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tyder på at migrasjon til et vestlig land 
kan føre til et mer usunt kosthold.

- Derfor har vi utviklet en ny app 
som vi har kalt SOMAH. SOMAH er for-
kortelsen for samtaler om mat for hel-
sestasjonen, forklarer forsker ved jord-
morutdanningen på HiOA, Anne Marie 
Lilleengen. Hun har vært prosjektleder 
for et prosjekt kalt Equity, hvor forskere 
fra Norge, Island, Danmark, Belgia og 
Portugal bidro med å finne fram til nye 
måter å kommunisere med utsatte 
grupper.

På nettbrettet vises bilder av matva-
rer med og uten nøkkelhullsmerking, 
ulike måltider og drikkevarer.

Jordmødre og helsesøstre kan bruke 
bildene når de veileder gravide innvan-
drerkvinner og -foreldre på helsestasjo-
nen.

Ideen er at bildene skal gjøre det let-
tere å kartlegge og forklare hvilke 
kostråd de anbefaler.

- Vi har jobbet mye med fullkorn og 
sukker. Innvandrerkvinner bruker mye 
sukker, for eksempel i te, saft, juice og 
søte kaker. Matvanene til de gravide 
blir ført videre inn i familien, slik at 
familiemedlemmene også bruker mye 
sukker, påpeker Lilleengen.

Stovner helsestasjon i Oslo, Fjell hel-
sestasjon i Drammen og Asker helsesta-
sjon er de første som har tatt i bruk 
kostholdsappen, og tilbakemeldingene 
er positive.

- Appen er til god hjelp når vi veile-
der innvandrerfamilier som ikke kan så 
godt norsk, og når vi ikke har med oss 
tolk, sier helsesøster Sylvi Kvalheim på 
Stovner helsestasjon.

- Da kan vi sitte sammen og peke, og 
finne ut mer om kostholdsvanene til 
familien.

Hennes inntrykk er at veiledningen 
fungerer bedre på denne måten enn for 
eksempel å sende med brosjyrer. På 
Stovner vil de fortsette å bruke kost-
holdsappen både til veiledning og kart-
legging.

SOMAH-appen er tilgjengelig for alle 
og kan lastes ned gratis på App Store.

Tenner i boller
Mattilsynet varsler nå at de vil granske 
totalt tre mystiske tannfunn i bakverk i 
Årdal, skriver Bergens Tidende (BT).

Det nyeste fant sted i juli i år, da en 
ansatt ved Rema 1000 på Årdalstangen 
fant det som viste seg å være en jeksel 
i en ostebriks i butikken.

Da denne historien ble kjent kom det 
tips om liknende historier. En mann fra 
Øvre Årdal rapporterte om at han også 
hadde funne ei tann i en liknende bolle 
i mars i år.

De to tannfunnene i 2014 er ikke de 
første som er gjort i bakverk i Årdal. 
Også i 2010 ble det rapportert om et til-
felle av tann i bakverk kjøpt i en butikk 
i Årdal.

Det mest underlige med historien er 
at bollene som har tenner i seg kommer 
fra ulike leverandører.

Tannen som ble funnet i 2010 og 
tannen som i mars dukket opp i Øvre 
Årdal var fra den samme produsenten, 
Bakers. Det samme var ikke tilfellet 
med det nyeste funnet. Tannen som ble 
funnet av den ansatte ved Rema 1000 
Årdalstangen for to uker siden var 
levert av Sarepta bakeri i Aurland.

Tennene som har blitt funnet har 
blitt sjekket av tannleger, som kan slå 
fast at det er snakk om helt ekte tenner 
fra mennesker.

– Det er første gang jeg hører om 
funn av mennesketenner i matvarer, 
sier Trine Hellan, distriktssjef for Mat-
tilsynet i Indre Sogn til Sogn Avis.

Hun var ikke kjent med tannfunnet 
fra 2010, og sier hun heller ikke er 
kjent med at Mattilsynet tidligere har 
funnet mennesketenner i matvarer. 

– Jeg vet ikke om det er norsk eller 
importert korn, og det spiller for så 
vidt ingen rolle heller. Det skal uan-
sett ikke følge med slike fremmedle-
gemer. Det skal være rutiner som fan-
ger opp slikt før det havner der, sier 
hun.

På
nett

Nye UT.no

UT.no, NRK og Turistforningens app 
og nettsted, er kommet med nye kart, 
ny design og bedre søk. UT.no skal 
være skreddersydd for turbruk. Nye 
GPS-spor skal også være på plass. 
Som tidligere kan en dele turene med 
andre på UT.no med bilder, beskrivel-
ser, ruter og høydeprofil.

I tillegg til å være en praktisk tur-
planlegger skal UT.no inspirere enda 
mer, og skal lenke seg til NRKs arki-
ver. Skal du for eksempel til Rondane, 
kan du etter hvert finne TV-program-
mer fra fjellheimen sammen med tur-
forslag og hytteinformasjon.

Både privatpersoner, kommuner og 
mange organisasjoner har bidratt med 
turforslagene, som har som mål 
å inspirere til turer i nærheten av der 
hvor du til en hver tid er.
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