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Kjære medlemmer, 
Nå går det mot ferietid, og velfortjente pauser fra arbeidet! Plutselig er allikevel høsten her, 
og da er det godt vi har mye å glede oss til. Sykepleierne feirer sine 100 år i september, og 
faggruppen er med på feiringen. Vi stiller med stand på Karl Johan den 24.september for å 
markere oss ovenfor befolkningen, og med stand på sykepleierkongressen for å markere oss 
ovenfor sykepleierne. Kanskje treffes vi allerede i den anledning? Håper vi i alle fall sees til 
vår Generalforsamling som i år legges i forbindelse med Helsedirektoratets/Voksentoppens 
seminar i november.  
Annet vi kan glede oss til, er ferdigstilling av prosjektet "Hel Hud". Det har ligget brakk en 
stund grunnet manglende prosjektmedarbeider, men er nå på full fart mot høringsrunde. Vi 
håper å kunne dele ut materiellet på Generalforsamlingen! 
  
Ingvild, 
leder NSF AEL 

 
 

 
BLOPP – Barns LegemiddelOPPlevelser ved bruk av inhalasjonsmedisiner 
 
Mange barn med astma bruker inhalasjonsmedisinene feil, motsetter seg behandlingen, eller 
glemmer å ta medisinen. Informasjonsbehovet er stort, og mange barn og foreldre har for lite 
kunnskap. En gruppe helsepersonell og designere i Trondheim har sammen med Astma- og 



allergiforbundet fått midler fra ExtraStiftelsen til et ettårig prosjekt hvor man skal lage 
prototyp på en ”app” som kan lette inhalasjonsmedisineringen for barn i aldersgruppen 0-6 år. 
Prosjektet kaller seg BLOPP – Barns LegemiddelOPPlevelser. I BLOPP har fokus vært på 
barn med både lungeinfeksjoner og astma og man har observert og intervjuet barn, foreldre, 
helsepersonell, barnehagepersonale og andre ressurser med kunnskap om barn. Disse møtene 
har bekreftet viktigheten ved å fokusere på informasjon, påminnelser, avledning og belønning 
av denne gruppen barn som i perioder kan finne medisineringen livsovergripende. Prototypen 
blir ferdig senhøst 2012, og målet er at prototypen skal utvikles til et produkt som blir 
tilgjengelig for allmennheten. 
 
Har du erfaringer fra inhalasjonsbehandling av barn som vi kunne brukt inn i prosjektet eller 
ideer til hva en slik ”app” kunne inneholde? Ta kontakt med prosjektleder Elin Bergene: 
elin@hoien.no, 99500725 
 
 

   
 

MIN ARBEIDSPLASS                       
 
BEHANDLINGSREISER FOR BARN OG UNGE MED KRONISKE LUNGESYKDOMMER OG ATOPISK 
EKSEM 
 
Av Atle Botnedal 

 
 
 
Jeg er utdannet sykepleier og helsesøster og har hatt min arbeidsplass i Behandlingsreiser til utlandet de siste 15 
årene, de siste 6 som fast ansatt. 
For tiden er vi to faste ansatte, oversykepleier Anka Smith-Christensen, som bør være kjent for mange i 
faggruppen, en sykepleier i fast engasjement, og undertegnede. Anka har vært med siden oppstart for 
barnegruppene i 1982. 
 
Behandlingsreiser til utlandet er et tilbud til barn og ungdom i målgruppen, og kommer i tillegg til 
sykehusbehandling i Norge. Behandlingsreiser er en arbeidsplass i stadig forandring. Med det mener jeg en 
arbeidsplass hvor vi skifter pasienter, ledsagere, kolleger hver 4. uke. Det betyr at arbeidsteamet forandrer seg 
hver 4. uke.  
Vi har utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for behandlingen for å ivareta kvalitet og sikkerhet i 
behandlingstilbudet. Det er også utarbeidet arbeidsbeskrivelser for ansatte. 
 
Vi har 6 barnegrupper i året med barn i alderen 5 -12 år med ledsager. Antallet barn i gruppen er 22-24. I tillegg 
har vi 2 ungdomsgrupper med 24 ungdommer, en for ungdomsskolen og en for videregående skole uten 
ledsagere. 
 
Det varierer med antall sykepleiere ut fra hvilken gruppe vi har, men stort sett er det 5 sykepleiere på 
barnegrupper og 6-7 i ungdomsgruppene. Dette i tillegg til oversykepleier, lege og aktivitetsleder. Sykepleiere 

 
Nyhetsbrev nummer 1-2012 

NSF Faggruppe for sykepleiere innen allergi, eksem og lungesykdom hos barn 

2



rekrutteres fra hele Norge. For å få jobb må man søke/melde sin interesse til oversykepleier i e-post eller ordinær 
post. 
Gruppene reiser ut fra Oslo med fly til Gran Canaria og det er alltid sykepleier og lege med gruppene fra Norge. 
En flyreise på 5-6 timer. 
 
På Gran Canaria har seksjon for behandlingsreiser avtale med Den norske skolen om innkvartering på skolens 
internat, Los Teques, og at barn og ungdom går på skolen under oppholdet. Førskolebarn har plass i en privat 
barnehage.  
Los Teques ligger i turistbyen Puerto Rico på Gran Canarias sørvestlige kyst. Skolen ligger nærmere 
fiskerlandsbyen Arguineguin. 
 
Behandlingstilbudet er et tillegg til sykehusbehandling i Norge og det vi kan levere er behandling i et fordelaktig 
klima og i et allergisanert miljø og en omfattende  undervisningspakke/veiledningspakke til ledsagere, barn og 
ungdom. Fravær av allergifremkallende faktorer, et godt klima året rundt og optimal behandling gjør at barn og 
ungdom kan holde et høyt aktivitetsnivå med eventuelt redusert medisinbehov. Barn og unge med atopisk eksem 
blir raskt bedre i huden med bad i havet og sol. 
 
Gran Canaria kan by på et godt og varmt klima året rundt med jevne temperaturer hvor det er mulig å drive med 
strand og badeaktiviteter hele året. Og alle oppholder seg mye utendørs i dette behagelige klimaet. 
 
Dagen er innrettet slik at det medisinske tilbudet starter klokken 07:00 om morgenen. Så drar barn og unge på 
skolen. Ledsagere får så undervisning, som gjennomføres av lege, sykepleiere og aktivitetsleder. På slutten av 
oppholdet skal ledsagere legge frem gruppearbeid de har jobbet med i løpet av hele oppholdet. 
Etter skolen noen dager i uken er det strandtilbud med bad, sol og aktiviteter. For ungdommene er det hver dag. 
Ellers er det faste aktivitetstilbud til gruppene. Noen dager i uken er det utflukter til steder som er verdt å 
oppleve for barn og ungdom på Gran Canaria og noen av disse inneholder også bad og sol. 
Sykepleierne har et kontaktansvar for noen av familiene og ungdommene, og dette innebærer bl.a. samtale med 
ledsagere og barn og undervisningstilbud til barn og ungdom ut fra alder og diagnose. 
 
I Behandlingsreiser får vi et nært forhold til barn, ungdom og ledsagere over 4 uker og vi blir godt kjent på "godt 
og vondt". Det er flott å se at barna klarer seg godt i dette miljøet og får et opphold fra toppmedisinering og 
intensiv smøring. Klimaet bidrar til at mange holder seg infeksjonsfrie i løpet av oppholdet og derfor får et godt 
opphold. 
For helsepersonellet som jobber her tror jeg det er godt å se barn og ungdom i et annet miljø og ikke minst ha tid 
til å følge dem over så lang tid. 
 
Vil du se bilder fra Los Teques og behandlingsreiser ligger det på denne linken:  
www.losteques.no . For mer informasjon om behandlingsreiser på denne linken: 
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/behandlingsreiser/Sider/enhet.aspx 
 
Har du lyst å jobbe hos oss, må du bare ta kontakt med oversykepleier Anka i e-post: anka_sc@yahoo.com eller 
på telefon i Oslo 22067853 eller på Gran Canaria (fra 15.08)  
+ 34 928561445. 
Mvh Atle Botnedal  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nyhetsbrev nummer 1-2012 

NSF Faggruppe for sykepleiere innen allergi, eksem og lungesykdom hos barn 

3

http://www.losteques.no/
mailto:anka_sc@yahoo.com
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Tips og nyttige lenker 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
EKSEMSKOLEN 
www.eksemskolen.no  
 
KOSTPROVOKASJON 
http://www.naaf.no/Documents/matallergi.no/H%C3%A5ndbok%20i%20kostprovokasjon%20(diagnose%20bar
n).pdf  
 
ORAACLE 
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/kvinne-og-
barneklinikken/forskning/forskningsgrupper/Sider/oraacle.aspx 
 
INNEKLIMA 
http://www.inneklima.com   
 
ALLERGI 
http://allergiviten.no  
 
CYSTISK FIBROSE 
http://cfnorge.no  
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