres
fortløpende på NAAF Region Midt sin facebook side
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
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2019 har vært et aktivt år for NAAF Sør-Trøndelag storlag. Mange
aktiviteter for store og små gjennom hele året.
l Januar startet med badedag i Pirbadet, mange medlemmer benyttet
seg av tilbudet og Kristine delte ut billetter.
l I februar var det årsmøte i storlaget og vi startet opp med en serie
med Yoga for voksne.
l I mars var det tilbud om å delta på Rush trampolinepark, et populært
tilbud som Ellen hadde ansvaret for. Sør-Trøndelag storlag deltok
også med både midler og frivillige ved gjennomføringen av
familieseminaret på Kongsvold.
l April hadde ingen aktiviteter for medlemmene, men Kristine og
Lisbeth deltok på årsmøtet til FFO Trøndelag på Scandic Hell og
benyttet anledningen til å snakke om pollensesongen.
l I mai markerte vi verdens astma-dag, Gina og Inger Anne var på
stand. Yoga for voksne hadde en ny oppstart av kurs. Kristine var
tilstede på Høyt og lavt på Rotvoll.
l Juni var det klatrehelg ved Rypetoppen og Merete var ansvarlig
den helga.
l Juli og August var feriemåneder for aktiviteter
l September, Høyt og lavt på Rotvoll og ny oppstart med Yoga for
voksne. 10-12 deltakere på Yogakursene og meget fornøyde
deltakere.
l Oktober var det badedag i Pirbadet igjen, mange medlemmer som
benyttet seg av dette populære tilbudet, Lisbeth og Kristine delte
ut billetter. Parfymefri uke ble arrangert på flere steder.
l I november var det sjokoladekurs for medlemmene, et søtt og
godt kurs for de som deltok. Siste aktivitet for året var Rush
trampolinepark.

I tillegg til aktiviteter
som medlemmene
kan delta på, har
styret hatt møter
ca. hver måned.
Landsmøtet 2019
ble avholdt på Geilo
20.– 22. september.
Her ble Atle Ruud
fra Trondheim valgt som leder i det nye forbundsstyret og undertegnede ble valgt inn
som styremedlem i forbundsstyret som skal
jobbe sammen om strategi og handlingsplan
for hele NAAF i de neste tre år.
NAAF Sør-Trøndelag Storlag har fortsatt en
god økonomi, aktiviteten er på topp og vi
ønsker nye aktive personer både til styret
og stand velkommen med på laget.
Årsmøtet blir avholdt i februar 2020.
Jeg ønsker alle en god adventstid,
god jul og godt nytt 2020.
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 25. januar 2020 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

HØYT OG LAVT

Arrangeres vår og høst. Dette har blitt et populært tiltak. Det kan hende
at det også blir innendørs klatring i løpet av året.

RUSH TRAMPOLINEPARK

Populært tiltak som Sør-Trøndelag storlag har hatt de siste årene.
Her kan både store og små NAAF’ere være med og hoppe.
Oversikt over alle våre aktiviteter
finnes på www.naaf.no/aktiviteter_midt
I tillegg til at informasjon om aktiviteter
publiseres fortløpende på NAAF Region Midt
sin facebook side 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.

RYPETOPPEN

Sør-Trøndelag storlag har ønsker om å få til en klatredag ved Rypetoppen
Adventurepark i Meråker i løpet av våren 2020. De siste par årene har vi
hatt klatrehelger ved Rypetoppen i NAAFs regi, og dette er noe vi ønsker
å fortsette med.

YOGA

For de voksne har storlaget arrangert medisinsk yoga både i 2018 og 2019.
Dette er en flott aktivitet som passer for de aller fleste. Yogaen tilpasses
den enkeltes nivå, og kan ha en helende effekt.
Påmelding for alle aktiviteter til gina.strom@naaf.no
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LEIAR HAR ORDET
Året som leiar i NAAF Møre og Romsdal storlag har
vore både spennande og utfordrande. Av ulike
årsakar har ikkje alle aktivitetar blitt gjennomført.
Vi fekk i år midlar frå ExtraExspress til å starte
aktivitetsgruppe for barnefamiliar i området rundt
Ålesund. Gruppa har så vidt kome i gang med
forskjellige aktivitetar og meir skal det etter kvart
bli. Om dette er noko du og din familie har lyst å ta
del på, følg med på Region Midt sine aktivitetar på
heimesida naaf.no/midt og på www.naaf.no/aktiviteter_midt
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Å møte folk på ulike arenaer er viktig for å opplyse om vårt arbeid og for
å få fleire nye medlemar. I vår og no i haust sto vi på stand i Ålesund. Her
delte vi ut materiell og orienterte om kva organisasjonen er oppteken av
og kan tilby nye og eksisterande medlemar.
På standen i haust markerte vi «Parfymefri veke». Der møtte vi folk med
kraftig parfymeallergi, men også folk som opplever problem med å få
tilrettelagt maten på ulike arenaer. Vi som organisasjon ønskjer å motivere
til god tilrettelegging på ein positiv og imøtekomande måte. Med brosjyremateriell, oppskrifter og god informasjon på nett kan vi oppfordre stader
som serverer mat å legge til rette utan at det treng å vere så vanskeleg.
Eit parfymefritt miljø er nok vanskelegare å få til. Likevel kan vi kome eit
godt stykke på veg ved å opplyse om dei gode parfymefrie produkta vi
har og elles oppmode folk om å vise omsyn.
Når kraftig parfymeallergi, dyrehårsallergi, eksem, astma eller matvareallergi hindrar deg i å ta del i det sosiale liv, på arbeidsplassen eller andre

stader, er det godt at vi som organisasjon
kan bidra til eit pusterom med tilrettelagt
miljø. Eg tenker på alle våre arrangement,
men vil spesielt slå eit slag for det årlege
familieseminaret som NAAF region Midt
arrangerer, vanlegvis ein gong for året. Her
kan du og familien få eit rimeleg opphald
med mange fine foredrag og aktivitetar for
alle aldersgrupper. På vårparten til neste år
blir familieseminaret arrangert på Dombås.
Sjå nærare omtale annan stad
i dette heftet.
Eg oppfordrar deg til å ta kontakt, anten du
lurar på noko, har lyst å bidra eller har gode
idèar til aktivitetar vi kan sette i gang
i nærmiljøet.
Lisbeth Svendsen
Leiar Møre og Romsdal storlag

AKTIVITETER I MØRE OG ROMSDAL STORLAG
AKTIVITETSGRUPPE FOR BARNEFAMILIER I ÅLESUND OG OMEGN

Målgruppen er foreldre og barn med astma/allergi/eksem/matallergi etc.
Her kan familier møtes for å utveksle erfaringer, bli bedre kjent samt få
nye venner som er i samme situasjon.
Følg med på Facebook og vår hjemmeside. Informasjon om kommende
aktiviteter publiseres fortløpende.
Les mer om gjennomføring av aktivitetsgruppen i 2019 på side 16.
Prosjektet er støttet med midler fra Stiftelsen Dam.

BADING OG KINO

Møre og Romsdal Storlag planlegger å gjennomføre
to badedager og to kinodager i løpet av 2020.
Prosjektet er støttet med midler fra Stiftelsen Dam.
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KLATREDAG I VALLDAL KLATREPARK

Møre og Romsdal Storlag planlegger å gjennomføre en klatredag i Valldal
Klatrepark i løpet av 2020.
Prosjektet er støttet med midler fra Stiftelsen Dam.

STAND

Møre og Romsdal Storlag vil stå på stand på forskjellige steder for å verve
medlemmer og gjøre folk oppmerksom på NAAF sine mange tilbud. For
eksempel i forbindelse med Pollenaksjonsuka på vårparten og Parfymefri
uke i oktober.

VERDENS TOBAKKSFRIE DAG

31. mai markeres Verdens Tobakksfrie dag med utdeling av brosjyremateriell på sykehusene i fylket.

FAMILIESEMINAR

Møre og Romsdal storlag stilte med midler og frivillige til familieseminaret
på Kongsvold i 2019. Vi vil også bidra til gjennomføring av familieseminaret
på Dombås i 2020.

Aktiviteter for 2020 blir kunngjort etter hvert.
Oversikt over alle våre aktiviteter finnes på:
www.naaf.no/aktiviteter_midt i tillegg til at
informasjon om aktiviteter publiseres fortløpende på NAAF Region Midt sin facebook
side: www.facebook.com/naafmidt
Vi sender også ut informasjon om aktiviteter
på e-post til våre medlemmer. Send oss din
e-post adresse, så mottar også du denne
informasjonen.

VELKOMMEN TIL FAMILIESEMINAR!
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Burotaksjon 2019
Sør-Trøndelag storlag inviterte også i 2019 til burotaksjon, der barnehagene i hele Trøndelag ble oppfordret til å luke
burot i sitt nærområde. Dette engasjerer både barn og voksne i barnehagene, og noen har vært med i flere år.
I 2019 gikk prisen til Toddlerkroken ved Røysing barnehage i Steinkjer.

GRATULERER!
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SJOKOLADEKURS

YOGA FOR VOKSNE

Både Nord- og Sør-Trøndelag storlag har i høst arrangert sjokoladekurs.
Deltakerne var med og lagde sjokolade fra bunnen
av og fikk selvsagt smake på alle de ulike typene
sjokolade som ble laget på kurset.

I 2019 har Sør-Trøndelag storlag arrangert yoga for voksne, både
vår og høst. Dette har blitt et godt tilbud til voksne, og spesielt for
de som har utfordringer i forhold til kropp og helse.

Det ble brukt kun rene økologiske ingredienser, sunnere alternative søtningsmidler og skånsomt fremstilt
kakao som gjør at resultatet blir en deilig næringsrik
sjokolade proppfull av antioksidanter, vitaminer og
mineraler.

I TILLEGG ER SJOKOLADEN GLUTEN
- OG MELKEFRI!
På kurset ble det laget sjokolade med kaffe og havsalt,
appelsin, peppermynte og ingefær. Det ble også laget
mild sjokolade i sjokoladefudge.
Kursholder var Camilla fra Økosjokolade.

Yoga er en aktivitet som passer for de aller fleste. Man behøver
ikke være supermyk for å være med, og en yogatime kan gi god
mestringsfølelse. Pusten er viktig i yoga, og dette kan være noe
som hjelper voksne 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.
I serien med yogakurs vi har hatt i 2019, har det vært fokus på
medisinsk yoga, og det har vist seg å ha effekt. Én av deltakerne
fortalte at hun har hatt mindre behov for astmamedisin etter
at hun hadde gått på yoga en stund. Og dette er helt i tråd med
NAAFs visjon om å gjøre hverdagen så bra som mulig for de som
er rammet av «våre» sykdommer.

Vi gjør Norge friskere!
Yogakursene har vært i samarbeid med Yogaens hus i Trondheim

RYPETOPPEN
Nord-Trøndelag storlag mottok midler til å gjennomføre klatring ved
Rypetoppen adventurepark i Meråker. Det ble satt av en helg i juni,
der deltakerne møttes lørdag kveld for grilling og sosialt samvær.
Noen overnattet i «bjørnehi» og andre i lavvo.
Søndag var det klatring som i hovedsak sto på programmet, og etter
en innføring i sikring og nødvendig informasjon, boltret både store
og små seg i den fine klatreparken.
Til lunsj var det samling ved grillene, der deltakerne grillet og fikk
pratet sammen.
Det var rundt 70 deltakere, både fra Nord- og Sør-Trøndelag storlag.
Et vellykket arrangement som storlaget ønsker å fortsette med.

15
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AKTIVITETSGRUPPE MØRE OG ROMSDAL STORLAG
Storlaget fikk tildelt midler gjennom ExtraExpress (Stiftelsen DAM) til
å sette i gang med ulike aktiviteter for medlemmer i Ålesund og omegn.
Så langt har storlaget hatt badedag i Sunnmørsbadet, det så ut
til å være artig for både store og små badegjester.
I november ble det tur til Sportsparken Vegsund hvor 65 deltakere fikk prøve
både trampolinepark og lekeland. Etter en time med lek og hopping spiste vi
lunsj på Peppes Pizza på Moa.

16

Aktivitetsgruppa fortsetter i 2020, så følg med på Facebook og vår hjemmeside. Informasjon om kommende aktiviteter publiseres fortløpende.

ALLERGIVENNLIG KINO
Nord-Trøndelag mottok i 2018 midler til å arrangere allergivennlig kino.
I høst ble prosjektet avsluttet med filmen «Snekker Andersen og
julenissen», som ble vist i Kimen kino på Stjørdal.
Rundt 70 små og store kinogjester ankom til en kinosal som var
ekstra rengjort for anledningen. De som kom, var oppfordret til
å være fri for parfyme og dyrehår. Det ble også oppfordret
til ikke å spise nøtter i kinosalen.
Dette ble en fin avslutning på et spennende prosjekt.

Matskolen
Med støtte fra ExtraStiftelsen ble matskolen etablert i år 2000. Bakgrunnen var at det var lite kunnskap om
tilberedning av mat for de som ikke tåler alt, både blant privatpersoner og i fagmiljøet.
Dette har blitt bedre med årene, men fortsatt kan det være vanskelig å orientere seg i jungelen av oppskrifter på nett
og finne ut hvilke råvarer du kan bruke i stedet for det du ikke tåler. Norges Astma- og Allergiforbund er opptatt av at
alle som er berørt av matoverfølsomhet skal ha en så enkel hverdag som mulig. Inkludering og tilrettelegging bidrar
til økt matglede og bedre livskvalitet, og vi ønsker å være en pådriver for å se muligheter framfor hindringer.
Dette bidrar til bedre mestring av egen og andre matallergi eller –overfølsomhet.
På www.naaf.no/matoppskrifter håper vi du kan finne noe du kan lage til frokost, lunsj eller middag,
eller kanskje leter du etter en god kakeoppskrift? Målet med denne nettsiden er at alle som er berørt
av matallergi og intoleranse skal kunne finne oppskrifter som er gode, og som enkelt kan
gjøres om ved å bytte ut ingredienser du ikke tåler.

Vi jobber kontinuerlig med å supplere oppskrifter på denne siden.
Har du tips til oppskrifter er det bare å ta kontakt på
e-post til region.midt@naaf.no

www.naaf.no/matoppskrifter
Prosjektet er finansiert med midler fra Stiftelsen Dam
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Tips!

Deilige kanelsnurrer kan lages ved
å benytte denne grunndeigen.
Kjevle deigen til en tynn leiv på et underlag
som er dekket av et tynt lag hvetemel.
Leiven bør være ca 30x40 cm, og 1-2 cm tykk.
Smør leiven med et tynt lag melkefri margarin,
tilsett sukker og kanel. Rull sammen til en rull,
og del rullen i 20-25 emner.
Disse legges på bakepapir for etterheving
Stekes ved 210 gr midt i stekeovnen til
de er gylne og gjennomstekt.

BOLLER UTEN MELK OG EGG
18

Visste du at egg og melk er de vanligste allergiene blant små barn? Med denne bolleoppskriften kan du
sikre at også de allergiske kan nyte deilige boller.

INGREDIENSER

900-950 g hvetemel
150 g sukker
25-50 g gjær
150 g margarin uten melk
5 dl havredrikk
1,5 ts kardemomme
finhakket melkefri sjokolade
eller rosiner (valgfritt)
0,5 ts salt

MER ENN 60 MIN
MIDDELS

FREMGANGSMÅTE

1. Varm havredrikken i en kjele til 37 grader (fingervarmt).
2. Smuldre opp gjæren i bakebollen. Tilsett væsken, og rør forsiktig/ha
kjøkkenmaskinen på lav effekt. Tilsett sukker, salt og kardemomme.
Melet røres inn litt etter litt.
La kjøkkenmaskinen gå på medium hastighet.  
3. Når blandingen er smidig og blank, tilsettes margarinen i terninger.
Elte deigen godt inntil margarinen er helt innrørt. Rosiner som har vært 		
bløtlagt i vann eller sjokoladebiter kan tilsettes etter ønske.
4. Elte deretter deigen på høy hastighet i ytterligere 5-10 minutter.
Når deigen begynner å krype oppover eltekroken, og den slipper kanten
av bakebollen, er den klar for heving. sluppe
La deigen heve på et lunt sted i ca 30-40 minutter, til dobbel størrelse.
5. Kna deigen og del den i 20-25 like emner. Trill ut runde, glatte boller.
6. Legg bollene på et bakepapirkledd stekebrett og la dem etterheve
i 30-40 minutter.
7. Stek bollene midt i ovnen på 200 grader i 10-15 minutter.
Oppskriften er hentet fra www.naaf.no/matoppskrifter
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BANANMUFFINS
Å lage bananmuffins er en smakfull og enkel måte å unngå matsvinn på.

INGREDIENSER

50 g margarin uten melk
3 stk modne bananer
1 dl sukker
2 dl lys, glutenfri kakemiks
(f.eks. Semper)
0,5 ts bakepulver

20-40 MIN
LETT

FREMGANGSMÅTE

1. Smelt margarinen og la den avkjøles.
2. Mos bananene med en håndmikser eller gaffel.
3. Bland i sukker og visp det sammen til en myk røre
4. Tisett mel, bakepulver og smeltet margaring, og bland røren forsiktig 		
sammen (rør så lite som mulig)
5. Fordel røren i muffinsformer ved hjelp av to spiseskjeer
6. Stek muffinesen i ovnene på 225 grader i 7-8 minutter.
Oppskriften er hentet fra www.naaf.no/matoppskrifter
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Tips!

Bruker du doble former
holder de fassongen bedre.
Eventuelt kan du
sette formene
i muffinsbrett.

Tips!

Man kan også lage kjøttboller av denne deigen Kjøttbollene skal trekke i ca
15 minutter i kokende
kjøttkraft/vann.
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KJØTTPUDDING
Kjøttpudding er tradisjonell husmannskost.
Serveres med kokte poteter, grønnsaker og brun saus.
Velbekomme.

INGREDIENSER

250 g kjøttdeig
200 g medisterdeig
1 ts salt

MER ENN 60 MIN
MIDDELS

1 krm pepper
1 ss potetmel
2,5 dl vann

FREMGANGSMÅTE

1. Kjør kald kjøttdeig med salt i hurtigmikser (food prosessor) til
den blir seig (ca 30 sek) gjerne med en del isbiter. Spe med
halve mengden kaldt vann under stadig miksing.
2. Tilsett den kalde medisterdeigen og bland deigene godt
sammen. Spe i den resterende vannmengden under stadig 		
miksing.
3. Ha i potetmel og bland godt, tilsett pepper etter smak.
4. Kjøttpuddingen stekes i brødform, i vannbad ca 1 time ved 		
125° C, kjernetemp 70 ° C.
Oppskriften er hentet fra www.naaf.no/matoppskrifter
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GRATINERT BLOMKÅL MED BACON
Gratinert blomkål smaker ypperlig som tilbehør til kjøtt eller fisk, eller som en egen rett.

INGREDIENSER

1 stk blomkålhode
400 g bacon
100 g ost uten melk
Hvit saus
50 g margarin uten melk
50 g Toro lys melblanding
6 dl havre-, soya- eller risdrikk
1,5 dl erlet eller annen fløteerstatning
salt og pepper etter smak

20-40 MIN - LETT
4 PORSJONER

FREMGANGSMÅTE

1. Rens og del bolmkålen i passende biter, før du koker den i lettsaltet
vann til den er mør.
2. Skjær baconet i terninger og sprøstek.
3. Hvit saus: Smelt margarin forsiktig i en kasserolle, rør inn mel og spe
med plantedrikken. La koke noen minutter før du tilsetter Erlet og smaker
til med salt og pepper.
4. Legg blomkålen i en ildfast form. Hell over sausen og strø over stekt bacon
og revet ost. Sett formen i stekeovn på 200 ° C til du får en gyllen farge.
Oppskriften er hentet fra www.naaf.no/matoppskrifter
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Tips!

Du kan også lage dette
med andre grønnsdaker,
som brokkoli, gulrot eller
sjampinjong osv.
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FORBUNDSLEDER ATLE RUUD
Atle ble valgt inn som forbundsleder på landsmøtet
i september. Han har tidligere erfaring fra Sør-Trøndelag
storlag og Region Midt. Han har vært regionleder siden
årsmøtet i 2017, men har søkt om fritak fra dette vervet
på grunn av at han nå er forbundsleder.
Vi har spurt Atle hva forbundsstyret kommer til å jobbe
med fram til neste landsmøte. I følge Atle kommer forbundsstyret til å fokusere på strategi og handlingsplan
vedtatt på landsmøtet. Man skal se på hvordan vi kan

bygge en samlet sterk organisasjon,
legge til rette for økt lokal aktivitet og
ikke minst øke medlemsmassen. Dette er ikke vedtatt enda,
men noe forbundsstyret må jobbe med/se på framover.
Fra Region Midt er Lisbeth Nygård og Lisbeth Svendsen
i tillegg til Atle Ruud med i det nye forbundsstyret, hhv,
som styremedlem og varamedlem.
Vi ønsker trioen fra Region Midt lykke til med viktig arbeid!

NAAFs forbundsstyre 2019 - 2022
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NAAFU –NAAFS UNGDOMSORGANISASJON
l Et tilbud til medlemmer fra 15 til 36 år
l Søker ungdommer fra 15 år og oppover som ønsker å være aktive

for målgruppen

l NAAFU fikk nytt styre i august 2019 som består av:
l Lina:
Leder
l Kristine: Nestleder
l Kayla: Styremedlem
l Silje:
Styremedlem

HVORFOR VÆRE MED I NAAFU?
l Møte ungdom fra hele landet som har astma, allergi, eksem og/eller
andre overfølsomhetssykdommer
l Mulighet til å være med og arrangere faglige kurs, sosiale aktiviteter
og aksjoner
l NAAFU er en mulighet til å bringe på banen helt nye prosjektideer
l Lettere å stå sammen med andre for sine rettigheter knyttet til
diagnoser
l Gir mulighet til å få organisasjonserfaring
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EKSEMPEL:

l NAAFU sine delegater som deltok på NAAFs landsmøte i september

2019, kom med endringsforslag til vedtekter.

AKTIVITETER I NAAFU

l Det kan være aktiviteter som ungdomsleir, skihelg, førstehjelpskurs,

aksjoner om luftkvalitet, kampanjer om parfymebruk etc.
l Akkurat nå jobber NAAFU med ideer og ønsker å få i gang aktiviteter
for målgruppen, for eksempel i Nord

HØRES DETTE
INTERESSANT UT?
Har du forslag til saker NAAFU bør
jobbe med? Tips til aktiviteter?
Send oss gjerne en e-post på
region.midt@naaf.no

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2020

Kayla Patrecia Rotmo
Kayla er 17 år og elev på videregående skole. Hun bor på Ronglan,
Levanger. Hun har astma, ulike allergier og atopisk eksem.
Kayla er med i ungdomsrådet i Helse Nord-Trøndelag, fordi hun synes at
ungdommer som tilbringer mye tid på sykehus skal føle at tilbudet ved
sykehuset også er tilpasset ungdom.
Kayla ble nylig valgt inn som styremedlem i NAAFU, og her ser hun muligheter til å være med og påvirke i organisasjonen og jobbe fram saker som
har betydning for ungdommene. Hun vil også jobbe for å lage aktiviteter
som er tilpasset ungdom med astma og allergi
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Styremedlem i NAAFU
Medlem i Ungdomsrådet
ved Helse NordTrøndelag

I tillegg til organisasjonsarbeid er Kayla hobbyfotograf og driver mye med
Adobe programmer (Photoshop osv). Hun er også veldig glad i film, bøker
og serier.
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Kristine Strøm Borgen
Kristine er 22 år og student. Hun er opprinnelig fra Klæbu, men bor
nå i Trondheim. Hun studerer bygg- og miljøteknikk ved NTNU.
Kristine har slitt med pollenallergi som ungdom og har fått kryssallergier på grunn av dette. På grunn av kraftig gresspollenallergi har
hun blitt vaksinert, noe som har hatt god effekt. Hun venter nå på
vaksine mot bjørkepollenallergi.
Kristine er med i Ungdomsrådet ved St. Olavs hospital fordi hun synes det
er viktig at barn og unge som er på sykehuset (både ofte og sjelden) blir
tatt godt vare på.

Nestleder i NAAFU
Medlem i Ungdomsrådet
ved St. Olavs hospital
Varamedlem i NAAF
Sør-Trøndelag storlag

Kristine synes det er viktig at NAAF ivaretar alle aldersgrupper, og hun
ønsket å bli med i NAAFU for å kunne jobbe med saker som angår de unge.
I dag er det ikke mange i aldersgruppen 15-26 som er medlemmer, i hvert
fall ikke aktive medlemmer. Kristine håper at NAAFU vil gi et tilbud som
gjør det attraktivt for tidligere medlemmer i aldersgruppen å bli medlem
i NAAF igjen, og ikke minst ivareta barn/ungdom som allerede er engasjert. Vi opplever at mange er aktive medlemmer som barn, men faller litt
ut når de blir ungdommer. Kristine tror at dette skyldes at tilbudet er for
dårlig for denne aldersgruppen.
I tillegg til å være aktiv i ungdomsrådet og NAAFU er Kristine tillitsvalgt
i Sør-Trøndelag storlag. Der bidrar hun på ulike arrangement og står
gjerne på stand.
Kristine er en aktiv dame og er opptatt med trening og strikker en del.
Hun elsker vinteren, for da kan hun gå på ski.
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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.

HVEM ER BRUKERE?

Brukere er personer som mottar tjenester direkte eller blir berørt av
tjenestene indirekte som pårørende.

BRUKERMEDVIRKNING SOM RETTIGHET INNEN
HELSEVESENET

Pasient- og brukerrettigehtsloven §3-1 slår fast at pasient og bruker har
rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. Helse- og omsorgsdepartementet har i styringspålegg slått fast at dette også skal være gjennomført for helseforetakene.
Brukermedvirkning innen kommune og NAV er også regulert ved lov.
Kilde: Regjeringen.no

VI TRENGER MANGE
BRUKERREPRESENTANTER

Brukerrepresentanter utnevnes via FFO,
SAFO og Kreftforeningen etter forslag fra
ulike pasientorganisasjoner.
Brukerrepresentanter sitter i ulike råd
og utvalg:
l Kommunalt råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne (4 år)
l NAV Brukerutvalg (2 år)
l Brukerutvalg og Brukergrupper ved
helseforetakene (2 år)
l Regionalt brukerutvalg (2 år)
l 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 med én av våre regionsekretærer.
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BRUKERMEDVIRKNING I HELSE MIDT-NORGE
Alle helseforetak i Helse Midt-Norge har eget brukerutvalg. I tillegg er det
et eget brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF som er oppnevnt av styret
for det regionale helseforetaket.

REGIONALT BRUKERUTVALG FOR HELSE MIDT-NORGE (RBU)
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Består av representanter fra brukerorganisasjoner i Midt-Norge og skal
medvirke i planleggingen og evalueringen av virksomheten i sykehusene
i regionen.
Regionalt brukerutvalg er et rådgivende organ for styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge.
Brukerutvalget jobber med ulike saker på et overordnet nivå og arrangerer hvert år en regional brukerkonferanse. På denne konferansen samles
brukerrepresentanter fra hele Midt-Norge til faglig påfyll, diskusjoner og
erfaringsutveksling.

BRUKERUTVALGET FOR HELSE NORD-TRØNDELAG

Består av representanter fra brukerorganisasjonene i tidligere Nord-Trøndelag og skal medvirke i planleggingen og evalueringen av virksomheten
i helseforetakets geografiske område (tidligere Nord-Trøndelag).
Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag har blant annet jobbet for
å bedre tilbudet innen psykiatrien.

BRUKERUTVALGET FOR ST. OLAVS HOSPITAL

Brukerutvalget har en sentral plass i styrets oppfylling av vedtektenes
bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende. Brukerutvalget
skal være et forum for tilbakemelding fra brukerorganisasjonene, pasienter og pårørende.
En sak brukerutvalget ved St. Olavs hospital har vært opptatt av er sykehusinfeksjoner.

BRUKERUTVALGET FOR HELSE
MØRE OG ROMSDAL

Består av representanter fra brukerorganisasjoner i Møre og Romsdal og skal medvirke
i planleggingen og evalueringen av virksomheten i sykehusene i helseforetaket.
Brukerutvalget for Helse Møre og Romsdal
har blant annet vært aktivt med i planleggingen av det nye sykehuset på Hjelset (SNR).

BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE

Brukerutvalget skal bidra til at sykehusapotekene drives slik at pasientenes evne til mestring av egen legemiddelbehandling styrkes
i henhold til universell utforming.
Brukerutvalget har blant annet gitt innspill
til hvordan man kan ivareta universell utfor-

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2020

ming. Brukerutvalget har for eksempel foreslått at merkelapper klistres på pakningen på en slik måte at blindeskriften fortsatt kan leses og at lokalene i publikumsavdelingene
er tilpasset alle brukere.
Felles for alle brukerutvalgene er at de oppnevnes for 2 år
og de følger de nasjonale retningslinjene for brukermedvirkning. I skrivende stund jobbes det med oppnevning
av brukerutvalg for perioden 2020 – 2021.
Er dette noe du synes virker interessant? Her har du mulighet til å påvirke og bidra.
Det er utarbeidet et nettkurs om brukermedvirkning i Helse
Midt-Norge. Dette tas i tillegg til kurs i egen organisasjon:
Nettkurset er utarbeidet etter initiativ fra landets regionale
helseforetak i samarbeid med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen.
Nettkurset er i samsvar med «Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak», som ble vedtatt
av alle landets regionale helseforetak i 2017.
Nettkurset skal være universelt utformet og tilgjengeliggjort for brukerne.
Ta gjerne kontakt med én av våre regionsekretærer om
du ønsker å vite mer om dette.
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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
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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.

Likepersontelefon

Hvordan melder du deg?

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

Hvis du ønsker å bidra, enten ved å betjene telefonen eller ved å ta likepersonkurs for å bli likeperson
kan du ta kontakt med organisasjonskonsulent i
NAAF Dace Kalëja på epost dace.kaleja@naaf.no
eller på tlf 23 35 35 35

Ønsker du å være
likeperson for NAAF?

Ønsker du å komme i kontakt
med en likeperson?

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.

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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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
allergifo
For informasjon om neste skoledag kontakt
sykepleier Gunn Kregnes Steinstad
på telefon 74 09 85 09 eller
e-post Gunn.Steinstad@hnt.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.
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: Barne- og
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.
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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 ÅLESUND
Ålesund Sykehus ved barnepoliklinikken arrangerer astmaskoler i Ålesund for foreldre, besteforeldre, tanter/onkler,
ansatte i barnehage, SFO eller skole med mer.
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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

Muritunet har også døgntilbud i Valldal.
Tilbudet er gruppebasert med individuell
tilrettelegging for voksne pasienter med
kronisk obstruktiv (inkludert astma) og
restriktiv lungesykdom.

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.

Ved ønske om ytterligere informasjon om
tilbudet ta kontakt med:
Teamleder Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93,
eller Inntakskontoret ved Muritunet,
tlf. 70 25 84 00.

SELLI REHABILITERINGSSENTER, KLÆBU

Se også www.muritunet.no

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

MURITUNET

Muritunet har dagavdeling og poliklinikk på MOA. Tilbudet er rettet mot
voksne pasienter med kronisk obstruktiv og/eller restriktiv lungesykdom
inkludert KOLS, GOLD grad I – III i stabil fase og astma. Kurset vil gå over
7-11 uker alt etter individuelt behov.
Kommuneleger/fastleger og leger ved sykehusavdelinger kan søke.

KOLSKURS FOR PASIENTER
OG PÅRØRENDE I VOLDA

Kurset er for de som har fått diagnosen KOLS,
og som bor på Sunnmøre.
Pårørende er velkomne til å delta på kurset.
Kontaktinformasjon: Medisinsk poliklinikk,
Volda sjukehus
Telefon 70058305 v/Lungesjukepleiar
Hildegunn Rotnes
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HELSEPLATTFORMEN PASIENTENS JOURNAL
Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved
sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten
i alle møter med helsetjenesten.
Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge utprøvingsregion for det nasjonale målbildet
«Én innbygger - én journal».
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Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell
i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.
Arbeidet med å innføre Helseplattformen ble i mars 2019 organisert i et
eget aksjeselskap, Helseplattformen AS, der Helse Midt-Norge RHF og
Trondheim kommune er eiere. Etter hvert som kommunene i landsdelen
tar systemet i bruk vil de også komme inn som medeiere i selskapet.
Nå bygges løsningen basert på leverandøren Epics system og tilpasses
kommuner og sykehus i Midt-Norge.

Helseplattformens brukerpanel.
Det ble i høst oppnevnt et brukerpanel som
skal delta i arbeidet med Helseplattformen
på vegne av pasienter og innbyggere i
Midt-Norge. Sammen med helsepersonell
skal brukerpanelet høres i mange spørsmål
om hvordan den nye pasientjournalen skal
utformes.
Helseplattformens brukerpanel har bred
representasjon fra brukere av spesialisthelsetjeneste og kommunal helsetjeneste,
godt fordelt på geografi, kjønn og alder.
Brukernes stemmer og kompetanse skal inn i
arbeidet med å konfigurere journalløsningen
generelt, og spesielt pasient- eller innbyggerportalen som følger med.
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NAAF Region Midt er representert i brukerpanelet ved Gina Strøm. Ta gjerne kontakt
om du lurer på noe eller har innspill til
arbeidet med Helseplattformen.
Les mer her: https://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen
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PARFYMEFRI UKE
Parfymefri uke har etter hvert blitt tradisjon, og markeres
over hele landet i oktober. Dette er en fin anledning til å
snakke om bruken av parfyme og parfymeholdige produkter. Mange blir syke av andres godlukt, og NAAFs anbefaling
er å bruke vaskemidler, hudpeleieprodukter mv som ikke
inneholder parfyme.
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Når vi står på stand og snakker om dette, møter vi mange
som sier at de ikke tåler godlukt og at de bruker produkter
uten parfyme. Da er det godt å vite at det finnes mange
parfymefrie alternativer.
Asthma Allergy 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.

I DAG FINNES DET PRODUKTER BLANT
ANNET INNENFOR OMRÅDENE:
l
l
l
l
l
l

Tøyvask og rengjøring
Hud-/hår- og kroppspleie, desinfeksjon
Bleier
Dunprodukter
Husholdningsartikler
Byggvarer

I ÅR HADDE VI STAND I ÅLESUND, TRONDHEIM, KLÆBU OG MERÅKER.

NAAF REGION MIDT - MEDLEMSNYTT 2019/2020
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VALLE MARINA
40

– NAAFs perle på sydspissen av Gran Canaria
Hit kan du reise og nyte godt klima og stabile
temperaturer året rundt.
Medlemmer i NAAF kan leie leilighet på Valle Marina
til medlemspris. Det finnes blant annet en stor familieleilighet for de som reiser mange sammen.
Det er basseng og butikk på stedet og kort vei til stranda.
Valle Marina ligger i Patalavaca, mellom Arguinegin og
Puerto Rico.
Om du lurer på noe, ta kontakt med våre regionsekretærer for mer informasjon.
www.naaf.no/vallemarina og www.vallemarina.no
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BEHANDLINGSREISER

Har du 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/fokusomrader/eksem/behandlingsreiser

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 ikke får invitasjoner, send oss en mail til
region.midt@naaf.no , så får vi lagt inn riktig adresse.
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Du kan også følge oss på Facebook:
www.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.
www.naaf.no/vallemarina

Er

Her finner du informasjon om hva som skjer i storlag og
region: www.naaf.no/aktiviteter_midt

42

ÅRSMØTER 2020
STORLAGENE

Våre tre storlag avholder sine årsmøter i løpet av februar 2020. 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.

I 2020 HAR VI SATT FØLGENDE DATOER:

•
•
•

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

10. februar
10. febraur
27. februar

Innkalling og saksliste sendes ut ved årsskiftet.

Ålesund
Trondheim
Stjørdal

REGION MIDT

Avholder sitt årsmøte på Dombås Hotell
lørdag 28. mars 2020.
På regionens årsmøte deltar delegater
fra alle tre storlag. Delegatene velges på
storlagenes årsmøter, og antall delegater
bestemmes ut fra medlemstall ihht NAAFs
vedtekter.

REGIONSKALENDER 2020
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 Møre og Romsdal
storlag

Årsmøte Sør-Trøndelag storlag

Eksemskole i Trondheim
Badedag Møre og Romsdal
storlag

MARS

APRIL

MAI

JUNI

Familieseminar ved
Dombås Hotell

Klatrekveld i Sør-Trøndelag
storlag

Klatrekveld Sør-Trøndelag
storlag

Eksemskole i Levanger

Årsmøte Region Midt

Rush trampolinepark
Sør-Trøndelag storlag

Astmaskole i Ålesund

Klatrehelg ved Rypetoppen
Eksemskole i Trondheim
Klatring i Valldal Møre og
Romsdal storlag

Eksemskole i Ålesund

Kino Møre og Romsdal
storlag

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

Ferie

Ferie

Klatrekveld Sør-Trøndelag
storlag

Parfymefri uke

Klatring Rypetoppen Nord- og
Sør-Trøndelag storlag

Badedag Møre og Romsdal
storlag
Eksemskole i Ålesund

NOVEMBER

DESEMBER

Verdens kolsdag 3. onsdag
i november

Utgivelse av Medlemsnytt

Eksemskole i Trondheim
Rush trampolinepark
Sør-Trøndelag storlag
Kino Møre og Romsdal storlag

Lungerehabilitering ved
Selli Rehabiliteringssenter
i Klæbu – hele året

Badedag i Pirbadet
Astmaskole i Ålesund
Eksemskole i Ålesund

Vi gjør oppmerksom på at
dette er en foreløpig plan,
flere aktiviteter kommer
etter hvert.
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!

