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LEDER

HEI ALLE M EDLEM M ER!
Da nærmer det seg jul og jeg håper at dere alle får tid til å slappe litt av og nyte adventstiden.
NSF har 100 års jubileum i år og dette ble også feiret i forbindelse med Sykepleierkongressen 25. og 26. september i Oslo. Dagen før mandag 24. september hadde vi stand sammen med de andre faggruppene i
«Spikersuppa» på Karl Johan, Oslo. De to dagene kongressen var hadde vi også stand på Sykepleierkongressen.
Det var mange som besøkte oss, bilder og mer fra dette er med i bladet.
NSF har satt av 1 million i 2013 for tildeling av tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi. Formålet
med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, som
ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter.
Se mer informasjon her i bladet og på NSF sin nettside.
NB! Søknaden skal i første omgang sendes til faggruppens styre ved leder. Vi i styret vurderer søknadene
som kommer inn og videresender dem med en anbefaling fra styret.
Nytt kull på videreutdanning i Lungesykepleie starter opp 11.februar 2013. Vi synes det er flott at vi klarer å
starte opp et nytt kull og at det er så stor interesse bare et halvt år etter at forrige kull var ferdig.
Bildet på forsiden er fra Harstad og dere vil også finne informasjon, program, påmeldingsskjema og invitasjon
til posterutstilling til Fagmøtet i Harstad i 2013 her i bladet. Det er et spennende faglig program og vi sier allerede nå tusen takk til arbeidsgruppen i Harstad for flott innsats og lykke til videre med arbeidet. Vi har neste år,
ut fra tilbakemeldinger fra tidligere Fagmøter, lagt opp til 2 hele dager. Påmeldingsskjema ligger på nettsiden
vår og vi ber om at dere benytter dette for påmeldingen. Vi håper at mange av dere får anledning til å delta på
Fagmøtet og vi ser frem til å møte dere i Harstad i april.
Her i bladet vil dere også finne innkalling til NSF FLU sitt årsmøte i 2013.
Har dere saker som dere ønsker at vi i styret skal ta tak i, ønsker om tema i Fagbladet eller annet dere vil formidle til oss så bare ta kontakt, kontaktinformasjon finner dere på nettsiden og på neste side her i bladet.
Vi nærmer oss 500 medlemmer og håper at alle prøver å verve kollegaer til faggruppen og blir med i
Vervekampanjen som pågår.
Til slutt vil vi i styret ønsker dere alle en fredelig og GOD JUL og et riktig GODT NYTTÅR!
Beste julehilsen fra alle oss i styret v/Gerd Gran
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Redaktøren har ordet
Nå er det det siste bladet for i år.
Vi takker for godt sammarbeid og gjør oss klar for et
nytt og spennende år.
I dette bladet har vi godt og blandet stoff.
Er jo ikke lenge til det skal avholdes et nytt fagmøte
oppe i vakre Harstad.
I bladet er det en presentasjon av Harstad samt program.

Søknadsfrister for stipend og kursstøtte er den
1. mars hvert år. Søknad sendes som vedlegg på
e-post til: NSFFLU@gmail.com Søknadspapirer
og informasjon ligger på nettsidene til NSF FLU

Ellers er det litt om oppdaterte saker om kols og om arrangementer som har
vært og skal komme.

Henvendelser til styret kan gjerne sendes på
e-post til: NSFFLU@gmail.com

Ønsker dere alle en god jul og godt nyttår =)

Repro og trykk: Østfold Trykkeri AS, Askim.
Tlf.: 69 81 88 99. Fax 69 81 88 90.
E-mail: svein@ostfold-trykkeri.no

Mvh Nina Bertelsen
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NSF FLU STAND PÅ SYKEPLEIERKONGRESSEN 2012
Norsk Sykepleierforbund feirer
100 år i år, og dette ble markert stort under årets
Sykepleierkongress i Oslo. Alle
faggruppene var invitert til å
stille med stand og NSF FLU var
godt representert. Vår stand var
bemannet de to dagene, på
skift av leder Gerd Gran, nestleder Geir Kristian Gotliebsen,
webansvarlig Karin Danielsen og
sekretær Marit Leine.
Mandag 24. september var det jubileumsutstilling i Spikersuppa, midt i
Oslo sentrum. Utstillingens tittel var
”Fra vugge til grav”. Mange av
Faggruppene stilte seg opp for å vise
befolkningen at sykepleiere er representert gjennom hele livsløpet. Vi fikk
mulighet til å vise frem hvem vi er og
hva vi står for til alle som tok turen
innom teltene. Utenfor teltet hørtes
den majestetiske lyden av sykepleiernes trommekorps, som for anledningen var satt sammen av sykepleiekorps
fra hele landet. Trommekorpset
startet med å spille i Spikersuppa, for
deretter å marsjere til kongressarenaen, Oslo Spektrum.
Det var mange som tok seg tid til en
liten prat med oss, de hadde mange
spørsmål som vi prøvde å besvare på
beste måte. På standen hadde vi lagd
en liten Power Point presentasjon
med flotte bilder som skulle vise hva
vi som lungesykepleier jobber med til
daglig.
Tirsdag 25. september og onsdag 26.
september var faggruppene
sine stand lokalisert inne på kongressområdet i Oslo Spektrum.
Vi har ikke tall på hvor mange som
var innom vår stand i løpet av
isse to dagene, men det var cirka 2000
sykepleiere som deltok på
kongressen. Vi delte ut vervebrosjyrer
i stort antall. Brosjyren om
hvordan man kan snakke med pasien4

Sykepleiere trommet seg gjennom byen.

ter om røykeslutt var også
populær. Dette er jo et tema som er
relevant innenfor mange flere
fagområder enn lunge. Det var også
flere som interessert i
informasjon om videreutdanning i
Lungesykepleie.

standen i Spikersuppa. I tillegg var
det hyggelig og sosialt å stå på stand,
ettersom vi fikk mulighet til å prate
med representanter fra flere av de
andre faggruppene.

Oppsummert er vi fornøyd med de
tre dagene med stand. Vi fikk mulighet til å fronte faggruppen vår til et
stort antall potensielle medlemmer og
vi fikk vist oss frem til folk flest på

Fra vår stand under 100-års jubileet.
Geir Godtliebsen og Gerd Gran smiler
fornøyd.
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ERS

ERS
FAKTA:
Avdelingssykepleier ved medisinsk
poliklinikk, Lovisenberg Diakonale
Sykehus Elise Austegard holdt en presentasjon i Primary Care Day-programmet under årets ERS. I sin presentasjon ”Oxygen@home: benefits,
practical implications and pitfalls”
snakket hun om retningslinjer og kriterier som ligger til grunn for LTOT,
og hva behandlingen innebærer. Hun
presenterte fordeler med behandlingen, og faktorer man som helsepersonell må være oppmerksom på og følge
opp hos LTOT-brukere. Hun fortalte
også generelt om hvordan oksygenbrukere følges opp i Norge, og hva
slags oppfølging man tilbyr ved hennes arbeidsplass, Lovisenberg
Diakonale Sykehus i Oslo. Dette førte
til interessante diskusjoner under
spørreseksjonen etter presentasjonen,
ettersom praksis for oppfølging av
LTOT-brukere ikke er lik i alle land i
Europa.

ERS
er ikke bare forelesninger. Det er også et godt sted for å møte fagfolk fra hele verden.
ERS har en egen gruppe for sykepleiere, og hver kongress blir det arrangert ”group
meeting” for sykepleiergruppa. Å være medlem av ERS sin sykepleiergruppe gir
muligheter for å bygge nettverk på tvers av hele Europa, og kanskje enda lenger.
Dette gir muligheter for samarbeid, for eksempel til forskning, eller standardisering
av praksis.
Å melde seg inn i ERS er gratis for alle som er under 35 år. Sjekk ut nettsidene:
www.ersnet.org
Vi oppfordrer alle lungesykepleiere til å melde seg inn i ERS-gruppen for sykepleiere, og bidra til å gjøre sykepleiere mer markert som faggruppe i en organisasjon
som hovedsakelig styres av medisinere.

NY TT!
Nasjonal faglig retningslinje
og veileder for forebygging,
diagnostisering og oppfølging
av personer med kols'

Her er link til dokumentet:
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-forforebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols/Sider/default.aspx
Hilsen Elise Austegard
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TRONDHEIM 2012

REFERAT FRA NSF FLU FAGMØTE 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Navn: Kjellfrid Gautestad
Arbeidssted: Lungeavd./SSK HF
–––––––––––––––––––––––––––––––––

NSF Flu fagmøte svarte absolutt til
forventningene, et variert og interessant faglig innhold. Det hele var flott
arrangert med kulturelle innslag og
sosiale treff og ikke minst nydelig
lunsj på hotellet.
For meg som jobber som sykepleier
på Lungeavdelingen i Kristiansand (
SSK), vil jeg si at alle temaene var
aktuelle. Men samtidig var det noen
som var ekstra interessante, bl.a situasjonen til
” pårørende til KOLS
pasienter”. Her kom det fram at det er
like slitsom å være pårørende til
KOLS pasienter, som til demente. Det
er en gruppe som kan lide like mye
som pasienten. Får ikke den syke
sove, får heller ikke pårørende. De
kan ha plager både somatiske og psykiske, spesielt kvinner lider mest. De
kan også oppleve at familie og pårø-

rende trekker seg unna.
Det var også nyttig å bli oppmerksom
på at over halvparten av KOLS pasientene har kroniske smerter og
mange har tilleggsdiagnoser både
fysiske og psykiske som påvirker
hverandre.
KOLS-heim prosjektet var et godt
samarbeid mellom spesialisthelestjenesten og primærhelsetjenesten, som
gikk ut på å trygge den lungesyke
hjemme. Her kunne brukeren få kontakt med ekspertisen over en telefon
sentral og likedan få besøk av lungesykepleier i hjemmet.
KOLS kofferten som er til utprøving i
Egersund viste noe av det samme.
Her kunne den lungesyke snakke med
lungesykepleier over en tilrettelagt PC
til avtalt tid.
Ettersom jeg jobber mye med lungekreft pasienter, ble jeg også påmint
om hvor viktig det er å følge opp
barn under 18 år som pårørende. Det
er lovpålagt å fremme og koordinere
oppfølging av barn som pårørende.

Verv og vinn
Vi ønsker alltid å få flere medlemmer !
Vi vil derfor ha vervekonkurranse hvor den som som klarer å verve
flest medlemmer.
Premie: Dekket påmeldingsavgift til fagmøtet i Harstad
13.–15. juni 2013.
Slik går du frem.
Alle må verve seg inn som vanlig på NSF FLU sin nettside.
Send deretter ditt navn, adresse og e-post og navn på den/de du verver
til styret ved: NSFFLU@gmail.com
Merk emnefeltet med ”Vervekonkurranse 2012”
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Et av høydepunktene i kurset var en
hjemme- respirators pasients egen
historie. Han hadde en langtkommen
ALS hvor bare øynene kunne beveges.
Her fikk vi se hvordan elektronikken
er til nødvendig hjelp og et team av
assistenter som fungerte utmerket. De
hadde stilt opp på flytur til England
på fotballkamp. Det var også interessant å høre en av assistentene fortelle
hvordan deres rolle og funksjon var.
Brukeren gav tydelig uttrykk for at
han hadde livskvalitet, selv om han
ikke visste hvor lenge han hadde igjen
å leve.
Alt i alt et flott fagmøte , noe som jeg
ønsker at alle mine kollegaer skal få
oppleve ved senere arrangement.
Foreleserne hadde mye kunnskap å gi.
Derfor venter jeg spent på at det faglige stoffet blir lagt ut på Web siden til
NSF flu.

NSFs faggruppe
for veiledere
NSFs faggruppe for veiledere
sitt Fond for fagutvikling og
forskning
vil i 2013 etter søknad kunne gi
økonomisk støtte til prosjekter
som har en innretning mot, og
fokus på utvikling av veiledningsfaget.
Samlet beløp til fordeling er
kr 50 000,Søkere må være medlem av
NSFs faggruppe for veiledere.
Søknadsskjema ligger på
https://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/veiledere
Søknadsfrist er 15.02.13
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FAGLIG TILBAKEMELDING VED TILDELT
KURSSTØTTE 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Navn: Malene Lie Skei
Stilling: Lungesykepleier
Lungepoliklinikken og Medisin A,
Sykehuset Levanger
Utdannet sykepleier 1998 ved HiNT,
avd Helsefag, Levanger
Lungesykepleie 2001, Høgskolen i
Bergen
Leder NSF FLU i Nord – Trøndelag
siden 2001
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg har deltatt på Fagmøte i
Trondheim 21.-23. mars 2012
Fagmøtene i regi av NSF FLU gir faglig påfyll på mange områder innen
lungefaget i tillegg til informasjon om
siste nytt fra legemiddel- og medisinsk teknisk industri. Samtidig knyttes kontakter over det ganske land.

Kurs og
konferanser
Lungerehabiliteringskonferansen
Thon hotell Gardermoen,
18. og 19. mars 2013
www.lungerehab.no
Fagmøte i Harstad 2013
18.-19. april 2013
Nordisk lungekongress,
Island
13.-15. juni 2013
(Se side 16-17 for mere info)
ERS 2013 i Barcelona
7-11 september 2013
Resp.fys kurs i Bergen
Høsten 2013 (se side 18 for
mer info)
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Svært bra møtested og gode sosiale
arrangementer.
(Jeg jobber både på sengepost og
poliklinikk slik at alle tema var aktuelle for min arbeidshverdag.
Jeg har hørt flere av foredragene tidligere, men sitter allikevel igjen med et
positivt inntrykk av fagmøtet. )

Spesielt ønsker jeg å trekke frem foredraget til ALS pasienten. Det gir en
helt annen dimensjon når pasientene
selv forteller om sine opplevelser. Han
fortalte om hva som gir ham mening
i hverdagen og ga noen hint om hva
vi som sykepleiere bør tenke over i
vårt daglige møte med pasientene.
Det er mye som er mulig hvis vi ikke
legger begrensningene før det er
prøvd.
I tillegg har Bente Nordthugs doktorgradsarbeid avdekket at det å være
pårørende til KOLS pasienter innebærer en stor belastning. 30 % ville hatt
en psykiatrisk diagnose på bakgrunn
av omsorgsbelastningen hvis de
hadde blitt undersøkt. I tillegg sliter
mange med angst og depresjoner.

Kvinner somatiserer mer og strekker
seg lenger i å utføre oppgaver for sin
syke partner. Dette er viktig å ta med
seg inn i vår jobb med KOLS pasientene. Det er ikke bare pasienten, men
også pårørende som trenger støtte til
å bedre hverdagene. Menn og kvinner
opplever viktigheten av støttefunksjonene ulikt, og det blir derfor viktig å
se hva som er meningsfylt for den
enkelte.
Jeg anbefaler å lese artiklene for en
dypere forståelse av Nordthugs
arbeid.
Nordthug B, Holen A. Similarities
and Differences in Caring Burden of
Home Dwellers With Partners suffering From Chronic Obstructive
Pulmonary Disease or Dementia.
Home Health Care Management
Practice, 2011 23 (2) 93-101
Nordthug B, Krokstad S, Holen A.
Personality features, caring burden
and mental health of cohabitants of
partners with chronic obstructive
pulmonary disease or dementia.
Aging & Mental Health, 2011 Vol 15
No. 3, 318-326

Kursstøtte – Stipend
Vi minner om at fristen for å søke NSF FLU stipend og kursstøtte er 1. februar 2013.
Søknadsskjema finnes på NSF FLU sine nettsider (trykke link).
Fyll ut skjemaet elektronisk, og send det som vedlegg i en
e-post til:
nsfflu@gmail.com
Merk emnefeltet med "kursstøtte 2013 – ditt navn" eller
"stipend 2013 – ditt navn".

7

FORDYPNINGSOPPGAVE VIDEREUTDANNING I LUNGESYKEPLEIE KULL 4

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2012

9

FORDYPNINGSOPPGAVE VIDEREUTDANNING I LUNGESYKEPLEIE KULL 4

10

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2012

FORDYPNINGSOPPGAVE VIDEREUTDANNING I LUNGESYKEPLEIE KULL 4

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2012

11

INVITASJON TIL HARSTAD

Velkommen til NSF FLU
Fagmøte i Harstad
18 – 19. april 2013

Vi vil nok en gang ønske dere alle hjertelig velkommen til NSF FLU Fagmøte i Harstad, og
inviterer dere til Rica Hotell Harstad, som er et av byens beste konferanse hoteller. Hotellet
har en meget sentral beliggenhet midt i Harstad sentrum med kort avstand til havnen og
havneområdet. Hotellets beliggenhet er et godt utgangspunkt for de aktiviteter og
severdigheter Harstad og området rundt kan tilby.
Forberedelsene til fagmøtet i april 2013 er godt i gang. Dere vil finne påmeldingsskjema og
program i bladet. Påmeldingsskjema ligger også på nettsiden til NSF/Lungesykepleiere, og
her vil det stå nærmere informasjon om påmelding og hotellbooking.
Vi har prøvd å sette opp et variert faglig program der vi har tatt utgangspunkt i forrige års
evalueringer. Et av temaene er Cystisk fibrose, både fra et faglig ståsted og fra pasientens side
Vi får besøk av to fysioterapeuter som har lang erfaring med lungepasienter innenfor hvert sitt
fagfelt. Vi satser også på litt humor både faglig og under kveldens festmiddag. Kveldens
middag holdes i Nordic Hall og vi starter med en liten aperitiff før vi skal nyte deilig mat og
kveldens underholdning. Vi håper på en trivelig aften med trim av lattermuskler og svinging
av dansefoten til fengende musikk.
På fredag starter vi dagen med et kulturelt innslag før vi skal høre om etiske prinsipper og
føringer for gode beslutningsprosesser. Vi skal også lære mer om oppstart av
hjemmerespiratorbehandling og etiske utfordringer i forhold til dette.
Dagens lunsj inntas i Fjøset på Røkenes gård, ca 6 km utenfor byen. Turen dit går med buss,
og underveis vi kan beskue litt av byens vakre natur. Under lunsjen får vi høre litt om
gårdens historie og tatt en liten titt på omgivelsene, hvis vi ønsker det. Og hvem vet, kanskje
blir det også en musikalsk godbit…………
Tilbake i Nordic Hall, får vi høre om Interstitielle lungeforandringer, og den palliative
lungepasient, før vi avslutter fagmøtet med ”Sansen for morgendagen”.
Sett av datoene allerede nå! Søk om permisjon og kursstøtte i god tid.
Arbeidsgruppen i Harstad håper at Fagmøtet skal bidra til motivasjon, inspirasjon og glede til
videre arbeid med lungefaget!

Hjertelig velkommen til
Harstad!
Hilsen Arbeidsgruppen
Leder:
Geir Kristian Gotliebsen
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PROGRAM I HARSTAD

PROGRAM NSF FLU FAGMØTE I HARSTAD 2013
Torsdag 18. april:

Fredag 19. april:

08.30 – 09.00 Velkommen og åpning v/ordfører
Marianne Bremnes
Kulturelt innslag

08.30 – 08.45 Kulturelt innslag

09.00 – 09.15 Presentasjon av arbeidsgruppen
Praktisk informasjon v/Geir Kristian
Gotliebsen
09.15 – 10.00 Hoste og dyspne forårsaket av anspenthet
v/ psykomotorisk fysioterapeut Gudrun
Øvreberg, Harstad
10.00 – 10.30 Pause med besøk i utstillingene
Kaffe – kake- frukt
10.30 – 11.15 Indikasjoner for oppstart av oksygen
v/ lungelege Sabine Sandweg-Zähler,
Fredrikstad sykehus
11.15 – 12.00 Paktisk tilnærming ved tilpasning av
oksygenutstyr. Fordeler og fallgruver
v/ avd.sykepleier Elise Austegard,
Med.Pol. Lovisenberg Diakonale Sykehus
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon.
v/ PhD, spesialfysioterapeut Ola Drange
Røksund, Haukeland universitetssjukehus
13.45 – 14.30 Cystisk fibrose, fremtidsutsikter og
behandling for voksne. Status i dag.
v/ lungelege, CF-senteret, Ullevål sykehus,
Oslo
14.30 – 15.00 Pause med besøk i utstillingene
Kaffe – kake - frukt
15.00 – 15.45 En pasient historie – cystisk fibrose
v/ Tom Erik Hagen, Harstad

08.45 – 09.30 Til pasientens beste: Etiske prinsipper/
føringer for gode beslutningsprosesser
v/ intensivsykepleier/forsker Ranveig
Lind, Harstad
09.30 – 10.00 Pause med besøk i utstillingene
Kaffe – kake – frukt
10.00 – 10.45 Indikasjon for behandling og oppstart av
hjemmerespiratorbeh. (LTMV) og avslutning av behandling.
v/ overlege og leder Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling
Ove Fondenes, Haukeland universitetssjukehus
10.45 – 11.30 Etiske utfordringer ved avansert LTMV
v/ intensivsykepleier Knut Dypwik,
Nordlandssykehuset, Bodø
11.30 – 13.00 Lunsj på Røkenes gård
13.00 – 13.45 Interstitielle lungeforandringer
v/ lungelege Nada Zafran Groh.
Lungepoliklinikken, UNN Harstad
13.45 – 14.00 Pause med besøk i utstillingene
Kaffe – kake – frukt
14.00 – 14.45 Den palliative lungepasient
v/overlege Ann-Ragnhild Broderstad,
Palliativ enhet, UNN Harstad
14.45 – 15.30 Sansen for morgendagen
v/styreleder Kyrre Sæther, i
Nasjonalforeningen for lindrende humor
15.30 – 15.45 Avslutning og presentasjon av neste års
arrangør av fagmøte.

15.45 – 16.15 Pause med besøk i utstillingene
Kaffe – kake – frukt
16.15 – 17.45 Årsmøte NSF – FLU
19.30

Aperitif

20.00

Festmiddag i Nordic Hall
m/ underholdning

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2012

NB. Det blir satt opp egen flybuss fra hotellet
til flyplassen kl 16.10
Med forbehold om endringer.
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ÅRSMØTE HARSTAD 2013

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Det innkalles herved til årsmøtet i NSF’s
Faggruppe av Lungesykepleiere.
STED: Rica Hotell Harstad
TID:

Torsdag 18. april 2013, kl. 16.15 – 17.45.

Viser til § 6. Årsmøtet i vedtektene:
Årsmøtet er faggruppens høyeste myndighet. Årsmøtet
holdes årlig innen utgangen av juni måned og innkalles
av styret med minst 2 måneders varsel.
Årsmøtesaker må være styret i hende senest fire uker før
årsmøtet.
Saksliste og evt. vedlegg legges ut på nett 2 uker før årsmøte.
Vedtak fattes med simpelt flertall, jf. likevel § 11 og § 12.

Årsmøtet behandler følgende saker:
– Sakslisten
– Årsberetning
– Regnskap med revisjonsberetning
– Arbeidsprogram
– Innkomne saker
– Budsjett
– Valg

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest
mandag 18. mars 2013.
På vegne av styret
Gerd Gran
Leder NSF FLU

INVITASJON TIL POSTERUTSTILLING
Vil du delta med poster på NSF FLU Fagmøte
i Harstad 18. og 19. april 2013?
• Har du/eller holder du på med et prosjekt, en studie, fagutviklingsarbeid eller forskning innen lungefaget?
Da er vi veldig interessert i å få høre om dette!
• Send inn et sammendrag som beskriver det du/dere har jobbet/jobber med til: geir.gotliebsen@unn.no innen 24.
februar 2013.
Kun medlemmer i NSF FLU kan presentere bidrag. Ikke-medlemmer kan delta som samarbeidende deltaker/medforfatter.
• De som får sitt bidrag antatt blir kontaktet kort tid etter utløpt frist.
• Maks størrelse på poster: høyde 120 cm. og bredde 70 cm.
• Under Fagmøtet vil NSF FLU kåre og premiere beste poster.

14

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2012

FAGMØTET I HARSTAD

Påmelding til NSF FLU Fagmøte
Påmelding til NSF FLU Fagmøte i Harstad
i Harstad
18.-19.
18.-19.april
2013

april 2013

Navn:
Arbeidssted og adresse:

Adresse privat:
Tlf.:
E-post:
Medlem NSF FLU: NB! VELG:

JA

NEI

Deltakeravgift:
Deltakeravgift t.o.m. 20.02.2012 - Medlem NSF FLU: kr. 2400.- Ikke medlem kr. 2700.Deltakeravgift etter 20.02.2012 - Medlem NSF FLU:
kr.søkes
2700.-godkjent
Ikke medlem
kr.som
3000.Kurset
av NSF
meritterende
for godkjenning til klinisk
Deltakeravgiften inkluderer kurset, bevertning i pauser
og lunsj
begge dagene.
spesialist
i sykepleie/spesialsykepleie.
Onsdag 17/4: Kveldsbuffet på Rica, pizza
Egenandel kr :100,Faktura vil bli tilsendt på mail.
Ønsker å delta på Kveldsbuffet: JA NEI
Husk å påføre navn ved betaling i nettbank.
NB: Kvittering for betalt deltakeravgift
Torsdag 18/4: Festmiddag på Rica Nordic Hall: Egenandel
kr.:300,må vises ved
registrering
Ønsker å delta på festmiddag:

JA

NEI
Har dere spørsmål kan dere kontakte:

Fredag 19/4: Lunsjtur Røkenes Gård. Buss tur - retur
Geir Kristian Gotliebsen
Tlf.: 77015111/99417553
Ønsker å delta på lunsjtur:
JA
NEI
E-post: geir.gotliebsen@unn.no
SISTE FRIST FOR PÅMELDING 01.04.12.
NB! PÅMELDINGEN ER BINDENDE!
Ann-Cissel Furø
VIKTIG: Påmelding til: nsfflukurs@gmail.com
Tlf: 77015105/91615028
E-post: ann-cissel.furo@unn.no
ELEKTRONISK PÅMELDING PÅ NSFs HJEMMESIDE, LUNGESYKEPLEIERE

Kurset søkes godkjent av NSF som meritterende
for godkjenning til klinisk
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Faktura vil bli tilsendt på mail.
Husk å påføre navn ved betaling i nettbank.
NB: Kvittering for betalt deltakeravgift
må vises ved registrering
Har dere spørsmål kan dere kontakte:
Geir Kristian Gotliebsen
Tlf.: 77015111/99417553
E-post: geir.gotliebsen@unn.no
Ann-Cissel Furø
Tlf: 77015105/91615028
E-post: ann-cissel.furo@unn.no

OVERNATTING:
Hver enkelt bestiller
og betaler overnatting selv.
Fagblad for lungesykepleiere
– Nr. 3-2012
Send mail til:
resepsjon.gnh@nordic.no
Eller ring:
77 00 30 00
Oppgi kode:
FLU 13

OVERNATTING:
Hver enkelt bestiller og betaler overnatting selv.
Send mail til:
resepsjon.gnh@nordic.no
Eller ring:
77 00 30 00
Oppgi kode:
FLU 13
Frist:
4 uker før ankomst
Det er bestilt 100 rom ved konferansehotellet, Rica Hotell Harstad.
Når det eventuelt blir fullt blir man booket på Thon Hotel Harstad,
300 meter fra konferansehotellet. Konferansehotellet fylles først.
Bestillingen må garanteres med kredittkort ved bestilling. Etter
fristens utløp kan de ikke garantere verken rom eller pris.
Pris enerom med frokost:
890 kr pr. rom
Pris dobbeltrom med frokost: 1090 kr pr. rom

Det settes opp egen buss/busser til flyplassen umiddelbart
etter konferansens slutt.
Kl 16:10
Dette primært for de som skal videre fra Gardermoen,
men alle kan benytte seg av dette tilbudet.
Prisen er det samme som for flybussen, kr 170,(Med forbehold om små endringer i busstakster i 2013)
Vil ha bussplass JA
NEI
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CONGRESS – ICELAND

Dear friends
Abstract submission for the Nordic Lung congress in Reykjavik is now open, see the conference
web page:

http://nlc2013.is/abstract_submission.aspx
Members of NSF FLU, please think about partisipate and take active part in the scientific program and start planning for a trip to Iceland in June.
Best wishes
Stella Hrafnkelsdóttir. RN BSc Nurse
Diplom Pulmonary Nursing
Medical Oxygen Service
Outpatient Department, A-3
Landspitali University Hospital
Reykjavik, Iceland

46th Nor
Nordic
dic Lung
Lung Congr
C
Congress
ongress
ongr
ess
REYKJAVÍK,
REYKJA
VÍK, ICELAND,
ICEL AND
ICELAND
AND,, JUNE 13–15, 2013
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VALG 2013

VALG 2013
På årsmøtet i fjor ble våre vedtekter endret i tråd
med vedtak som ble gjort på Landsmøtet til NSF. Vi
har hittil hatt årsmøte hvert år. Fra og med 2013
gjennomfører vi årsmøte hvert annet år i samsvar
med NSFs landsmøteperiode. Det vil si at vi må ha
årsmøte med valg i oddetallsår innen landsmøtet
starter.
På grunn av de ovennevnte endringene står samtlige medlemmer i styret på valg i år.
Styret består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 2
varamedlemmer.
Valgperioden for alle verv er nå 4 år.
I 2013 må vi gjøre et unntak og velge 3 medlemmer
for 2 år og 4 medlemmer for 4 år slik at det er noen
som står på valg i 2015.
Vi håper at mange av de sittende styremedlemmene
ønsker å stille til gjenvalg

I tillegg trenger vi nye kandidater.
Ønsker du å stille til valg eller har du forslag til
kandidater?
Forslag til kandidater kan sendes til medlemmer av
valgkomiteen:
Lisbeth Skaugvold: lisbeth.skaugvold@online.no
Nansy Rusten: ns-r@online.no
Elise Austegard: elise.austegard@gmail.com
Takk!
På vegne av valgkomiteen:
Elise Austegard, Leder

Velkommen til Kurs i
respirasjonsfysiologi og
måleteknikk
30. og 31.10.2013 i Bergen
(Med et lite forbehold om endring av dato)
Faglig innhold vil blant annet være:
• Lungenes anatomi og fysiologi
• Spirometri og reversibilitetstesting
• Gassdiffusjonsmåling
• Kroppspletysmografi
• Måling av ekshalert NO
• Belastningstester, Ergospirometri
• Blodgassanalyse
Praktisk gjennomgang av:
• Spirometri
• Gassdiffusjonsmåling
• Bodyboks m/ spirometri
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TRONDHEIM 2012

FAGMØTE NSF FLU I TRONDHEIM 2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Inger Lise Fiskvik
Fagkoordinator Stjørdal bosenter
Utdannet HINT, sykepleierutdanningen
Namsos 1996
Tone Skjervold Sæther
Hjemmesykepleien Halsen sone,
Stjørdal kommune
Utdannet HINT, sykepleierutdanningen
Namsos 1997
Heidi Hjelsvold Bjørgvik
Værnesregionen DMS
Utdannet HINT, sykepleierutdanningen
Levanger 1999
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi vil gjerne få takke for et flott fagmøte i Trondheim 21.-23. mars 2012.
Vi var blant de ytterst få representantene fra kommunehelsetjenesten, og
vil her dele noen tanker om vårt
utbytte av møtet. Til tross for at vi
alle er sykepleiere er arbeidshverdagen nokså forskjellig i sykehus kontra
kommunehelsetjenesten. Vi er svært
avhengig av et godt samarbeid, og for
oss er treffpunkt som disse fagmøtene
gull verd for å knytte og holde på
kontakter med sykepleiere i våre samarbeidssykehus.
Programmet på fagmøtene har rimelig vis vært mye tilpasset sykehusansatte, men vi må virkelig si at årets
fagmøte hadde mye relevant innhold
også for oss kommunesøstre.
Besøkene hos utstillerne er også nyttig for oss som forholder oss til utstyret i praksis, hjemme hos pasienten.
Vi hørte med stor interesse om
omsorgsbelastningen for
pårørende/partner til KOLS-pasienter,
ved sykepleier og førsteamanuensis
Bente Nordtug. Dette budskapet
kommer vi til å spre så godt det lar
seg gjøre til våre kollegaer. At så
mange som 30% av dem ville fått en
eller flere psykiatriske diagnoser ved
en psykiatrisk utredning er både
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2012

skremmende og temmelig megetsigende.
Det var spennende å høre om prosjekter som KOLS-heim i Trondheim
og KOLS-kofferten fra Dalane DMS.
Begge deler viser at det er vilje til å
skape et bedre tilbud for KOLS-pasientene, også i mellom innleggelsene. I
samme gaten ligger presentasjonen av
elektronisk pasientinformasjon på
pasientterminaler på St.Olavs
Hospital. Dette er filmsnutter som
sikkert kan være anvendelig i andre
sammenhenger også. Alt i alt en spennende tyvtitt inn i framtidens helsevesen.
Det var videre et godt innlegg om
hjemmebehandling med mekanisk
ventilasjon, med etiske og praktiske
utfordringer som følger med, ved seksjonsoverlege Elin Tollefsen. En meget
tankevekkende pasientfortelling fikk
vi fra en hjemmerespiratorbruker
knyttet til St.Olavs Hospital. Han
mangler språk, men kommuniserte
godt med dataverktøy. Imponerende!
Han hadde mange treffende betraktninger på daglige utfordringer, som
var svært bevisstgjørende for oss.
Hans historie viser at det går an å få
til et godt tilbud i hjemkommunen
selv til svært ressurskrevende pasienter, hvis viljen er til stede.
Vi vil også trekke fram rådgiver Grete
Elin Grøndal fra kreftforeningen, som
snakket glimrende om barn og ungdom som pårørende. Og professor,
seniorforsker og sykepleier Tone

Rustøen som presenterte interessante
funn omkring smerter og livskvalitet
til både kreft- og KOLS-pasienter.
Her har vi trukket fram noen gode
eksempler, men vil påpeke at hele
programmet falt i smak, også lunsjen.
Avslutningsvis lærte vi et nytt bruksområde for VAS-skala. Hvordan har
jeg det i dag? På null er vi knapt
oppegående og 10 er best tenkelig. Vi
lærte at vi bør holde oss over 3, men
er vi over 8 eller 9 kan vi virke irriterende på våre mer deprimerte omgivelser.
Vi håper at mange flere sykepleiere
fra kommune-Norge vil få anledning
til å delta på slike fagmøter i kommende år. Det viser seg å være vanskeligere å få støtte til slike reiser i
kommunen enn det er i sykehus. Det
er tradisjonelt et annet fokus, og mye
mindre trykk på dette med fagutvikling og kompetanse i økonomisk
pressede kommuner. Dette bør og må
bli annerledes med samhandlingsreformen, men foreløpig vil nok virkeligheten fortsette å være slik at NSF
FLU først og fremst når sykehusansatte.
Vi hadde fine dager i godt selskap på
Rica Nidelven. Rockheim var spennende, og festmiddagen utsøkt. Været
var tragisk, men det var bare utendørs.
Vi vil takke for et flott fagmøte!

NSF FLU har etablert
egen Facebookside,
flott hvis flest mulig velger
«like» for denne siden.
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FAGLIG TILSKUDD 2013

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi
Bakgrunn:
I LM-sak 18/2011 - Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs
årlige budsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi,
fordelt etter søknad og forvaltet av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.
Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF
selv iverksetter, og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret.
Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.

Kriterier for tildeling:
Formål
Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak
i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter.
Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.
Det gis en ramme tilsvarende NOK 1 million i 2013.
Faglige kriterier
Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte innsatsområder og/eller den enkelte
faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et
sykepleiefaglig perspektiv. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.
Generelle kriterier
Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må
vedkommende ha vært medlem i en faggruppe i minimum 2 år. Søknaden skal først behandles
og anbefales av styret i den/de aktuelle faggruppene før søknaden sendes arbeidsutvalget (AU)
i Sentralt fagforum (SF).
Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse, en plan for gjennomføringen og et budsjett
Det skal ved prosjektslutt sendes en sluttrapport til AU i SF.
Søknaden sendes til: frank.oterholt@sykepleierforbundet.no

Søknadsfrist 15. mars 2013
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STIPEND

Linde Healthcare
Healthcare
Linde
stipend til
stipend
til
lungesykepleiere
lungesykepleier
juniapril
i Bergen
vil Linde
På årsmøtet
På
årsmøtettiltilNSF
NSFFLU
FLU10.-12.
18.-19.
i Harstad
vil Healthcare
Linde
også i år deleogså
ut et stipend
på ut
30.000
kroner. på 30.000 kroner.
Healthcare
i år dele
et stipend
skalskal
værevære
offentlig
godkjente
sykepleiere
Kandidater tiltilstipendet
Kandidater
stipendet
offentlig
godkjente
som har gjort som
en spesiell
innsats
langtidsinnsats
oksygenbrukere
i Norge.
sykepleiere
har gjort
enforspesiell
for langtids
oksygenbrukere i Norge.
Eksempler på slik spesiell innsats kan være:

Eksempler på slik spesiell innsats kan være:
- Arbeid
medmed
selvhjelpsgrupper/likemannsgrupper.
- Arbeid
selvhjelpsgrupper/likemannsgrupper.
- Innsats
for åforbedre
hjemmesituasjonen
oksygenbru- Innsats
å bedre
hjemmesituasjonen forfor
oksygenbrukere.
kere.
- Tiltak for å lette utfrodringene for pasienter som skal ut å
- Tiltakreise.
for å lette utfrodringene for pasienter som skal ut
å -reise.
Bidra til utarbeiding av nasjonale retningslinjer for
- Bidraoksygenbehandling.
til utarbeiding av nasjonale retningslinjer for oksygenbehandling.
- Standardisering av pasientopplæring
- Standardisering av pasientopplæring
Pengene kan brukes til studiereise/hospitering eller fordypning i

Pengene
kan brukes
tilmellom
studiereise/hospitering
eller forfaget. Stipendet
kan deles
flere søkere.
dypning i faget. Stipendet kan deles mellom flere søkere.

Er Er
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detdu
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fortjener etetslikt
stipend?
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kandidater,
en gruppe
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foreslå andre
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eller eneller
avdeling
avdeling
som mottakere?
mottakere?
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til stipendkandidat(er)
til:
skriftlig begrunnet
forslag
til stipendkandidat(er)
til:
Sendetetskriftlig
NSFU
FLUFLU
v/Marit
NSFU
v/MaritLeine
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nsfflu@gmail.com
Mar-fr2@online.no
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Søknadfrist 1.
1. mars
NSF
FLUFLU
vil vil
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NSF
avgjørekandidatspørsmålet
kandidatspørsmålet
NSF
FLUFLU
vil vil
vurdere
fordele
midlene
i
NSF
vurderekandidatforslagene
kandidatforslagene og og
fordele
midlene
i et
et styremøte.
styremøte.
Hvorfor
fraLinde
LindeHealthcare
Healthcare?
Hvorforetetstipend
stipend fra
Vi Vi
vetvetavaverfaring
hvor
viktig
innsatsen
til sykepleierne
er i
erfaring hvor viktig innsatsen til sykepleierne
er i arbeidet
arbeidet
med
lungesyke,
og
ønsker
med
dette
stipendet
å
med lungesyke, og ønsker med dette stipendet å støtte dem i deres
støtte
dem
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deres
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| 0409Oslo
Oslo| |Telefon
Telefon 23
23 17

NSF FLU
Styret ønsker alle medlemmer, annonsører og
lesere av bladet en god jul og et godt nytt år!

ResMed stipend for videreutdanning
To stipend for videreutdanning av kr. 5000.- deles ut en gang i
året.
Hvem kan søke:
Stipendet gis til sykepleiere som:
• har vært medlem i NSF FLU i minst to år.
• tar videreutdanning i lungesykepleie tilsvarende minimum
60 studiepoeng.
• ønsker å fordype seg i sykepleie til pasienter med behov for
ventilasjonsstøtte og/eller søvnproblematikk.
Fordeling av stipend:
Stipendet fordeles etter skjønnsmessig vurdering av styret i
NSF FLU.
Formål:
NSF FLU ønsker å bidra til utvikling og utdanning innen
sykepleie til mennesker med lungesykdom.
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Rapportering:
Det er ønskelig at den som mottar stipend skriver en artikkel i
NSF FLU sitt ”Fagblad”. For eksempel i form av utdrag fra
oppgaver eller prosjekter i forbindelse med utdanningen.
Artikkelen bør være levert innen 6 måneder etter avsluttet
videreutdanning.
Søknadsfrist: 1. mars 2013
Søknadsskjema finner du på NSF FLU sin nettside eller ved å
kontakte styret.
Søknad sendes til: Marit Leine
Sekretær NSF FLU
NSFFLU@gmail.com
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