
NØTTEFRI HURTIGRUTE

DET ER FORBUDT Å MEDBRINGE, ÅPNE OG SPISE POSER/PAKNNINGER /MAT SOM INNEHOLDER 

NØTTER ELLER PEANØTTER. FORBUDET GJELDER OM BORD PÅ ALLE HURTIGRUTENS SKIP OG PÅ 

KAIOMMRÅDET NÅR SKIPENE LIGGER TIL KAIKAIOMMRÅDET NÅR SKIPENE LIGGER TIL KAI



Nøttefrie Skoler

Er det nødvendig?
Seksjonsleder/overlege Martin Sørensen

Regionalt senter for Astma, Allergi og Overfølsomhet (RAAO)



Hvor farlig kan allergi være?

• For de fleste:
• Helt ufarlig – men plagsomt

• For noen:• For noen:
• Alvorlige reaksjoner/Anafylaksi

• Svært sjelden:
• Dødsfall



Hva kan forårsake alvorlige allergier?

•Mat

•Legemidler

•Veps- og bigift



Hvilke matvarer kan forårsake allergi?

• Åtte matvarer forårsaker mer enn 
90% av matvareallergiene:

• Kumelk
• Egg• Egg
• Hvete
• Fisk
• Skalldyr
• Soya

• Peanøtter
• Nøtter



Symptomer ved matvareallergi

• For de fleste:
• Kløe og små hevelser i munnhule, 

svelg, tunge og lepper

• Kløende vablete utslett (Elveblest)

Elveblest

• Kløende vablete utslett (Elveblest)

• Magesmerter, kvalme, oppkast



Symptomer ved matvareallergi

•For noen:

• Tungpust/astma

• Lavt blodtrykk/sjokk



Allergisk sykdom og livskvalitet

• Redusert livskvalitet 

• Frykten for reaksjoner bidrar 
mer enn allergiske reaksjonermer enn allergiske reaksjoner

• Begrensninger i dagligliv og 
sosialt liv



Nøtteforbud øker

• Mange skoler og barnehager

• Noen inkluderer til og med 
utearealene rundt skolenutearealene rundt skolen

• Vanlig på fly 

• Hva med andre offentlige rom?



Er det farlig å komme nær nøtter/peanøtter?

Kan allergener fly gjennom 
luften og forårsake alvorlige luften og forårsake alvorlige 
allergisk reaksjon?



))))))

Är en Snickers ett dödligt vapen på 10 m avstånd?

Magnus Wickman



Allergier: 

Denne uken har vi flere barn med ulik grad av nøtteallergi. 

VELKOMMEN TIL 

SOMMERKLUBBEN 2018.

Denne uken har vi flere barn med ulik grad av nøtteallergi. 

Det betyr at dere foresatte ikke må sende med matpakker som 

inneholder nøtter, sjokoladepålegg med nøtter, müsli med nøtter osv. 

Tromsø kommune



Ikke Hysteri
• Ønske om nøttefrie skoler og 

barnehager er ikke hysteri

• Basert på en frykt for hva som kan 
skje med egne barn

• Barna har alvorlig allergi og frykten • Barna har alvorlig allergi og frykten 
er forståelig

• MEN, Vi må hjelpe å sortere hva 
man bør frykte og hva man ikke 
behøver å frykte.

• Ingen vil ha råd fra leger som 
stempler dem som hysteriske



Helsedirektoratet:
Håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager



Bakgrunn for anbefalingene

• Tiltak rundt barn med matallergi hittil:
• Tilfeldige

• Basert på antakelser, føre-var-prinsipper og synsing 

• Uklare medisinske tiltakUklare medisinske tiltak

• Kan skape isolasjon og angst for å bevege seg utenfor de «allergenfrie» 
rammene

• Skape falsk trygghet og senke beredskapen?

• Ny kunnskap og bedre utredningsmetoder



Intensjon med anbefalingene

• Konkrete anbefalinger for 
håndtering av alvorlige 
nøtteallergier tilnøtteallergier til

• Skoler

• Barnehager

• Helsetjeneste

• Foresatte



Anbefalinger 
• Ingen generelle forbud
• Spesielle tiltak forutsetter 

dokumentasjon 
• Ansatte skal kunne gjenkjenne og 

handle ved alvorlig allergisk reaksjonhandle ved alvorlig allergisk reaksjon
• Barn med alvorlig allergi skal ha rett 

behandling tilgjengelig på skolen
• Mat servert i regi av skolen må være 

tydelig merket
• Alle skal føle seg godt ivaretatt og være 

trygge på skole/i barnehage



HovedregelHovedregelHovedregelHovedregel::::

Ikke generelt forbud mot nøtter i skole eller barnehageIkke generelt forbud mot nøtter i skole eller barnehageIkke generelt forbud mot nøtter i skole eller barnehageIkke generelt forbud mot nøtter i skole eller barnehage

• Tidligere forbud er besluttet i 
beste mening, men gir 
utfordringer

• Hva med livet utenfor 
Legeerklæring fra spesialist

• Hva med livet utenfor 
barnehage/ skole?

• Kan bidra til utrygghet og 
engstelse hos barnet

Opplæring til alle involverte

Bidra til mestring



Lavere terskel i Barnehager

• Ikke på grunn av fare for 
luftspredning

• Vanskelig å passe på at barn ikke • Vanskelig å passe på at barn ikke 
spiser noe de ikke tåler

• Lavere terskel f.eks. for nøttefrie 
soner i barnehagen.



Peanøtt støv studie

• Hvor farlig er det å lukte på 
peanøtter for barn med alvorlig 
peanøtt allergi?

• Barn/Ungdom 5-18 år

• Alvorlig peanøtt allergi• Alvorlig peanøtt allergi

• 1200 deltagere

• 10 sentre i Norge

• Lukte på peanøtter 30 cm fra nesen 
i 10 minutter

• «Se hva som skjer»
• Tryggere enn alle andre steder



• Mindre å være redd for

• Mindre forbud på skolene• Mindre forbud på skolene

• Mindre stigmatisering



Kjenner du noen?

RAAORAAO

Takk for meg!


