
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva skjer på allergi og 

astmafronten i Norge? 

 Først og fremst er det viktig å nevne at 

både Helsedirektoratet og fagmiljøene 

har en stor satsing på hvordan 

helsevesenet skal møte og ivareta den 

stadig voksende pasientgruppen innen 

astma, allergi og lungesykdom. Dette 

gjøres bl.a ved oppbyggingen av de 

regionale, tverrfaglige 

kompetansesentrene (RAAO`ene), som 

beskrives senere i nyhetsbrevet. I tillegg 

vil Helsedirektoratet, sammen med 

faggruppen vår, arrangere et nytt 

«Allergifrisk» -seminar mot slutten av 

året. Vi har så vidt begynt å se på det 

faglige innholdet, og tenker at vi i år 

som i fjor vil avholde en liten fagkveld 

for sykepleierne.  

Ellers har vi blitt kontaktet av ASTA 

(Astma, allergi och KOL 

sjuksköterskornas förening i Sverige), 

som ønsker å knytte kontakter med 

kollegaer innen fagområdet i 

nabolandene. De har allerede etablert 

et samarbeidsnettverk med 

sykepleierorganisasjoner i Danmark, 

England og Finland, som de har kalt 

ERNA (European Respiratory Nurses 

Associations), og har til hensikt å styrke 

kompetansen til sykepleiere som jobber 

innen området, og derved sikre 

kvaliteten på pleien til pasientene. 

Dette kan bli et spennende samarbeid i 

tiden fremover! 

 

Nyhetsbrev 01.14

 

-Og det aller første fra det nye styret! 

Da passer det å starte med en liten 

presentasjon av oss: 

Ingvild Gaare-Olstad fortsetter i sitt verv 

som leder, Elin Martinsen er valgt inn som 

nestleder og ansvarlig for web-side og 

nyhetsbrev (ergo rettes all kritikk til u.t.), 

Anne-Karin Fredriksen er sekretær, Trude 

Modell fortsetter som seminaransvarlig og 

Trine  Ravndal som medlemsansvarlig. 

Agnete Hvidsten har tatt over som 

kasserer, og Marthe Mathisen er nytt 

Her kommer årets første nyhetsbrev! 

 
varamedlem. Vi er allerede godt i 

gang med arbeidet, og ser fram til et 

spennende år med fokus på 

fagutvikling og nye 

samhandlingsarenaer, for å kunne 

ivareta den stadig økende 

pasientgruppen vår!  - Også ønsker vi 

oss flere medlemmer!  

Vi tar sikte på utsendelse av nyhetsbrev 

ca en gang i kvartalet, men web-siden 

vil jevnlig oppdateres med nyheter og 

informasjon. Det vil vi også gjøre på 

facebook-siden vår. 

 

http://www.introtocopd.

org/about 

 

 

ERNA- en ny 

samhandlingsarena? 

 
ERNA (european 

Reapiratory Nurses 

Association) er et 

samarbeidsnettverk 

bestående av 

sykepleierorganisasjoner 

innen fagområdet 

respirasjonssykepleie, og er 

per i dag et samarbeid 

mellom  Sverige, England, 

Finland og Danmark.  

 

Med mål om å danne en 

felles læringsplattform , for 

bedre ivaretakelse av 

pasientgruppen og 

kompetanseheving av 

sykepleiere, har de laget et 

e-læringsverktøy.  

 

For mer informasjon, se 

hjememsiden til education 

for health. 

 

 

 

http://www.introtocopd.org/about
http://www.introtocopd.org/about


 

 
 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klinisk og laboratoriemedisinsk. 

Dette har stor betydning for å kunne 

utrede og behandle spesielt 

resurskrevende problemer som: 

 

-Yrkesallergi 

-Multi- allergi, anafylaksi 

-Legemiddelallergi 

-Matoverfølsomhet 

 

I tillegg bidrar avdelingen med: 

 

- Spesifikk immunterapi 

(allergivaksinasjon) 

- Prikktestservice til leger i Bergen og 

omegn. 

- Måling av allergeneksponering i 

yrkessammenheng. 

- Perorale matprovokasjoner inkl. 

DBPCFC 
- Perorale legemiddelprovokasjoner. 

- Seksjonen arbeider med å bygge 

opp faglig nettverk for allergi, både 

lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Presentasjon av styremedlemmenes arbeidsplass 

 

Geilomo Barnesykehus 

 

Agnete Hvidsten 
 

Avdelingssykepleier ved 

Seksjon for klinisk spesialallergologi. (SKS) 

Koordinator for prosjekt regionalt 

allergisenter Helse Vest. 

Først ut er Agnete, som opprinnelig 

er anestesisykepleier. Hun har 

arbeidet ved anestesiavdelingen, 

og Hyperbarseksjonen ved HUS. 

Deretter har hun vært med på 

oppbyggingen av Allergiseksjonen 

ved Yrkesmedisinsk avdeling HUS, 

hvor hun avd.sykepleier og 

koordinator for, Prosjekt regionalt 

allergisenter for astma, allergi annen 

overfølsomhet. 

 

Seksjonen er en tverrfaglig 

allergologisk spesialpoliklinikk som 

skal supplere den øvrige 

allergologiske virksomhet som 

utføres ved Haukeland 

Universitetssykehus. 

Det drives forsknings og 

utviklingsprosjekter innen allergologi, 

for å kunne bedre tilbudet til 

befolkningen.  

Etter flere års erfaring og utvikling er 

det bygget opp kompetanse, både 

-  et spesialsykehus for pasienter med allergi, eksem, 

astma/lungesykdom og hjertefeil. Vi tar imot barn og 

unge fra hele landet i aldersgruppen 6-16 år, for 

habiliteringsopphold med sikte på 

mestringsopplevelser knyttet til fysisk aktivitet og det å 

leve med kronisk sykdom.  

 

Geilomo har et spennende fagmiljø og et godt 

tverrfaglig team bestående av sykepleiere,  lærere, 

fysioterapeuter, barneleger/lungeleger/kardiologer, 

idrettespedagoger, sosionom, ernæringsfysiolog og 

spesialkjøkken. 

Vi foretar også enkle lungefunksjonstester (spirometri, 

pef-måling), prikktester og tredemølletester. Utover 

dette er det tidligere Voksentoppen som tar seg av 

mesteparten av utredningen (bl.a kostprovokasjon og 

PD20), men ofte er barna under oppfølging og 

utredning ved de større sykehusene eller 

barnepoliklinikkene i landet. 

 

Hele familien er viktig i habiliteringen av det enkelte 

barnet dersom man skal få til en livsstilsendring. Familier 

som lever med kronisk syke barn, enten det er 

omfattende eksem, matallergier og begrensninger i 

kosthold og livsutfoldelse, eller en vanskelig regulerbar 

astma, er ofte ensbetydende med slitne foreldre som 

trenger både veiledning og avlastning. Derfor bruker vi 

mye tid på foreldrene også, bl.a til samtaler og 

undervisning. Vi oppfordrer også foreldrene til å være 

fysisk aktive mens barna er innlagt på Geilomo, og 

bidrar gjerne med råd, tips og utlån av utstyr. 

 

 Elin Martinsen    

.   

 

 

Sykepleier ved Geilomo Barnesykehus siden 2003.  

Sykehuset er  underlagt OUS – Rikshospitalet, men fungerer som en 

egen seksjon under barnemedisinsk avdeling – med idyllisk 

beliggenhet i fjell-landsbyen Geilo. 
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«Frisk luft, natur og 
skreddersydde opplegg med 
behandling og allsidige 
aktiviteter, er med på å gi barna 
«en god start på resten av livet» 
- Det er vårt motto! I tillegg 
handler det om å skape en 

relasjon – det er ikke gjort på 
en dag eller to!» 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss på facebook: 

https://www.facebook.com/pag

es/NSFs-faggruppe-for-

sykepleiere-i-Astma-og-

Allergi/283221271718978?bookm

ark_t=page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Helsemyndighetene har gitt de regionale helseforetakene i opp-

drag å etablere regionale, tverrfaglige kompetanse-tjnester for 

astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), i tråd med Nasjonal plan 

for astma og allergi.  

I Helse Nord leder Roald Bolle arbeidet med å opprette RAAO. I 

Helse Midt ledes arbeidet av Siri Slåstad, og Kristin Bjerkan fra Barne- 

og ungdomsklinikken, og medlem av vår faggruppe, er med i ar-

beidsgruppen for prosjektet. Helse Vest har opprettet senter på 

Haukeland, se egen presentasjon i nyhetbrevet. I Helse Sør-Øst har 

det vært snakk om å opprette to sentra, men i første omgang har 

Helse Sør-Øst HF gitt oppdraget til Oslo universitetssykehus (OUS). 

OUS har opprettet senteret organisatorisk under Lungemedisinsk 

avdeling i Medisinsk klinikk, og fysisk plassert det på Barnesenteret 

på Ullevål. I senteret er den tverrdisiplinære medisinske kompetanse 

som finnes på sykehuset samlet, og det arbeides med å tilknytte 

tverrfaglig kompetanse (20% klinisk ernæringsfysiolog er snart på 

plass). Senteret har to fast ansatte: Eva Stylianou, leder og lunge-

medisiner, og Ingvild Gaare-Olstad, koordinator og sykepleier. 

Senteret i OUS omfatter både regional kompetansetjeneste og  

regionalt behandlingssenter.  

 

Behandlingssenteret skal drive høyspesialisert tverrfaglig utredning, 

diagnostikk og start av behandling av barn/unge og voksne med 

en komplisert astma- og allergisykdom, i et samarbeid mellom de 

kliniske avdelingene. Virksomheten skal konsentrere seg om spesielt 

komplekse pasienter, som krever den tverrfaglige kompetanse som 

etableres ved det samlede regionale senteret. 

Kompetansetjenesten skal bygge opp og videreutvikle kompetanse 

innen astma, allergi og overfølsomhet i regionen gjennom kursvirk-

somhet, formidling av informasjons- og undervisningsmateri-

ell/retningslinjer, nettverksbygging mellom primær- og spesialisthel-

setjenesten, samt andre samarbeidspartnere (pasientforeninger, 

utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer). 

 

RAAO i de fire helseregionene har gått sammen om å arrangere et 

gratis dagskurs for helsepersonell i allergenspesifikk immunterapi den 

28.04.14, og vi har den glede å invitere medlemmer av faggruppen 

til kurset. 

 

Se lenke for informasjon og påmelding: 

 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/astma-

allergi-og-overfolsomhet/Sider/kurs-og-undervisning.aspx 

RAAOENE! 

  

 
 

 

I juni går den europeiske 

allergikongressen av stabelen 

(EEACI), med et omfattende 

faglig program > se lenke: 

http://www.eaaci2014.com

/ 
 

Dessverre er dette midt i 

pinsen og for mange en travel 

periode, enten det er jobb 

eller familie. Hittil har ingen av 

styrets medlemmer meldt seg 

på, men dersom andre 

medlemmer av faggruppen 

er interessert, hadde det vært 

kjekt om noen ville ta turen til 

København.  

 

Det kan søkes støtte gjennom 

faggruppen. 

 

Ta gjerne kontakt med noen 

av oss i styret for mer 

informasjon. 
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