
 
 
 
HHT – Morbus Osler – informasjon til skolen 
 
 

Som foreldre til xxxxx vil vi gjerne informere skolen om HHT- Osler og 
hvordan det kan være hensiktsmessig å gå fram hvis xxxxx får større 
neseblødninger. 
 
Barn med HHT –Osler kan være med på all slags lek og aktivitet i skoletiden 
med mindre annet er formidlet fra oss foreldre. Sykdommen ”synes” som 
regel ikke med mindre xxxx får en neseblødning. Slik blødning kan oppstå 
spontant uten noen ytre påvirkning eller årsak. 

Hva er HHT-Osler?  

HHT (Hereditary Haemorragic Telangiectasia) er en sjelden genetisk feil (også 
kjent som Osler Weber Rendu Syndrome). Det mest vanlige symptomet i 
barndommen er neseblødning (epistaxis).  

HHT-Osler er ikke en bløder-sykdom.  

HHT-Osler er ikke en infeksjonssykdom og blir derfor ikke overført ved kontakt. 
Ingen kan få HHT-Osler som følge av å være sammen med en person som har 
sykdommen. 
 
Du kan lese mer om sykdommen i vedlagte brosjyre. 
 
Hvis xxxx får neseblødninger 
 
Som regel kontrollerer/kontrollerer ikke (stryk det som ikke passer) xxxxx 
neseblødning selv ved å presse neseroten med tommel og pekefinger i ca 5-10 
minutter. Neseborene vil da bli stengt. Hodet skal være foroverbøyd og ikke 
bakover som mange tror. Bruk av aktuelle salver eller vaselin for å fukte 
neseveggene er svært vanlig. Dette vil xxxx i så fall sørge for selv. 

Noen barn kan trenge medisinering for å stoppe eller kontrollere neseblødning 
som del av deres behandlingsplan. Det vil vi i så fall informere skolen om på 
eget skjema.  



Som for andre elever ber vi skolen kontakte oss hvis xxxx får 

1. Sterk gjentagende hodepine  
2. Vansker med å puste 
3. Klar mangel på konsentrasjon, utmattelse og/eller desorientering 

Telefon til dem som skal kontaktes hvis nødvendig: 

Mor:  Anne Knutsdotter tlf 22222222 

Far: Håvard Hedde tlf 33333333 

Vi ønsker/ønsker ikke (stryk det som ikke passer) at denne informasjonen deles 
med andre enn lærer og helsesykepleier. 

Vi kan/kan ikke (stryk det som ikke passer) lage en presentasjon både for elever 
og for lærere. 

 

Hilsen  Anne Knutsdotter og Håvard Hedde 

 

 

 

 

 

 

 
 


