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HEI ALLE MEDLEMMER!
Nå er vi inne i en flott måned med mange konfirmasjoner, 17.mai, og for de fleste også noen ekstra fridager.
Om ikke lenge så står sommeren for døren. Vi håper dere alle får tid til å slappe av og kose dere i sommerferien.
Vi håper også at Verdens tobakksfrie dag den 31.05. blir markert der dere arbeider.

På vegne av styret og meg selv vil jeg si takk for sist til alle som var i Harstad og ikke minst til de 4 i arbeids-
gruppen for to flotte faglige og sosiale dager hos dem.  Dere gjorde en kjempejobb.

Vi i styret vil også si tusen takk til dere alle for fornyet tillitt, som generalforsamlingen ga til oss! Fire av oss for
ble gjenvalgt for 4 år og tre ble gjenvalgt for 2 år. Dere vil finne protokollen fra Generalforsamlingen i bladet. 

NSF hadde 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. Vår faggruppe fikk tildelt kr.
75.000,- til prosjektet vi søkte om midler til.  Prosjektet vi søkte om midler til er et nettverksmøte for lungesy-
kepleiere som driver med forskning på master- eller doktorgradsnivå. Lungesykepleierne har mange dyktige
sykepleiere, men det har tatt tid å få opp forskningskompetansen i gruppen.  Nå er det flere sykepleiere som
driver med forskning, men det er et problem at de er spredt rundt på ulike forskningsmiljøer og i ulike deler av
landet.  Vi ønsker å få til et samarbeid og samle kompetansen bedre ved å arrangere et nettverksmøte.

Hvis du er medlem av NSF FLU og har en doktor- eller mastergrad, eller er i gang med dette, er det flott hvis
du sender oss informasjon om dette på nsfflu@gmail.com, slik at vi kan sende deg informasjon om nettverks-
møtet.  Nettverksmøtet vil bli avholdt høsten 2013.

Har dere saker som dere ønsker at vi i styret skal ta tak i, ønsker om tema i Fagbladet eller annet dere vil for-
midle til oss så bare ta kontakt, kontaktinformasjon finner dere på nettsiden og på neste side her i bladet. 

Temaet i dette bladet, inhalasjonsmedisiner, er et resultat av et ønske fra noen medlemmer i NSF FLU om å få
en fullstendig oversikt over dette. I denne utgaven av bladet har vi utarbeidet en presentasjon av virkestoffene i
inhalasjonsmedisiner som finnes på markedet i Norge per dags dato. Styret jobber videre med å innhente infor-
masjon fra legemiddelfirmaene om inhalatorer, slik at vi kan følge opp i neste Fagblad med en fullstendig over-
sikt over de ulike inhalatorene som finnes, og hvordan de brukes.

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 fortsatt god vår og en riktig GOD SOMMER!

Beste hilsen fra alle oss i styret v/Gerd Gran
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Redaktøren har ordet

Hei og takk for sist ☺

Nå er det ikke lenge siden vi var på fagmøtet i Harstad.

Takk til kommiteen i Harstad for et spennende program

og knall kjekt sosialt opplegg.

I dette bladet har vi tatt for oss litt om Harstad for å få

en liten oppsummering av fagmøtet 2013.

Vi vil gå litt inn på inhalsjonssmedisiner,  resten kommer i neste utgave av bla-

det over sommeren.

Simen  A. Steindal har og skrevet et spennende innlegg om : «Dyspnè hos pasi-

enter med obstruktiv lungesykdom ved livets slutt»

Hvis det er noen tema dere medlemmer ønsker å ha i bladet så er dere hjertelig

velkommen til å ta kontakt med meg eller noen andre i styret.

God sommer ☺
Mvh Nina Bertelsen

Forsidebildet:  Reykjavik.
MILJØMERKET
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Simen A. Steindal
Høgskolelektor/stipendiat
Diakonhjemmet Høgskole 
steindal@diakonhjemmet.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Innledning 
Målet med palliativ omsorg er å lin-
dre pasienters fysiske, psykiske, sosiale
og åndelige symptomer og optimali-
sere pasienters livskvalitet. Palliativ
omsorg anser døden som en naturlig
del av livet. Døden skal verken frem-
skyndes eller forlenges (1). Pasienter
med kronisk obstruktiv lungesykdom
(KOLS) har et sykdomsforløp med
både gradvis og akutte forverringer av
helsetilstanden og så bedring. Det
gjør det utfordrende å identifisere når
disse pasientene er i palliativ fase
(mindre enn 12 måneder igjen å leve)
(2). Palliativ omsorg må iverksettes
før KOLS pasienter er døende (1). 

Alvorlig KOLS ved livets slutt
i sykehus
Anne er 70 år, enke og bor på syke-
hjem. Hun har KOLS grad 4, har
LTOT og bruker BiPAP. Det siste året
har Anne vært hyppig innlagt ved
lungeavdelingen med gjentatte KOLS
forverringer på grunn av infeksjon.
Hun er igjen innlagt på sykehus. Anne
gjentar til stadighet at åndenøden sty-
rer livet henne. Hun er sliten og vil ikke
leve lengre. Anne sier at hun vil reise til
en klinikk i Sveits for å få hjelp til å dø
på en verdig måte. 
En formiddag Anne forteller at hun vil
dø, setter lungesykepleier seg ned ved
sengen og lytter til henne.
Lungesykepleier sier til Anne at når
hun legges inn på sykehuset med lunge-
betennelse, kan hun si nei antibiotika-
behandling. Anne utbryter spontant;
Skal dere ta livet av meg? Jeg trodde jeg
kom hit for å få hjelp! Under samtalen
kommer det frem at det Anne frykter er
dødsprosessen; Hun er redd for ånde-
nød og for å bli kvalt. 

Helsetilstanden til Anne forverres, og
hun blir stadig mer plaget av åndenød
og angst. Hun får pumpe med morfin
som administreres intravenøst og ligger
med BiPAP kontinuerlig. Når masken
tas av, får hun panikkangst. Lungelege
og lungesykepleier lover Anne at mas-
ken først skal fjernes etter at hun er
død. 

Dyspné 
Pasienter som dør av KOLS har en
rekke ubehagelige symptomer i det
siste leveåret. Dyspné som også omta-
les som åndenød er det hyppigste
symptomet. Det forekommer hos 90-
95% av pasientene (4, 5). Dyspné
«karakteriserer en subjektiv opple-
velse av pustebesvær som består i
kvalitative, distinkte sensasjoner som
varierer i intensitet og som kan skyl-
des sykdommer i lunger og/eller
andre organer som påvirker respira-
sjonssystemet. Det skyldes ofte et
komplekst samspill av fysiske og
psykologiske, følelsesmessige og funk-
sjonelle faktorer (6).» 
Pasienter med alvorlig KOLS har ofte
dårlig livskvalitet. De fleste proble-
mene som pasientene sliter med, opp-
står på grunn av dyspné. Dyspné fører
til immobilitet, avhengighet av andre
og sosial isolasjon. Angst og depre-
sjon er også vanlig (3). En studie fant
at pasienter med alvorlig KOLS, slik
som Anne, fryktet måten de kunne
komme til å dø på; De fryktet det å
dø av åndenød og å bli kvalt. Ingen av
pasientene i denne studien hadde
snakket med helsepersonell om sin
frykt for døden og var motvillige til
selv å ta initiativ til å snakke om
dette. Pasientene hadde en opplevelse
av at det var ingen ting som kunne
gjøres, for å bedre situasjonen deres.
Derfor så de ingen hensikt med å ta
det opp (7). 

Kartlegging av dyspné 
Adekvat lindring av alle symptomer
inkludert dyspné forutsetter systema-

tisk kartlegging med anerkjente kart-
leggingsverktøy. Sykepleiere kan
anvende endimensjonale skaler som
visuell analog skala (VAS), Borg skala
eller numerisk rang skala (NRS) for å
kartlegge pasientens grad av dyspné
og for å vurdere om tiltak har effekt.
Ved livets slutt er det mange pasienter
som ikke er i stand til å selvrappor-
tere dyspné på grunn av kognitiv
svikt eller redusert bevissthet. Det kan
føre til underbehandling av dyspné
(8).

Behandling av dyspné
Flere av sykepleierne ved lungeavde-
lingen Anne var innlagt, var usikre på
hva de skulle si eller gjøre da Anne sa
at hun ville ha hjelp til å dø. 

Mangelfull kommunikasjon er et vik-
tig hinder for optimal palliativ
omsorg (2). Usikkerhet rundt KOLS
pasientenes prognose gjør at helse-
personell veger seg for å snakke med
pasientene om behandling ved livets
slutt og døden (9). Funn fra en studie
tyder på at flere lungeavdelinger
manglet formelle retningslinjer for
behandling av pasienter med kronisk
lungesykdom som nærmet seg livets
slutt. Avdelingene manglet også for-
melle retningslinjer for samtaler om
lives slutt med pasientene (10). 

Forskning viser at mange pasienter
med alvorlig KOLS ønsker å snakke
med lege om behandling, men det er
få som tar det opp. Noen pasienter
ønsker heller å fokusere på å leve, enn
å snakke om døden. Andre forholder
seg til så mange leger at de ikke vet
hvilken lege som vil behandle dem,
om de blir så syke at de ikke kan
utrykke ønskene sine. Pasienter som
hadde samtaler med lege om behand-
ling ved livets slutt, vurderte kvalite-
ten på samtalene som svært god (11).
Mangel på åpenhet om behandling
ved livets slutt og døden kan føre til
at pasienter som ikke ønsker behand-
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ling i intensivavdeling, BIPAP
behandling eller annen livsforleng-
ende behandling, blir overbehandlet
under siste sykehusinnleggelse. 
Non invasiv ventilasjonsstøtte (NIV)
med BIPAP kan være et palliativ tiltak
til stabile pasienter med alvorlig
KOLS og kronisk respirasjonssvikt.
BiPAP behandling fører til at pasien-
ter får hvilt respirasjonsmuskulatu-
ren. De bruker mindre krefter på å
puste noe som reduserer opplevelsen
av dyspné (12). NIV bør være like til-
gjengelig for pasienter med alvorlig
KOLS som smertepumpen er for
kreftpasienter med smerteproblema-
tikk. Likevel er det et begrenset antall
KOLS pasienter som får tilbud om
NIV i livets siste fase. Det kan skyldes
at mange KOLS pasienter har begren-
set erfaring med maskebehandling, og
palliative spesialavdelinger har mang-
lende kompetanse på NIV. Det er
behov for flere lungeleger og lungesy-
kepleiere innen palliative spesialavde-
linger (10). I avdelingen Anne døde
diskuterte sykepleierne om det var
etisk og faglig forsvarlig at Anne lå
kontinuerlig med BiPAP da hun var
døende; Ble symptomer lindret eller
førte det kun til mer ubehag ved at
dødsprosessen ble forlenget? Et viktig
prinsipp innen palliativ behandling er
å seponere medisinske tiltak som kun
forlenger dødsprosessen uten at pasi-
entens livskvalitet bedres (13). For
Anne var det en verdig død å få dø
med BiPAP fordi hun fryktet ånde-
nød, og det å bli kvalt. Pasienter kan
ha ønske om å få vite hva som kan
skje med dem under dødsleie slik at
de er forberedt på hendelser som kan
inntreffe (2).
Forskning viser at langtidsbehandling
med oksygen mer enn 15 timer per
dag (LTOT) har effekt hos KOLS pasi-
enter med alvorlig hypoksi. Derimot
finnes det ingen klare bevis for at
oksygen lindrer dyspné i palliativ fase
(2). Målet med oksygenbehandling i
palliativ fase er å motvirke dyspné
som direkte skyldes hypoksi og korri-
gere den (6). KOLS pasienter kan ha
dyspné uten at det foreligger hypoksi.
Likevel blir ofte døende pasienter lagt
på oksygen. Å seponere oksygen kan
være svært utfordrende. Det kan gi
pasient og pårørende ubehag, gi
følelse av at pasienten har blitt gitt
opp eller skape frykt for at livet kan
bli forkortet (2).   

Anne fikk morfin administrert intra-
venøst på pumpe for å lindre dyspné.
Forskning viser at opioider reduserer
dyspné hos KOLS pasienter (2).
Administrering av opioider reduserer
pasientens subjektive pustebesvær og
senker oksygenbehovet. Det fører til
at kroppens toleranse for hypoksi og
hyperkapni øker og respirasjonsmøn-
steret bedres. Det finnes derimot
ingen klare bevis for hvilke opioider
som foretrekkes, hvilke doseregime
som bør brukes, hva som er oppstarts
dose hos opioid naive pasienter eller
hvilken effekt som kan forventes (6).
Administrering av opioider for å lin-
dre dyspné til pasienter med KOLS er
kontroversielt. Helsepersonells frykt
for alvorlige bivirkninger gjør at opi-
oider holdes tilbake eller ordineres og
administreres i små doser som har
liten effekt. Forskning har derimot
ikke funnet klare bevis for at opioider
til lindring av dyspné fører til respira-
sjonsdepresjon eller fremskynder
døden (2).

Ikke medikamentelle tiltak 
Trening er godt tiltak for at pasienter
med KOLS skal håndtere dyspné i tid-
lig palliativ fase. Derimot vil mange
av pasientene ikke være i stand til å
trene når livets slutt nærmer seg. Ikke
medikamentelle tiltak som anbefales
er leiring av pasienten, bruk av vifte,
energibesparende arbeidsmåter, vei-
ledning i pusteteknikk og avslap-
ningsstrategier (2, 6). 

KOLS pasienter med dyspné leieres
som oftest i høyt ryggleie, mens noen
pasienter slapper av og puster bedre i
sideleie. Høyt ryggleie sikrer at pasi-
entens bukorganer ikke trykker mot
diafragma, og at toraks er fri mot
begge sider. Dessuten er det funksjo-
nelle residualvolumet høyere i denne
stillingen enn i flere andre stillinger,
og det fremmer respirasjonsarbeidet.
De basale lungeavsnittene som er vik-
tige i gassutvekslingen blir utnyttet
maksimalt ved både god ventilasjon
og kapillærsirkulasjon. I høyt ryggleie
trenger KOLS pasienter god støtte i
ryggen, bak nakken og hodet.
Sykepleier bør plassere hodeputen slik
at den gir mest støtte bak pasientens
nakke. Hodeputen bør være tykkere
bak nakken enn bak hodet. Sykepleier
kan trekke putens hjørner framover
foran skuldrene for å gi lett sidestøtte

til skuldre og nakken. Det anbefales å
begrense antall puter fordi det er fare
for at pasienten synker ned mellom
putene. Det fører til at pasientens
rygg krummer seg, noe som reduserer
diafragmas bevegelighet. Pasientens
sete må være plassert i hofteknekken i
senga. Uansett om KOLS pasienten
ligger i en to- eller tredelt seng, er
målet at pasienten slapper av og pus-
ter best mulig (14).

Strøm av frisk kald luft gjennom
nese, munn eller kald luft som strøm-
mer over kinnene kan reduserer
KOLS pasienters opplevelse av dysp-
né. Det antas at kald luft stimulerer
reseptorer i slimhinnen i nese eller
svelget eller stimulerer reseptorer i
ansiktsområdet rundt trigeminusner-
ven. Det fører til at afferent informa-
sjon som sendes til den sensoriske
delen av hjernebarken, endrer pasien-
tens opplevelse av dyspné. Håndholdt
vifte anbefales (2).
Energibesparende arbeidsmåter redu-
serer dyspné ved å redusere pasien-
tens ventilasjonsbehov. Sykepleiere
kan veilede pasienter i strategier som
å senke tempo, unngå å gjøre unød-
vendige aktiviteter, legge inn hvilepe-
rioder eller «pauser for å puste» ved
anstrengende eller tidkrevende akti-
viteter. Ellers anbefales det at pasien-
ter sitter når det er mulig, unngår å
bøye seg for å plukke opp ting, og at
pasienter drar eller dytter gjenstander
i stedet for å løfte dem (2). 

Angst er et hyppig symptom hos pasi-
enter med alvorlig KOLS (3). Angst
øker dyspné som fører til økt angst
som igjen fører til økt dyspné. Det
blir en vond spiral. Sykepleiere kan
veilede pasienter i avslapningsstrate-
gier for å mestre angst. Tiltak kan
være visualisering, bruk av bilder og
avledning med musikk. Dersom disse
tiltakene skal ha effekt ved livets slutt,
må KOLS pasienter lære dem i et tid-
ligere stadium av sykdommen og
anvende dem med jevne mellomrom
(2).    

Oppsummering 
Dyspné er et hyppig og fryktet symp-
tom hos pasienter med alvorlig KOLS
ved livets slutt. Sykepleiere må syste-
matisk kartlegge KOLS pasientens
opplevelse av symptomet og effekt av
tiltak for at det skal bli adekvat lin-



dret. God kommunikasjon mellom
helsepersonell og KOLS pasienten
bidrar til god palliativ omsorg.
Opioider sammen med ikke medika-
mentelle tiltak er en forutsetning for
adekvat symptomlindring.  

Referanser
1. World Health Organization. Definition of
Palliative Care. 2012 .Lest 8.4.2012.
Tilgjengelig fra:
http://www.who.int/cancer/palliative/definiti-
on/en/.

2. Spathis A, Booth S. End of life care in chronic
obstructive pulmonary disease: in search of a
good death. Int J Chron Obstruct Pulmon
Dis. 2008;3(1):11-29. 

3. Habraken JM, Pols J, Bindels PJE, Willems
DL. The scilence of patients with end-stage 
COPD: aqualitative study. British
Journal of General Practice. 2008.

4. Elkington H, White P, Addington-Hall J,

Higgs R, Edmonds P. The healthcare needs of 
chronic obstructive pulmonary disease
patients in the last year of life. Palliat Med. 
2005;19(6):485-91. 

5. Solano JP, Gomes B, Higginson IJ. A compari-
son of symptom prevalence in far advanced 
cancer, AIDS, heart disease, chronic obstruc-
tive pulmonary disease and renal disease. J
Pain Symptom Manage. 2006;31(1):58-69. 

6. Kongsgaard U-E. Behandling av dyspne i ter-
minal fasen hos kreftpasienter. Omsorg -
Nordisk tidsskrift for palliativ medi-
sin. 2010;27(4):7-9.

7. Gardiner C, Gott M, Small N, Payne S,
Seamark D, Barnes S, et al. Living with
advanced chronic obstructive pul-
monary disease: patients concerns regarding
death and dying. Palliat Med.
2009;23(8):691-7. 

8. Mularski RA, Campbell ML, Asch SM, Reeve
BB, Basch E, Maxwell TL, et al. A review of 
quality of care evaluation for the
palliation of dyspnea. Am J Respir Crit Care
Med. 2010;181(6):534-8. 

9. Curtis JR. Palliative and end-of-life care for
patients with severe COPD. Eur Respir J. 
2008;32(3):796-803.

10.Partridge MR, Khatri A, Sutton L, Welham S,
Ahmedzai SH. Palliative care services for
those with chronic lung disease. Chronic
respiratory disease. 2009;6(1):13-7. 

11.Knauft E, Nielsen EL, Engelberg RA, Patrick
DL, Curtis JR. Barriers and facilitators to
end- of-life care communication for
patients with COPD. Chest.
2005;127(6):2188-96. 

12.Berman AR. Management of patients with
end-stage chronic obstructive pulmonary dis-
ease. Primary care. 2011;38(2):277-97.

13.Rosland J, Von Hofacker S, Paulsen Ø. Den
dødende pasienten. Tidsskr Nor Lægeforen. 
2006;4(123):467-70.

14.Almås H, Bakkelund J, Thorsen BH, Sorknæs
AD. Sykepleie ved lungesykdommer. I: Almås 
H, Stubberud D-G, Grønseth R (red). Klinisk
Sykepeie bind 1. 4. utgave 2010.

DYSPNÉ

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 1-20136

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Brit Drægni
Lungepoliklinikken, Medisinsk Poliklinikk
Sykehuset Asker og Bærum, Vestre
Viken HF
Tlf: 67809222
Mail: brit.draegni@vestreviken.no
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg er sykepleier på Lunge-
poliklinikken ved Bærum Sykehus. 
Er intensivsykepleier og tok min syke-
pleierutdannelse i 1975-1978. Jeg har
jobbet på medisinsk poliklinikk ved
Bærum Sykehus siden 1996. Har tidli-
gere arbeidet på Intensiv avdeling og
overvåkingsavdeling ved både OUS

og Bærum sykehus. 
Jeg var så heldig å få være med på
Fagmøte i Trondheim 21-23 mars
2012. Fikk støtte fra NSF Flu og de
pengene kom godt med. Jeg jobber til
daglig med lungepasienter og driver 
også Kols-skole. Fagmøtet hadde
mange interessante temaer som er
veldig relevant til min jobb. Syns spe-
sielt det var spennende å høre om
Bronchscopier da jeg
jobber mye med
dette. Svært sterkt å
høre en ALS pasients
historie og de utfor-
dringene som hjem-

merespirator gir. Jeg satte også stor
pris på det sosiale og fikk knyttet nye
kontakter. Det er svært viktig for vår
yrkesgruppe å få dele erfaringer med
andre. Jeg jobber mye alene og syns
derfor dette er viktig. Tusen takk for
den fine jobben dere i styret utfører
og takk for økonomisk støtte.

TAKK FOR STØTTE TIL FAGMØTET 2012
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GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo. 
Telefon: 22 70 20 00  Telefax: 22 70 20 04  helse.gsk.no  www.seretide.no

Kurs og konferanser
ERS 2013 i Barcelona
7-11 september 2013

Kurs i respirasjobsfysiologi og måleteknikk
30. og 31. oktober 2013
(Se side 14 for mere info)

Fagmøtet i Tønsberg 2014

Nordisk lunge kongress 2015

JIVD 14th international confrense on home
mechanical ventilation/ERCA 5th european
respitory care association congress
26.-28. mars 2015
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Navn: Ranveig Trøsberget
Stilling: Astmasykepleier
Arb.sted: SI-Kongsvinger, astmapol,
med.pol
Utdanningsår: Ullevål spl.høgskole
1984-87, NRTC –Diploma in Asthma
Care 1997, NRTC – The Pshycology of
Asthma Compliance Course 1999,
NRTC – Degree Level Module in
Chronic  Obstructive Pulmonary
Disease 2005
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg deltok på NSF FLU’s fagmøte i
Trondheim 21-23 mars 2012.
Jeg synes det er viktig å treffe andre i
samme arb-situasjon, utveksle erfa-
ringer med mer. Jeg har siden jeg

startet med dette i 1995 jobbet  alene
på mitt felt, og trenger kanskje i enda
større grad å utveksle erfaringer og
opplevelser med andre lungespl. 
Synes også det er nyttig med utstil-
lere, får spurt om ulike ting, og også
se hva nytt som finnes
Nytt hos oss nå er at vi får 1 spl til
innenfor lunge. Hun skal ta lungeut-
danningen  ved neste oppstart i janu-
ar 2013. 

Det var interessant å se hvordan
bronkoskopiene var/hva de viste. Ved
visuelle visninger får man jo et helt
annet syn enn bare å bli fortalt slik
eller så.
Det var også interessant å høre om

barn og ungdom som pårørende,
mange tankevekkere der også. Viktig å
ikke glemme de friske i familien.
Det gjorde et mektig inntrykk histori-
en som Hans Lian fortalte, å leve med
hjemmerespirator. Helt utrolig at det
går an å ha en slik innstilling tross en
så alvorlig sykdom/prognose.
Kols kofferten var også interessant,
lyst å prøve ut den.
Alt i alt var det mange gode sesjoner,
selv om ikke alt berørte min arbeids-
situasjon. 
Quiz hos utstillerne var flott, men
pausene ble fort litt for korte da …

Dette ble bare en kort sammenfat-
ning, mye bra som ikke er nevnt også.

KURSSTØTTE – TRONDHEIM 2012

TAKK FOR STØTTE TIL FAGMØTET 
I TRONDHEIM

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Navn: Birgitte Langevoll
Stilling: Sykepleier. Jobber på lunge-
sengepost og poliklinikk
Arbeidssted: Stavanger
Universitetssjukehus
Utdanningssted og år: Sykepleien
v/Høyskolen i Stavanger 1995-1998
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Først av alt vil jeg takke så mye for
økonomisk støtte fra dere i forbin-
delse med JIVD/ERCA-konferansen.

Kursstøtten jeg fikk fra NSF FLU
benyttet jeg til å dekke kongressavgif-
ten ved deltakelse på JIVD/ERCA i
Barcelona 15.–17. mars 2012.

Jeg fikk spørsmål fra min leder om
jeg kunne tenke meg å delta på konfe-
ransen som omhandlet ulike
typer/former behandlingsstartegier

for mekanisk ventilasjonsstøtte. Jeg
har på sengepost ansvar for en liten
intermediærenhet med fokus på akutt
behandling av respirasjonssvikt vha
Bi-level CPAP behandling, samt at jeg
har en 40% stilling på poliklinikk
som NIV-sykepleier. Derfor mange
relevante tema på kongressen i for-
hold til min hverdag med lunge- og
NIV-pasienter.

Da dette er min første kongress var
jeg åpen for hva det måtte bringe.
Ønsket var å få bekreftelse på at vi
jobber/behandler har samme mål for
pasienter på tilnærmet samme måte
som andre nasjoner, og å få utvide
kunnskapshorisonten min. Få med
tips og råd på veien.

Kort oppsummert jobber vi stort sett
på samme vis, men vi har muligens

litt ulike mål for behandlingen i for-
hold til kronisk respirasjonssvikt. Er
målet at pasienten skal ha det bra
med NIV, på tross av forhøyet pCO2,
eller er målet å presse pasienten opp
på trykk på NIV for å få normal
pCO2? (tilfredsstiller man her pasien-
ten eller behandleren/legen?)

For meg som jobber en del med
OSAS/OHS-pasienter (oftest lunge-
friske) var det interessant å lære mer i
dybden i forhold til fysiologien/pato-
logien knyttet til denne diagnosen,
samt få bekreftelse på at vi gjør masse
rett. Ved samtaler med andre på kon-
gressen får man innblikk i hvordan
andre utfører behandling, løser utfor-
dringer og får med gode tips til egen
praksis på veien.

TILBAKEMELDING VED TILDELT 
KURSSTØTTE



KURSSTØTTE – TRONDHEIM 2012

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 1-20138
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Kristin Degnes
Leder for de medisinske poliklinikkene
ved Sykehuset Innlandet – Elverum
Utdannet som sykepleier 1989 ved
Sykepleierhøgskolen i Hedmark.
1996 – 2001 Dipoloma in Asthma
care, Asthma complianse og KOLS hos
NRTC
2000 – Klinisk spesialist i sykepleie
med vekt på lunge.
2011 – Bacholor i organisasjon og
ledelse- Høgskolen i Hedmark
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg deltok på fagmøtet i Trondheim
2012. 
Jeg ønskeT å dra på fagmøtet fordi
programmene på disse møtene er
midt i fagfeltet jeg jobber. Jeg jobber
på et lite sykehus hvor vi som syke-
pleiere som jobber med lungepasien-
ter kommer borti mange problemstil-
linger rundt pasienten.
Jeg har vært medlem av nsf flu siden
1991, og deltatt på mange fagmøter,
og det er derfor fint å treffe kjente i
miljøet.

Jeg hadde ingen spesielle læringsmål
for fagmøtet. Det meste av det som
stod på agendaen var aktuelt for meg
i min jobb.
For å nevne noe:
• Tore Amundsen og Randi Sailer
hadde en fin time om bronkoskopi-
er. Det var praktisk og veldig inn-
terresant for meg som jobber med
dette. Fikk noen nye tips til hvordan
vi kan endre litt på vår prosedyre.

• Foredraget om Pårørende til KOLS
pasienter var veldig innterresant.
Det er en gruppe det er viktig å ta
hensyn til i vår hverdag. Det var
spennende at kvinner og menn som
pårørende har ulikt behov for opp-
følging og ulike syn på sykdommen.

• Sykepleieren fra Egersund som
snakket om KOLS kofferten var vel-
dig bra! Dette trenger vi over hele
landet. I dag som sykehus innleg-
gelsene blir kortere og kortere må
dette være en flott måte å følge opp
pasienter på og de vil føle seg mye
tryggere når de kommer hjem. 

• Hans Lian som har ALS gjorde inn-

trykk! Det er bra at vi helseperso-
nell kan få høre pasienthistorier så
vi kan forbedre oss. Han hadde fått
til veldig mye tross sin svært alvorli-
ge sykdom. Jeg er også imponert
over hvilke hjelpemidler som finnes
i dag. Han kommuniserte via en PC
som han styrte med øynene.

• Tone Rustøen sitt innlegg om smer-
ter og KOLS var veldig bra! Ved en
tilfeldighet i forbindelse med en
annen studie fant hun ut at KOLS
pasienter slet med mye smerter.
Dette er et tema som jeg aldri har
hørt at det har vært satt fokus på
tidligere. Det er noe vi må ta med
oss i hverdagen vår med KOLS pasi-
enter.

Tilslutt vil jeg si at dette var et godt
arrangert fagmøte. Hotellet var supert
og det var veldig bra arrangert! Skulle
gjerne hatt mer tid på Rockheim,
men det tar jeg igjen senere.

TAKK FOR STØTTE

TILBAKEMELDING MED TAKK FOR STØTTE

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Navn: Ragnhild Østgård Jensås
Stilling: Sykepleier Lungeovervåkning
(og undervisning)
Arbeidssted: Akershus universitetssyke-
hus
Utdanningsår: 2003
Utdanningssted: Høgskolen i Sør-
Trøndelag
Annen relevnt utdanning: Pedagogikk
og veiledningsmetodikk (til sammen 90
sp)
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg har deltatt på FLU sitt årlige fag-
møte i Trondheim. 21.-23.mars 2012

Jeg har jobbet ei stund med lungepa-
sienter, og har nok følt på at jeg har
"stanget" litt. Jeg ser at pasientene
kommer inn igjen og inn igjen. Vi har
akkurat fått dem "på beina", så er
mange tilbake like dårlig igjen bare
etter dager eller uker. Dette har jeg
følt har vært litt krevende. Gjør jeg
jobben min godt nok? Hva kunne vi
ha gjort annerledes? Er det slik på
andre sykehus? Dette er spm jeg bl.a
har stilt meg. Dette var litt av årsaken
til at jeg ønsket å dra på dette kurset.
Få dele erfaringer med andre spl fra
andre sykeshus.

Læringsmålet mitt for dette fagmøtet
var å få mer "kjøtt på beina" med
tanke på fersk litteratur og teori fra
andre lungespl og lungeleger.
Det var veldig mye jeg likte ved dette
kurset, vanskelig å framheve no, men
det ene innlegget til en kvinnelig
lungelege ved St.Olavs Hospital var
veldig bra. Hun redegjorde om pasi-
enter som er hjemme, enten med
hjemmerespirator eller NIV-behand-
ling. Hun tok opp alle disse vanskeli-
ge valgene  og dilemmaene man som
pasient, pårørende og helsepersonell
må stå i. Det er det rent fysiologiske
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og i aller høyeste grad det medmen-
neskelige i disse valgene. Det skapte
debatt i salen da hun fortalte at
Bipap-pasienter ikke sendes hjem fra
St.Olavs Hospital med NIV da det
ikke har noen dokumentert effekt
langsiktig. Mange stilte seg spm om
ikke livskvaliteten deres ble bedre da
mange sykeshus ser at det blir lengre
intervall mellom innleggelsene. Men
forskning på dette er selvfølgelig van-
skelig målbar. Etter henne hadde en
mann med ALS og hjemmerespirator
et rørende innlegg om sitt liv og hans
pleiere. Jeg kjente meg så altfor godt
igjen i det han sa, deter mange fall-
graver man kan falle i som hjelper...
Denne kvinnelige lungelegene nevnte
mye om ALS-pasienter i sitt innlegg.
Hun snakket endel om samarbedet
rundt disse pasientene som mange
ganger kanskje ikke er optimalt. Og
det kunne denne pasienten desverre
streke under på... Det kjenner jeg meg
veldig godt igjen i, også på mitt syke-
hus. Man må aldri glemme mennek-
set med i det hele.

Ellers likte jeg denne spørrekonkur-
ransen dere arrangerte. Jeg lærte fak-
tisk veldig mye v å gå å snakke med
disse selgerne. Jeg tror ikke jeg hadde
fått snakka så mye med dem hvis ikke
denne konkurransen hadde vært
arrangert!
Ettersom jeg jobber mye med under-
visning, syntes jeg det var veldig
inspirerende å høre om to sykepleier
fra lungeavd på St.Olavs fortelle om
hvordan de gav informasjon og råd
og veiledning til sine pasienter. Godt
jobba!! Vi har mye å lære!!
Det er inspirerende å få ny og opda-
tert teori på fagfelt. Jeg har delt dette
med mine kollegaer på jobb, og det er
alltid fint å få snakke om annet enn
utreise og alle disse skjemaene som

skal skrives til kommunen... Vi må
kjempe for å bevare den gode, nærlig-
gende sykepleien i det vi driver med.
Vi må aldri la papirer og skjema få
den plassen de er i ferd med å ta
Jeg smilte hele helga, og følte at jeg
hadde, og har har et veldig godt
utbytte av fagmøtet, og iveren til å
fortsette å jobbe med disse gode pasi-
entene er på plass :-)

TAKK igjen for et flott møte!

Fra lungeovervåkninga på Ahus, en pasient på Bipap. 
Bildet gjengis med pasientens samtykke.

Yngvar, programlederen og Ragnhild Østgård Jensås.

Undertegnede er deltaker i årets PULS
på NRK med Yngvar sammen med
andre sykepleiere fra lungeavdelingen
her på Ahus.

Her underviser jeg sykepleiere på et
sykehjem her i nærheten om respira-
sjonsfysiologi.



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Teksten er utarbeidet av sykepleier
Marit Leine
–––––––––––––––––––––––––––––––––

På de neste sidene kommer en
kortfattet presentasjon av virke-
stoffer i de inhalasjonsmedisine-
ne som er på markedet i Norge
per dags dato. Det vil si at vi
har utelatt virkestoffer som kun
er i bruk i utlandet. I neste
utgave av Fagbladet vil det
komme en oversikt over de
ulike inhalatorene som finnes.
Styret jobber for tiden med å
samle inn denne informasjonen
fra legemiddelfirmaene. 

I denne presentasjonen tas det ikke
stilling til retningslinjer for bruk av
de ulike virkestoffene ved ulike diag-
noser. Dette er kun ment å være en
lettfattelig oversikt. For mer informa-
sjon om dosering, indikasjoner, kom-
binasjoner av medikamenter og
annen utfyllende informasjon henvi-
ses det til kildene som er benyttet til
presentasjonen. Referanseliste er opp-
ført til slutt.

Blant inhalasjonsmedisiner i Norge i
dag finner vi følgende hovedgrupper:
• Adrenerge beta-2-reseptoragonister
· Korttidsvirkende adrenerge beta-
2-agonister (SABA)

· Langtidsvirkende adrenerge beta-
2-agonister (LABA)

• Antikolinergica (muskarine antago-
nister)
· Korttidsvirkende muskarine anta-
gonister (SAMA)

· Langtidsvirkende muskarine
antagonister (LAMA)

• Inhalasjonssteroider (ICS)
• Kombinasjon av beta-2-reseptora-
gonister (LABA) og inhalasjonsste-
roider (ICS)

Videre vil det gis en kort presentasjon
av hver enkelt.

ADRENERGE BETA-2-RESEP-
TORAGONISTER
Formålet med beta-2-agonister er å få
den glatte muskulaturen i luftveiene
til å slappe av, og på den måten for-
hindre bronkokonstriksjon. Videre
hemmes mediatorfrigjøring, mucocil-
liær transport stimuleres og karper-
meabiliteten reduseres. Dette skjer
ved at Beta-2-agonister stimulerer
beta-2-adrenerge reseptorer som sit-
ter på bronkialmuskulaturen. 

Bivirkninger ved bruk av beta-2-ago-
nister er tremor, perifer vasodilata-
sjon med nasalstenose og lett blod-
trykksfall med palpitasjoner. Ved
store doser kan tachycardi opptre
som følge av perifer vasodilatasjon
eller direkte innvirkning på hjertet,
men virkningen på hjertet er liten i
terapeutiske doser. Hypokalemi kan
også forekomme.

Kortidsvirkende adrenerge
beta-2-agonister (SABA)
Korttidsvirkende beta-2-agonister gir
kun symptomatisk effekt, og brukes
derfor ved behov. 
Effekt inntrer etter noen få minutter
og varer i 4-6 timer.
Blant inhalasjonsmedisiner i denne
gruppen er det to virkestoffer på mar-
kedet i Norge:
• Salbutamol
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med Salbutamol: Ventoline,
Airomir, Buventol

· Indikasjoner: obstruktiv lunge-
sykdom (kols og astma)

· Egnet til akutte anfall og til fore-
byggende bruk for å unngå anfall

• Terbutalin
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med Terbutalin: Bricanyl

· Indikasjoner: obstruktiv lunge-
sykdom (kols og astma)

· Egnet til akutte anfall og til fore-
byggende bruk for å unngå anfall

Langtidsvirkende beta-2-ago-
nister (LABA)
Langtidsvirkende beta-2-agonister
har, som navnet tilsier, lengre virketid
enn korttidsvirkende beta-2-agonis-
ter. Blant inhalasjonsmedisiner i
denne gruppen er det tre virkestoffer
på markedet i Norge:
• Salmeterol
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med kun Salmeterol: Serevent

· Effekt etter 10-20 minutter. 
· Varer i cirka 12 timer.
· Anbefalt dosering: 2 ganger daglig
· Indikasjoner: obstruktiv lunge-
sykdom. Forebyggende til pasien-
ter som har nattlig astma til tross
for inhalasjonsglukokortikoider i
døgndoser på tilsvarende 1 mg
beklometason til voksne.
Eventuelt i kombinasjon med
korttidsvirkende beta-2-agonister
(ikke egnet til akutte anfall).

• Formoterol
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med kun Formoterol: Oxis

· Effekt etter få minutter. 
· Varer i cirka 12 timer
· Anbefalt dosering: 1-2 ganger
daglig, og som symptomlindrende
medisin.

· Indikasjoner: bronkialastma når
behandling av inhalasjonsgluko-
kortikoider ikke er tilstrekkelig,
behandling av symptomer på
bronkoobstruksjoner ved kols.

• Indakaterol
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med kun Indakterol: Onbrez

· Effekt etter 15 minutter. 
· Varer i cirka 24 timer.
· Anbefalt dosering: 1 kapsel 1 gang
daglig.

· Indikasjoner: vedlikeholdsbe-
handling hos voksne pasienter
med kols

INHALASJONSMEDISINER
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ANTIKOLINERGIKA: 
MUSKARINE ANTAGONISTER
Antikolinergika påvirker også broni-
kalmuskulaturen, men på en annen
måte enn beta-2-agonister.
Antikolinergika virker ved å blokkere
acetylkolinets effekt på muscarine
reseptorer i den glatte muskulaturen i
luftveiene. 

Korttidsvirkende muskarine
antagonister (SAMA)
Korttidsvirkende muskarinresepto-
rantagonist. Bivirkninger kan være
blant annet hodepine, halsirritasjon,

hoste, munntørrhet, forstyrrelser i
gastrointestinal motilitet, kvalme og
svimmelhet. Blant inhalasjonsmedisi-
ner i denne gruppen er det ett virke-
stoff på markedet i Norge:
• Ipratropiumbromid
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med Ipratropiumbromid:
Atrovent, Ipratropiumbromid
(kun til forstøver), Ipraxa (kun til
forstøver)

· Effekt etter cirka 15 minutter,
maks effekt etter cirka 1-2 timer. 

· Varer i cirka 4-6 timer.

Langtidsvirkende muskarine
antagonister (LAMA)
Langtidsvirkende muskarine antago-
nister har, som navnet tilsier, lengre
virketid enn korttidsvirkende muska-
rine antagonister. Bivirkninger kan
være blant annet munntørrhet, urin-
retensjon og økt intraokulært trykk.
Blant inhalasjonsmedisiner i denne
gruppen er det to virkestoffer på mar-
kedet i Norge:
• Tiotropiumbromid
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med Tiotropium: Spiriva

· Effekt etter cirka 30 minutter,

INHALASJONSMEDISINER
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maksimal effekt etter cirka 3
dager. 

· Varer i cirka 24 timer.
· Anbefalt dosering: 1 kapsel eller 2
spraydoser 1 gang daglig.

· Indikasjoner: kols
• Aklidiniumbromid
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med Aklidiniumbromid: Eklira
Genuair

· Effekt etter cirka 5-15 minutter,
maksimal effekt etter cirka 7
dager.

· Varer i cirka 12 timer.
· Anbefalt dosering: 1 inhalasjon 2
ganger daglig.

· Indikasjoner: kols

INHALASJONSSTEROIDER
(ICS)
Inhalasjonssteroider (glukokortikoi-
der) har en antiinflammatorisk effekt.
Rene inhalasjonssteroider er det mest
effektive antiinflammatoriske medisi-
nen for astmabehandling, men det er
ikke indikasjon for monoterapi med
inhalasjonssteroider ved kols.
Inhalasjonssteroider brukes ikke som
akuttmedisin ved anfall, men som et
forebyggende medikament. Det tar
noe tid for man oppnår maksimal
virkning av inhalasjonssteroider, og
det er derfor viktig å bruke medika-
mentene slik de er forordnet.

Av bivirkninger forekommer ofte hes-
het og soppinfeksjon i munnhulen.
Det er derfor viktig å skylle munnen
godt etter inhalasjon med steroider.
Systemiske bivirkninger kan være

hudblødninger, økt risiko for alvorlig
pneumoni. Den systemiske påvirk-
ningen forekommer ved at medika-
mentet absorberes fra den pulmonale
sirkulasjonen, men effekten er mindre
enn ved orale steroider (som
Prednisolon). Hvor stor den systemis-
ke påvirkningen er, avhenger blant
annet av dosering, type, og langtids
bruk.
Blant inhalasjonsmedisiner i denne
gruppen er det fire virkestoffer på
markedet i Norge:
• Flutikason
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med kun Flutikason: Flutide

• Beclometason
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med kun Beclometason: AeroBec,
Beclomet

• Budesonid
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med kun Budesonid: Pulmicort,
Giona, 

• Mometasonfuroat
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med kun Momentasonfuroat:
Astmanex

KOMBINASJON AV LANG-
TIDSVIRKENDE BETA-2-AGO-
NISTER (LABA) OG INHALA-
SJONSKORTISON (ICS)
Ved denne kombinasjonen oppnår
man både bronkodilaterende og anti-
inflammatorisk effekt i samme inha-
lator. Blant inhalasjonsmedisiner i
denne gruppen er det fire kombina-
sjoner av virkestoff på markedet i
Norge:

• Salmeterol-Flutikason
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med Salmeterol-Flutikason:
Seretide

• Formoterol-Flutikason
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med Formoterol-Flutikason:
Flutiform

• Formoterol-beclometason
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med Formoterol-beclometason:
Inuxair

• Formoterol-Budesonid
· Navn på inhalasjonsmedisiner
med Formoterol-budesonid:
Symbicort

Referanseliste
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Ønsker alle medlemmer en 
fantastisk sommer



–––––––––––––––––––––––––––––––––
Tekst: Lise Marie Mathisen & Sverre
Vigstad - Alle foto: Lise Marie Mathisen
–––––––––––––––––––––––––––––––––

92 sykepleiere fra hele lan-
det hadde funnet veien til
Harstad og Nordic Hall, da
Lungepoliklinikken ved UNN
Harstad arrangerte fagmøte
for lungesykepleiere for
andre gang. Det faglige nivå-
et var høyt, rammen rundt
arrangementet perfekt, fore-
dragene gode og festmidda-
gen en ren nytelse. Totalt noe
som resulterte i to flotte
dager den 18. og 19. april i
Nordic Hall, Harstad.

Gildet ble stilfullt åpnet med ”Sang til
byen,” skrevet av Ola Bremnes.
Sangen ble fremført av Tom Harry
Brinchmann. Stemningsfulle bilder
fra Harstadområdet ble vist samtidig.

Den formelle åpningen ble gjort av
avdelingsleder ved Medisinsk avdeling
UNN Harstad, Per Valle. På humoris-
tisk vis og med glimt i øyet redegjor-
de han for historien til
Lungepoliklinikken helt fra
Diagnosestasjonen og fram til i dag.

Medisinsk avdeling ble også stolt pre-
sentert.

Legemiddelindustrien var
tungt representert under
konferansen
Totalt 18 firma deltok denne gangen.
Alle disse hadde stands i pauseområ-
det, og ble flittig besøkt. I pausene ble
det servert kaffe, frukt og kaker, og

deltakerne hadde mulighet til å dis-
kutere fag med hverandre.

Følgende foredrag ble holdt
første dag:
• ”Hoste og dyspnoe forårsaket av
anspenthet” ved psykomotorisk
fysioterapeut Gudrun Øvreberg

• ”Interstitielle lungeforandringer”
ved lungelege Nada Zafran Groh,
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SUKSESSKONFERANSE FOR 
LUNGESYKEPLEIERE I HARSTAD!

Arbeidsgruppen mottar blomster. 

Geir Kristian Gotliebsen var dagens konferansier. Arbeidsgruppen som har jobbet
med fagmøtet bestod i tillegg av Kathe Storelv Lien, Rita Madsen og Ann Cissel
Furø.

Tom Harry Brinchmann. 
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Lungepoliklinkken UNN Harstad
• Den Palliativ Lungepasient” ved
overlege Ann Ragnhild Broderstad,
Palliativ Enhet UNN Harstad

• ”Anstrengelsesutløst laryngeal
obstruksjon” ved PhD
Spesialfysioterapeut Ola Røksund,
Haukeland universitetssykehus

• ”Cystisk fibrose, fremtidsutsikter og
behandling for voksne” ved v/syke-
pleier Jorunn Homme, CF-sentret,
Ullevål sykehus, Oslo

• En pasienthistorie - Cystisk fibrose
ved Tom Erik Hagen

Årsmøte NSF-FLU
Dagens siste formelle begivenhet var
årsmøte i NSF for lungesykepleiere.
Gerd Gran ble gjenvalgt som leder, og
det nye styret ble presentert. 
Kvelden ble avsluttet med festmiddag
i Nordic Hall. På menyen stod det
kongekrabbe og indrefilet. Nydelig!
Kveldens toastmaster var Børre
Kristiansen, og i løpet av kvelden ble
det holdt en framført en rekke inn-
slag.
På årsmøtet i faggruppen for lungesy-
kepleiere tidligere på dagen hadde
Gerd Gran blitt gjenvalgt som leder.
Hun holdt et innlegg på kvelden som
ble avsluttet med utdeling av totalt 4
stipender fra AGA og Resmed.
Stipendene gikk til sykepleiere som
driver med forskjellige prosjekter.

De som ble tildelt støtte var:
Sølvi Margethe Flaten fra Haukeland,
Sissel Frostad Oftedal fra lungeavde-
lingen på Haukeland, Irene Morild fra
Haukeland og Jeanett Nordahl.
Et av kveldens mange høydepunkt
fant sted da UNN Harstad sitt hus-
band ”Cheyne Stokes” entret scenen.

Følgende foredrag ble holdt
andre dag:
• ”Etiske prinsipper og føringer for
gode beslutningsprosesser” ved

intensivsykepleier/forsker Ranveig
Lind, Harstad

• "Indikasjon for behandling og opp-
start av hjemmerespiratorbehand-
ling" ved overlege og leder
Nasjonalt kompetansesenter for
hjemmerespiratorbehandling, Ove
Fondenes, Bergen

• "Etiske utfordringer ved avansert
LTMV " ved intensivsykepleier Knut
Dybwik, Nordlandssykehuset, Bodø

Lunsjen fredag
var lagt til Røkenes Gård, og trans-
porten utover var organisert med
busser. Vi ble tatt i mot av Kristian
Fredrik Røkenes som ønsket oss vel-
kommen i "fjøset" med litt av histori-
en til Røkenes Gård. Det var lunt og
stemningsfullt med fyr på peisen.
Nydelig, hjemmelaget suppe i tre
varianter sto på menyen – fiske-,
potet- og ertesuppe med ulike typer
saftig, hjembakt brød til.  
Kulturelt innslag underveis med sang-
er Dag-Erik Enoksen og pianist Hans
Julius Edvardsen satte prikken over i-
en for et minnerikt besøk på Røkenes
gård og gjestehus. 

Etter lunsj fortsatte foredra-
gene:
• "Indikasjoner for oppstart med
oksygenbehandling – teori og prak-

Mellom slagene kunne vi «løse opp» med pusteøvelser.

Det nye styret NSF FLU, fra venstre: Lise Østgård Monsen, Marit Leine, Nina
Bertelsen, Gerd Gran, Karin Danielsen, Hanne Fjäll Larsen. Foran: Geir Kristian
Gotliebsen.
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REDUSERER
KOLSFORVERRINGER1

www.daxas.no

Referanse: 1. Godkjent preparatomtale 2012
ID: R132243-1

C Daxas Nycomed Pharma
Systemisk middel ved obstruktiv lungesykdom.  ATC-nr.: R03D X07

TABLETTER, filmdrasjerte 500 µg: Hver tablett inneh.: Roflumilast 500 µg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Vedlikeholdsbehandling av alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (FEV
1
 post bronkodilatator <50% av for-

ventet) forbundet med kronisk bronkitt, hos voksne pasienter med tidligere gjentatte eksaserbasjoner, som tillegg til behandling med bronkodilatator. Dosering: 1 tablett daglig. Det kan være behov for å ta preparatet i flere uker for å oppnå effekt. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Administrering: Svelges med vann og tas med eller uten mat til samme tid hver dag. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon 
(«Child-Pugh» B eller C). Forsiktighetsregler: Pasienten skal informeres om risiko ved bruk av preparatet og forholdsregler for sikker bruk. Pasientkort bør utleveres før oppstart. Preparatet er ikke indisert for lindring av akutte bronkospasmer. Nedsatt kroppsvekt kan forekomme ved 
behandling. Etter seponering gjenvant majoriteten av pasientene kroppsvekten etter 3 måneder. Hos undervektige skal kroppsvekten kontrolleres ved hvert besøk. Pasienten skal rådes til å kontrollere vekten regelmessig. Ved uforklarlig og klinisk betydningsfull vektreduksjon skal be-
handling avbrytes og kroppsvekten følges opp videre. Behandling skal ikke startes og eksisterende behandling avbrytes ved alvorlige immunologiske sykdommer (som hiv-infeksjon, multippel sklerose, lupus erythematosus, progressiv multifokal leukoencefalopati), alvorlige akutte in-
feksjonssykdommer, cancer (unntatt basal cellekarsinom) eller ved behandling med immunsuppressive midler (unntatt korttidsbehandling med systemiske kortikosteroider). Erfaring med pasienter med latente infeksjoner er begrenset. Pasienter med kongestiv hjertesvikt (NYHA grad 
III og IV) er ikke undersøkt og behandling anbefales ikke. Preparatet er forbundet med økt risiko for psykiatriske sykdommer som insomni, angst, nervøsitet og depresjon. Sjeldne tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd, inkl. fullført selvmord er observert. Ved oppstart 
og fortsatt behandling skal nytte/risiko overveies nøye hvis pasienten rapporterer tidligere eller eksisterende psykiatriske symptomer, eller dersom behandling med legemidler som sannsynligvis forårsaker psykiatriske hendelser er påtenkt. Pasienten og ev. omsorgspersoner bør opp-
fordres til å informere lege om psykiske forandringer. Preparatet anbefales ikke ved tidligere depresjon forbundet med selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd. Diaré, kvalme, magesmerter og hodepine kan forekomme primært i de første ukene av behandling og opphører som 
regel ved fortsatt behandling. Ved vedvarende intoleranse skal behandlingen revurderes. Dette kan forekomme hos spesielle populasjoner som svarte, ikke-røykende kvinner eller hos pasienter som samtidig behandles med CYP 1A2-hemmeren fluvoksamin eller CYP 3A4/1A2-hemmerne 
enoksasin og cimetidin. Samtidig behandling med teofyllin anbefales ikke da data som støtter samtidig behandling mangler. Preparatet inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-
laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Kombinasjon av roflumilast og erytromycin, ketokonazol, fluvoksamin, enoksacin og cimetidin kan føre til økt eksponering og vedvarende intoleranse. I slike tilfeller skal roflumilastbehandling revurderes. Bruk av 
sterke CYP-induktorer (f.eks. rifampicin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin) reduserer terapeutisk effekt av roflumilast. Samtidig inntak av teofyllin gir økt total PDE4-hemmende aktivitet. Perorale antikonsepsjonsmidler med gestagen og etinyløstradiol øker total PDE4-hemmende 
aktivitet. Det er ikke observert interaksjon med inhalert salbutamol, formoterol, budesonid, oral montelukast, digoksin, warfarin, sildenafil og midazolam. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Begrenset med data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. 
Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Passerer placenta hos drektige rotter. Overgang i morsmelk: Roflumilast eller dets metabolitter utskilles i melk hos dyr. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved 
amming. Bivirkninger: Vanligst er diaré, vektreduksjon, kvalme, magesmerte og hodepine. Majoriteten av disse bivirkningene er milde eller moderate, forekommer primært i de første behandlingsukene og opphører som regel ved fortsatt behandling. Sjeldne tilfeller av selvmordstanker 
og selvmordsrelatert atferd er rapportert. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, kvalme, magesmerter. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Insomni. Stoffskifte/ernæring: Vektreduksjon, nedsatt appetitt. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gastritt, op-
pkast, gastroøsofageal reflukssykdom, dyspepsi. Hjerte/kar: Palpitasjoner. Hud: Utslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer og -svakhet, myalgi, ryggsmerter. Nevrologiske: Tremor, vertigo, svimmelhet. Psykiske: Angst. Øvrige: Illebefinnende, 
asteni, tretthet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Endokrine: Gynekomasti. Gastrointestinale: Hematochezi, obstipasjon. Lever/galle: Økt -GT, økt ASAT. Luftveier: Luftveisinfeksjoner (unntatt pneumoni). Nevrologiske: Dysgeusi. Psykiske: Selvmordstanker og -atferd. Depresjon, 
nervøsitet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: I studier med enkeltdoser på 2500 µg og 1 enkeltdose på 5000 µg er følgende observert i økt frekvens: Hodepine, gastrointestinale forstyrrelser, svimmelhet, palpitasjoner, ørhet, klamhet og arteriell hypotensjon. Behandling: Egnet 
støttebehandling anbefales. Pga. høy proteinbinding er hemodialyse sannsynligvis ikke effektivt for fjerning. Det er ukjent om roflumilast er dialyserbart ved peritoneal dialyse. Egenskaper: Klassifisering: Systemisk middel ved obstruktiv lungesykdom. Virkningsmekanisme: PDE4-
hemmer, ikke-steroid antiinflammatorisk middel utviklet for påvirkning både på systemisk og pulmonal inflammasjon forbundet med KOLS. PDE4 er et viktig cAMP-metaboliserende enzym, som finnes i strukturelle og inflammatoriske celler viktig for KOLS-patogenesen. Reduserer 
antall (pr. pasient pr. år) moderate eller alvorlige eksaserbasjoner og forbedrer signifikant lungefunksjonen. Effekten er lik, uavhengig av tidligere behandling med inhalerte kortikosteroider eller underliggende behandling med LABA. Roflumilast reduserer ikke signifikant graden av ek-
saserbasjoner ved moderat KOLS. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet ca. 80%. Maks. plasmakonsentrasjon for roflumilast og aktiv metabolitt (N-oksid) oppnås etter hhv. ca. 1 time og ca. 8 timer. Matinntak forsinker tid til maks. plasmakonsentrasjon for roflumilast med 1 time og 
reduserer C

max
 med 40%. Matinntak påvirker ikke total PDE4-hemmende aktivitet. Proteinbinding: Roflumilast: 99%. Aktiv metabolitt: 97%. Fordeling: Distribusjonsvolum etter enkeltdose ca. 2,9 liter/kg. Roflumilast distribueres raskt til organer og vev. Halveringstid: Median halvering-

stid for roflumilast og aktiv metabolitt er hhv. 17 timer og 30 timer. Metabolisme: Roflumilast metaboliseres primært via CYP 3A4 og 1A2 til aktiv metabolitt, roflumilast-N-oksid. Både roflumilast og metabolitten har vesentlig PDE4-hemmende aktivitet. Etter inntak av roflumilast anses 
derfor total hemming av PDE4 å være en kombinert effekt av både roflumilast og aktiv metabolitt. Utskillelse: 20% i feces og 70% i urin som inaktive metabolitter. Pakninger og priser 06.11.2012: Tabletter filmdrasjerte 500µg, 30stk (blister) 498,-, 90stk (blister) 1399,30 Refusjonsvilkår 
ICPC R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom Vilkår nr 90,204, ICD J44, Annen kronisk obstruktiv lungesykdom, Vilkår nr 90,204 90: Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken 
journalføres. 204: Refusjon av roflumilast ytes kun til pasienter som ikke samtidig får inhalasjonssteroider. Sist endret: 06.11.2012. Basert på SPC godkjent av SLV: 24.10.2012

sis" ved lungelege Sabine Sandweg-
Zähler, Fredrikstad sykehus

• "Praktisk tilnærming ved tilpasning
av oksygenutstyr. Fordeler og fall-
gruver" ved avd.sykepleier Elise
Austegard, Med.Pol. Lovisenberg

Diakonale Sykehus
• "Sansen for morgendagen" ved
kreftsykepleier og veileder Heidi
Wiig, Nasjonalforeningen for lin-
drende humor

Oppsummering

Et omfattende arbeid har vært lagt
ned fra komiteen sin side. Dette har
resultert i en flott og faglig sett svært
god konferanse hvor all logistikken
har gått på skinner. Vi som deltok fra
Intranettgruppen til Medisinsk avde-
ling har hatt et stort faglig utbytte av
disse dagene, og nøler ikke med å gi
arrangementet terningkast seks!

Ved å besøke siden
www.unn.no/lungesykepleie 
kan man lese mer om konferansen,
samt lese en oppsummering fra fore-
dragene. Alle lysbilder som ble vist
kan også ses her.

To av artistene i Cheynes stokes: Volkalist Børge Pedersen og gitarist Vidar Nilsen.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Mitt navn er Barbro Kjølen Lånke og jeg
jobber som sykepleier ved
Lungeovervåkningen på St. Olavs
Hospital i Trondheim. Jeg gikk ut som
ferdigutdannet sykepleier fra Høyskolen
i Sør-Trøndelag i 2002
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg har fått innvilget støtte til
Fagmøte for NSF FLU i Harstad 2013,
og sender i den anledning en faglig
tilbakemelding fra dette. Årsaken til
at jeg ønsket å delta på fagmøtet var i
hovedsak å få utviklet min kompetan-
se som sykepleier på lungeovervåk-
ningen, samt at jeg ønsket å møte
andre som også jobber med samme
type pasienter og problemstillinger.
Det ble et flott og inspirerende fag-
møte med mange gode forelesere og
mange hyggelige mennesker!
Jeg har valgt å gi en oppsummering
fra en at forelesningene som var rele-
vant for mitt arbeid.

Til pasientens beste: Etiske
prinsipper/føringer for gode
beslutningsprosesser
v/intensivsykepleier/forsker Ranveig
Lind.

Utgangspunktet for dette foredraget
var resultater fra et forskningsprosjekt
R.L hadde utført angående gode/min-
dre gode beslutningsprosesser i for-
hold til avslutning av behandling av
pasienter. Lind hadde utført intervju-
er med pårørende til pasienter hvor
behandling var blitt avsluttet og hvor
pasienten døde. Intervjuene omfattet
blant annet spørsmål om hvorvidt
pårørende følte at de hadde blitt iva-
rettatt i beslutningsprosessen, frem
mot pasientens død, og om hvordan
de hadde opplevd dette.
Som et eksempel på en god prosess
fortalte Lind en historie hvor lege
Mats Gilbert hadde insistert på at den
døendes barnebarn også skulle få
muligheten til å være til stede under
bestemorens død. Sykepleier hadde

informert den døendes barn om at
også barnebarna var velkomne og at
de ville vente med å avslutte respira-
torbehandlingen til de som måtte
ønske det kunne være til stede. De
yngste barna hadde blitt godt ivare-
tatt av lege og sykepleier da de
ankom, og de hadde blitt forklart hva
som skulle skje på en måte som var
mulig for barn å forstå. Ett av barna,
ei to år gammel jente, hadde hatt øre-
betennelse og hadde svært vondt.
Også dette ble ivaretatt av legen som
undersøkte barnet og skrev ut resept.
Alt i alt ble dette en prosess hvor alle
involverte ble godt ivaretatt og fikk
omsorg fra helsepersonell. Er det
mulig å få til noe lignende hos oss? Er
det et mål å være så offensiv og inklu-
derende i forhold til pårørende?
Lind pekte på mange faktorer som er
viktige for at pasienten, og ikke minst
pårørende skal føle at avslutningen av
behandling skal oppleves minst mulig
traumatisk.
For pårørende gjaldt dette også opp-
levelsen i ettertid. Noe av det viktigste
er hvordan man som helsepersonell
kommuniserer med pårørende, og at
de får informasjon og svar på eventu-
elle spørsmål underveis. Hun pekte
på at mange sykepleiere velger å si “vi
vet ikke...”, på spørsmål angående
prøvesvar, behandlingsplan etc.
Pårørende savnet gjerne informasjon
fra sykepleierne, mens sykepleierne på
sin side syntes det var vanskelig å gi
informasjon fordi kontakten og kom-
munikasjonen mellom lege og syke-
pleier manglet eller var mangelfull.
Forberedelse gjennom avtaler om
pårørendesamtale syntes viktig. Det
ble påpekt at pårørende tåler å bli
informert av leger som ikke vet alt/er
usikker på veien videre, men de tåler
dårlig at kommunikasjonen er fravæ-
rende.  Det er viktig å kommunisere
underveis, både for lege og sykepleier!
Intervjuene viste at pårørende til
pasienter med kort liggetid var blant
de mest fornøyde. Dette skyltes blant

annet at de i størst mulig grad følte at
de hadde fått god informasjon og
oppfølging i forløpet.
Det er utarbeidet veiledere for å gi
helsepersonell muligheten til å gjøre
disse beslutningsprosessene og forlø-
pet så godt som mulig.
I alle aspektene omkring en god
beslutningsprosess gjelder prinsippet
om at “Øvelse gjør mester”. Vi må sta-
dig jobbe for å bli bedre. Evnen til å
mestre egne følelser i møte med den
andres lidelse er også noe vi i større
eller mindre grad trenger å øves i.
Et viktig tema til diskusjon er hvor-
vidt pårørende skal ta del i beslut-
ningsprosessen eller om beslutningen
ene og alene skal tas av lege/helseper-
sonell. Her må det være viktig å se at
for enkelte pårørende vil det å ta del i
beslutningen av ulike grunner være
uaktuelt, mens for andre vil det være
svært riktig og viktig å få være med
som beslutningstaker. Se an mennes-
ker...
Foredragsholderens egen presentasjon
vil etter hvert bli lagt ut på NSF FLU
sine sider, men har foreløpig ikke
vært tilgjengelig. Det er derfor tatt
utgangspunkt i det jeg som tilhører
fant mest interessant, samt min opp-
fattelse av det hun sa...det kan sikkert
avvike endel fra foreleserens egne
notater.

TILBAKEMLDING ETTER 
KONGRESSEN I HARSTAD
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46th Nordic Lung Congress
REYKJAVÍK, ICELAND, JUNE 13–15, 2013
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www.helse.gsk.no

Har dine pasienter 
astmakontroll?

GlaxoSmithKline AS, Forskningsveien 2A, PO Box 180 Vinderen, 0319 Oslo

www.minastma.net
MinAstma er en informasjonstjeneste  
til pasienter diagnostisert med astma.
Tjenesten er utviklet av GlaxoSmithKline. 
Innholdet er tilrettelagt for norske forhold i  
samarbeid med Astma- og Allergiforbundet.

Last ned MinAstma App gratis eller besøk
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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
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TID: Torsdag 18.04.13,
kl.16.15 – 17.45

STED: Rica Hotell Harstad

1. Godkjenning av møteinnkallingen
Møteinnkallingen stod i siste num-
mer av Fagbladet i 2012 og har ligget
på nettsiden til faggruppen. Den ble
bekjentgjort mer enn 2 måneder før
årsmøtet i henhold til vedtektene.
Møteinnkallingen ble godkjent.

2. Registrering av antall stemmebe-
rettigete 
Det ble registrert 37 stemmeberettige-
te medlemmer.

3. Oppnevning av ordstyrer 
Forslag: Margrethe Klemmetsby
Forslag vedtatt av generalforsamling.

4. Oppnevning av to referenter
Forslag: Marianne Lund og Irene
Morild
Forslag vedtatt av generalforsamling.

5. Godkjenning av sakslisten
Endring: Sak 16. Valg av faggruppele-
der, øvrige styremedlemmer og vara-
medlemmer. Leder, medlemmer og
varamedlemmer i nominasjonskomi-
teen, legges før                         sak 15.
Orienteringssaker, slik at denne da
kommer til slutt.
Sakslisten godkjent med endringen.

6. Oppnevning av tre medlemmer til
å underskrive protokollen
Forslag: Sølvi Margrethe Flaten,
Agathe Krekvik Govertsen og Berit
Bognøy
Forslag vedtatt av generalforsamling.

7. Oppnevning av tellekorps
Forslag: Elise Austegard, Nansy
Rusten og Roger Lien. Ved telling av
stemmer ved valg til nominasjonsko-

mite, teller Gerd Gran i stedet for
Elise Austegard.
Forslag vedtatt av generalforsamling.

8. Årsberetning for 2012
Årsberetningen har ligget ute på nett-
siden til faggruppen.
Leder Gerd Gran gikk igjennom års-
beretningen.
Årsberetningen for 2012 ble god-
kjent.

9.  Regnskap med revisjonsberetning
for 2012
Regnskapet har ligget ute på nettsiden
til faggruppen.                 
Kasserer Lise Østgård Monsen gikk
igjennom regnskap og revisjonsberet-
ning. 
Regnskap med revisjonsberetning for
2012 ble godkjent. 

10. Handlingplan for 2013 - 2014
Handlingsplanen har ligget ute på
nettsiden til faggruppen. 
Gerd Gran gikk igjennom handlings-
planen for 2013-2014.
Handlingsplanen ble godkjent.

11. Fastsettelse av kontingent
Ingen forslag om endring av konting-
enten som er på 300 kr.

12. Budsjett for 2013
Budsjettet har ligget ute på nettsiden
til faggruppen. Kasserer Lise Østgård
Monsen gikk igjennom budsjettet for
2013. Det er en endring på tilskudd
fra NSF sentralt fra 2012 og denne
posten ble derfor redusert med kr.
5.000,-. Annonseinntektene ble tilsva-
rende økt med kr. 5.000,-.
Budsjettet godkjennes med endring-
en.

13. Innkomne saker
Ingen innkomne saker.

14. Oppnevning av utvalg for opp-
drag under generalforsamlingen
Gerd Gran orienterer. Det er søkt
NSF om prosjektmidler til en samling
for sykepleiere innen lungefaget med
doktor- og mastergrad. Dette er blant
annet for å etablere en nettverksgrup-
pe og arbeide videre for å etablere
mastergrad i Lungesykepleie ved
Høgskolen i Bergen.  Hvis man blir
tildelt midler til dette blir det etablert
et utvalg i forbindelse med dette
arbeidet. 
Det ønskes innspill til fremtidige
utvalg i faggruppens regi.

15. Orienteringssaker
Gerd Gran orienterte om at 28 stu-
denter på kull 4 på videreutdanning-
en i Lungesykepleie i fjor fullførte og
at det er begynt et nytt kull våren
2013 med 28 studenter.
Karin Danielsen viste fram nettsiden.
Lise Østgård Monsen orienterte om
Kurs i Respirasajonsfysiologi og måle-
teknikk i Bergen i oktober 2013.
Marit Leine orienterte om stipend
som faggruppen deler ut. Det oppfor-
dres til å søke slik at ikke faggruppen
mister stipendene fra ResMed og
Aga/Linde Healthcare.  

16. Valg av faggruppeleder, øvrige
styremedlemmer og varamedlemmer. 

Leder, medlemmer og varamedlem-
mer i nominasjonskomiteen.
Styret har bestått av:
Leder Gerd Gran
Nestleder Geir Kristian 

Gotliebsen
Kasserer Lise Østgård Monsen
Sekretær Marit Leine
Webansvarlig Karin Danielsen

PROTOKOLL FRA NSF FLU 
GENERALFORSAMLING 2013
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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 

Fagbladansv. Nina Bertelsen
Lokalgruppe-
ansvarlig Hanne Fjäll Larssen

Valgkomiteen har bestått av: 
Leder Elise Austegard, Oslo
Medlem Nansy Rusten, Oppland
Medlem Lisbeth Skaugvold, 

Finnmark

Hele styret står på valg i år. Leder og
resten av styret stiller til gjenvalg og
det er to nye kandidater som stiller til
valg til styret. Dette vil si 8 kandida-
ter.
Som vedtatt på årsmøtet i 2012 blir
de 3 styremedlemmene som får flest
stemmer valgt for 4 år og de 3 styre-
medlemmene med minst stemmer for
2 år. Leder blir også valgt for    4 år.

Nye kandidater: May Britt Haga og
Kari Wiegaard
Innstillingen til valgkomiteen er:
Leder: Gerd Gran
Styremedlemmer: 
Geir Kristian Gotliebsen
Lise Østgård Monsen
Marit Leine

Karin Danielsen
Hanne Fjäll Larssen
Kari Wiegaard

Valg av leder: 
Gerd Gran er gjenvalgt til 4 år som
leder

Valg av styremedlemmer:
Gjenvalgt til 4 år styret:
Geir Kristian Gotliebsen
Karin Danielsen
Lise Østgård Monsen

Gjenvalgt til 2 år i styret: 
Marit Leine
Nina Bertelsen (vara)
Hanne Fjäll Larssen (vara)

Kandidat til leder i nominasjonsko-
mite: Margrete Klemmetsby
Kandidater til medlemmer i nomina-
sjonskomiteen: Sissel Frostad Oftedal,
Rita Madsen, Marianne Bakkevig
Lund, Elise Austegard

Valg av leder i nominasjonskomite:
Margrete Klemmetsby er valgt som
leder av nominasjonskomiteen.

Valg av medlemmer i nominasjons-
komite:
Sissel Frostad Oftedal
Rita Madsen
Marianne Lund
Elise Austegard

NSF FLU har 
etablert egen
Facebookside, 
flott hvis flest
mulig velger
«like» for denne
siden.
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GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo. 
Telefon: 22 70 20 00  Telefax: 22 70 20 04  helse.gsk.no  www.seretide.no

E-postadresser
Har du ikke fått e-post fra styret?   Vi mangler fortsatt 

e-postadresse til mange av medlemmene. 

Hvis du har e-postadresse, er det fint om du logger deg

inn på nettsidene til sykepleierforbundet og registrerer

den der. 

VINNER AV VERVEKONKURRANSEN 2012

NSF FLU holder årlig vervekonkurranse hvor

vinneren får dekket kursavgiften for ett Fagmøte

Vinneren av vervekonkurransen for 2012 er

ELLEN HENRIKSEN KIVE fra Oslo-Akershus,

hun får dermed dekket kursavgiften for Fagmøtet

2014

Vi gratulerer Ellen med seieren, og takker både

henne og alle dere andre som har bidratt til å få

nye medlemmer i NSF FLU!

Vi minner også om at det pågår vervekonkurran-

se for 2013. Send e-post med navn + medlems-

nummer på verver og de som har blitt vervet til

NSFFLU@gmail.com for å delta i konkurransen.

Verv og vinn



Returadresse: 
Marit Leine, Medisinsk poliklinikk,
Lovisenberggata 17, 0440 Oslo

Enkel tilgang til intelligent behandling

For mer informasjon, gå inn på www.stellar150.com

USBInternbatteri FiO2 og SpO2For barnFor voksne iVAPS-modus

or mer infFFor mer inf

iVAPS-modusiVAPS-modus USB 2SpOog 2 FiO


