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LEDER

HEI ALLE M EDLEM M ER!
Da er vinteren kommet til oss og akkurat når jeg skriver dette er det det snø her i Bergen, men dessverre blir
den nok ikke liggende så lenge her.
Nå er det bare å melde seg på NSF FLU Fagmøtet 2014 i Tønsberg. Det er en flott gjeng som arbeider med dette
arrangementet og som dere ser av programmet og informasjonen, så blir det et interessant og flott NSF FLU
Fagmøte.
SÅ MELD DERE PÅ!
Vi er i gang med planleggingen av Den 47. Nordiske Lungekongressen og den skal være 11.-13. juni 2015, på
Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo. Det er Norsk forening for Lungemedisin, Norsk Fysioterapiforbund og
NSF FLU som sammen arrangerer denne kongressen. Det vil da ikke bli Fagmøte i 2015 og vår generalforsamling vil bli avholdt i forbindelse med kongressen.
NSF’s Faggruppe for Lungesykepleiere søkte sammen med Trine Oksholm og Heidi Markussen om tilskudd fra
NSF til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi i 2013. Vi søkte om midler til et nettverksmøte og vi fikk tildelt midler. Vi søkte om midler fordi: «Lungesyke utgjør en stor og økende gruppe pasienter i vårt samfunn.
Sykepleieforskning innen denne pasientgruppen er spredd i forskningsmiljøer i ulike deler av landet. Vi opplever et behov for å danne et nettverk med muligheter for å utveksle erfaring og samarbeid, og eventuelt søke om
forskningsmidler sammen. Vi mener også at det er behov for flere sykepleiere med høy kompetanse innen
fagutvikling og kunnskapsbasert praksis for lungesyke og ønsker derfor å etablere en masterutdanning innen
lungefaget, som bygger på Videreutdanning i lungesykepleie.» Nettverksmøtet skal være den 30. og 31.01.14 i
Bergen, dette gleder vi oss til. Det blir interessant å arbeide videre med det som kommer frem på dette møtet.
Ønsker dere å søke om tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppens regi for 2014 er det informasjon om
dette i bladet, så da er det bare å søke.
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.
Her i bladet er det også med litt mer om temaet – inhalasjonsmedisiner,
hvor vi i dette bladet har med informasjon fra to legemiddelfirmaer om
deres inhalasjonsmedisiner.
Vi nærmer oss 500 medlemmer og håper at alle prøver å verve kollegaer til
faggruppen og blir med i Vervekampanjen som pågår.
Vi ønsker dere alle en fortsatt fredfylt adventstid og ikke minst
en riktig GOD JUL og et riktig GODT NYTTÅR!
Beste hilsen fra alle oss i styret v/Gerd Gran
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Indikasjoner: Jevnlig behandling av astma der bruk av et kombinasjonsprodukt (et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β2-agonist) er egnet: Til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig kontroll
med inhalerte kortikosteroider og inhalerte, korttidsvirkende β2-agonister etter behov, eller som allerede har oppnådd tilstrekkelig kontroll med både et inhalert kortikosteroid og en langtidsvirkende β2agonist. Flutiform 50 µg/5 µg og 125 µg/5 µg er indisert for voksne og ungdom ≥12 år. Flutiform
250 µg/10 µg er kun indisert for voksne. Dosering: Astmaen må vurderes jevnlig av lege, og dosen
bør titreres til laveste dose som opprettholder effektiv symptomkontroll. Når astmaen er under kontroll med laveste styrke gitt 2 ganger daglig, bør bruk av inhalert kortikosteroid alene vurderes.
Regelmessig kontroll under behandlingsreduksjon er ekstremt viktig. Styrken 50 µg/5 µg er ikke
egnet ved kraftig astma. Flutikasonpropionat er like effektivt ved astma som andre inhalerte steroider, når det gis i omtrent halvparten av den totale døgndosen. Ved behov for doser utenfor anbefalt
doseregime må β2-agonist og inhalert kortikosteroid i separate inhalatorer eller kun inhalert kortikosteroid forskrives. Voksne og ungdom ≥12 år: 2 inhalasjoner (trekk) 2 ganger daglig, vanligvis morgen
og kveld. Hvis astmaen fortsatt er dårlig kontrollert med styrken 50 µg/5 µg, kan styrken 125 µg/5 µg
brukes. Hos voksne ≥18 år kan styrken 250 µg/10 µg brukes hvis astmaen fremdeles er dårlig kontrollert. Når astmaen er tilstrekkelig kontrollert kan det brukes lavere styrke. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Pasientene bør overvåkes jevnlig for å sikre titrering til laveste
dose som gir effektiv symptomkontroll. Da flutikason og formoterol som når systemisk sirkulasjon primært elimineres via metabolisme i leveren, kan økt eksponering forventes ved sterkt nedsatt leverfunksjon. Inhalerte kortikosteroider alene er førstelinjebehandling. Ved kraftig astma bør behandling
med inhalert kortikosteroid etableres før forskriving av et preparat med fastdosekombinasjon. Det må
ikke samtidig brukes andre langtidsvirkende β2-agonister. Ved astmasymptomer i perioden mellom
doser, må en inhalert, korttidsvirkende β2-agonist tas for umiddelbar lindring. Ved bruk av middels til
høye doser inhalert kortikosteroid ved sykdom i en alvorlighetsgrad som tydelig tilsier behandling
med to vedlikeholdsterapier, er anbefalt startdose 2 inhalasjoner 2 ganger daglig av styrken
125 µg/5 µg. Administrering: Til inhalasjon via en spraydoseringsinhalator (pMDI) med integrert
doseindikator. Pasientene må læres opp i bruk av inhalatoren og rådes til å lese pakningsvedlegget
nøye og følge bruksanvisningen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Må ikke brukes til barn <12 år. Styrken 250 µg/10 µg må ikke brukes til barn
og ungdom <18 år. Bør ikke brukes til pasienter med KOLS pga. manglende data. Astmabehandling
skal vanligvis følge et trinnvis program, og responsen må overvåkes klinisk og ved lungefunksjonstester. Må ikke brukes til å behandle akutte astmasymptomer. Til dette trengs en rask og korttidsvir-

INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 50 µg/5 µg, 125 µg/5 µg, 250 µg /10 µg: Hver dose inneh.:
Flutikasonpropionat 50 µg, resp. 125 µg og 250 µg, tilsv. tilført dose på ca. 46 µg, resp. 115 µg og
230 µg, formoterolfumaratdihydrat 5 µg, resp. 5 µg og 10 µg, tilsv. tilført dose på ca. 4,5 µg, resp.
4,5 µg og 9,0 µg, natriumkromoglikat, vannfri etanol, apafluran HFA 227.

Flutiform «Mundipharma»
Adenergikum + kortikosteroid.
ATC-nr.: R03AK07

kende bronkodilator. Pasientene
må alltid ha legemidlet for lindring
ved et akutt astmaanfall tilgjengelig. Da profylaktisk bruk ved
anstrengelsesutløst astma ikke er
undersøkt, bør en separat hurtigvirkende bronkodilator vurderes.
Pasientene må gjøres oppmerksom på at daglig bruk er nødvendig, selv når de er asymptomatiske. Behandling må ikke startes
under eksaserbasjon, ved signifikante forverringer eller akutt dårligere astma. Alvorlige, astmarelaterte bivirkninger og eksaserbasjoner kan oppstå. Pasientene bør
fortsette behandlingen, men oppsøke lege hvis astmasymptomene
vedvarer ukontrollert eller forverres. Hvis det er nødvendig å øke
bruken av korttidsvirkende bronkodilatorer for å lindre astma, hvis
korttidsvirkende bronkodilatorer blir
mindre effektive eller ineffektive,
eller dersom astmasymptomene
vedvarer, må pasienten vurderes
av lege så snart som mulig, da
dette kan bety dårligere astmakontroll og at det er nødvendig å endre
behandlingen. Plutselig og progressiv forringing av astmakontrollen er
potensielt livstruende, og pasienten
bør undersøkes av lege umiddelbart. Det bør vurderes om kortikosteroidbehandlingen bør økes.
Pasienten bør også vurderes medisinsk hvis den aktuelle dosen ikke
har gitt tilstrekkelig astmakontroll.
Det bør vurderes om ytterligere
kortikosteroidbehandling bør gis.
Behandlingen bør ikke stanses
brått pga. risiko for eksaserbasjoner. En eksaserbasjon kan skyldes
en akutt bakterieinfeksjon i luftveiene som kan kreve antibiotika,
økt mengde inhalerte kortikosteroider og et kort behandlingsforløp
med orale kortikosteroider. En hurtigvirkende inhalert bronkodilatator
bør brukes som nødmedisin. Bør brukes med forsiktighet ved pulmonal tuberkulose, latent tuberkulose eller sopp-, virus- eller andre luftveisinfeksjoner, og alle slike infeksjoner må behandles. Brukes
med forsiktighet ved tyreotoksikose, feokromocytom, diabetes mellitus, ukorrigert hypokalemi og disposisjon for lave nivåer av serumkalium, hypertrof obstruktiv kardiomyopati, idiopatisk subvalvulær
aortastenose, alvorlig hypertensjon, aneurisme eller annen alvorlig hjerte/karsykdom, som iskemisk
hjertesykdom, arytmi eller alvorlig hjertesvikt. Potensielt alvorlig hypokalemi kan oppstå ved bruk av
høye doser av β2-agonister. Samtidig bruk av β2-agonister og legemidler som kan fremkalle hypokalemi eller forsterke en hypokalemisk effekt, f.eks. xantinderivater, steroider og diuretika, kan øke en
mulig hypokalemisk effekt av β2-agonisten. Det bør utvises spesiell forsiktighet ved ustabil astma
med varierende bruk av bronkodilatorer som nødmedisin ved akutt, alvorlig astma, da risiko kan forsterkes av hypoksi og ved andre lidelser der sannsynligheten for hypokalemibivirkninger er økt. Det
anbefales å overvåke serumkaliumnivåene. Det må utvises forsiktighet ved forlenget QTc-intervall.
Formoterol kan i seg selv fremkalle forlengelse av QTc-intervallet. Ytterligere blodsukkerkontroll bør
vurderes ved diabetes. Det bør utvises forsiktighet ved overgang til Flutiformbehandling, særlig hvis
det er noen som helst grunn til å anta at den adrenale funksjonen er svekket etter tidligere systemisk
steroidterapi. Paradokse bronkospasmer kan oppstå, med en umiddelbar økning i trangpustethet og
kortpustethet etter dosering. Disse responderer på en hurtigvirkende inhalert bronkodilator og må
behandles umiddelbart. Behandlingen må seponeres umiddelbart, pasienten vurderes og alternativ
terapi igangsettes om nødvendig. Systemiske effekter kan oppstå, særlig når høye doser gis over
lange perioder. Det er mye mindre sannsynlig at disse virkningene forekommer med inhalerte enn
med orale kortikosteroider. De omfatter Cushings syndrom, cushingoide trekk, adrenal suppresjon,
veksthemming hos barn og ungdom, redusert benmineraltetthet, katarakt, glaukom og i sjeldnere tilfeller en rekke psykologiske eller atferdsmessige effekter, inkludert psykomotorisk hyperaktivitet,
søvnforstyrrelser, angst, depresjon eller aggresjon (særlig hos barn). Det er derfor viktig at pasienten
undersøkes regelmessig, og at dosen av inhalerte kortikosteroider reduseres til laveste effektive
dose. Langvarig behandling med høye doser inhalerte kortikosteroider kan føre til adrenal suppresjon og akutt adrenal krise. Barn og ungdom <16 år som tar høye doser flutikasonpropionat (vanligvis ≥1000 µg/dag) kan ha spesiell risiko. Svært sjelden er det også beskrevet tilfeller av adrenal
suppresjon ved doser av flutikasonpropionat på 500–1000 µg. Situasjoner som potensielt kan utløse
akutt adrenal krise er traume, kirurgi, infeksjon og rask dosereduksjon. Symptomene er vanligvis utydelige og kan omfatte anoreksi, magesmerter, vekttap, tretthet, hodepine, kvalme, oppkast, hypotensjon, nedsatt bevissthetsnivå, hypoglykemi og krampeanfall. Ytterligere systemisk kortikosteroidbehandling bør vurderes i perioder med stress eller elektiv kirurgi. Fordelene ved inhalert flutikasonpropionat bør kunne redusere behovet for orale steroider, men pasienter som bytter fra orale steroider
kan fortsatt ha risiko for nedsatt adrenal reserve i en betydelig periode. Tidligere behov for akuttbehandling med høye doser kortikosteroider kan også innebære risiko. Dette bør alltid tas hensyn til i
akuttsituasjoner og elektive situasjoner som kan fremkalle stress, og egnet kortikosteroidbehandling
må vurderes. Den adrenale svekkelsen kan ha et slikt omfang at spesialistveiledning kan være nødvendig før elektive inngrep. I situasjoner med mulig nedsatt adrenalfunksjon bør HPA-aksen (hypothalamus-hypofyse-binyrebark-aksen) overvåkes regelmessig. Inneholder en liten mengde etanol (ca.
1,00 mg per dose) som er ubetydelig og ikke utgjør noen risiko for pasientene. Det anbefales å
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regelmessig overvåke høyden på barn som får langtidsbehandling. Hvis veksten hemmes bør det
vurderes å redusere dosen av inhalerte kortikosteroider, om mulig, til laveste effektive dose. I tillegg
bør henvisning til pediatrisk lungespesialist vurderes. Ved en eventuell overfølsomhetsreaksjon bør
det ved behov gis standardbehandling, som bl.a. kan omfatte antihistaminer. Det kan være nødvendig å seponere omgående, og ved behov starte alternativ astmabehandling. Dysfoni og candidiasis
kan lindres ved å gurgle eller skylle munnen med vann eller pusse tennene etter bruk. Symptomatisk
candidiasis kan behandles med topiske antifungale midler. Interaksjoner: Ingen formelle interaksjonsstudier er blitt utført. Inneholder natriumkromoglikat i ikke-farmakologiske nivåer og kan brukes
sammen med andre legemidler som inneholder kromoglikat. Flutikasonpropionat er et CYP 3A4-substrat. Ved langvarig behandling bør samtidig bruk av sterke CYP 3A4-hemmere (f.eks. ritonavir,
atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, nelfinavir, sakinavir, ketokonazol, telitromycin) om
mulig unngås. Særlig bør ritonavir unngås, med mindre fordelene oppveier den økte risikoen for systemiske glukokortikoidbivirkninger. Informasjon mangler for inhalert flutikasonpropionat, men det forventes en markert økning i plasmanivåene av flutikasonpropionat. Cushings syndrom og adrenal
suppresjon kan forekomme. EKG-endringene og/eller hypokalemi forårsaket av ikke-kaliumsparende
diuretika (som loopdiuretika eller tiaziddiuretika) kan forverres akutt av β-agonister, særlig når anbefalt dose av β-agonisten overskrides. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av en β-agonist
og ikke-kaliumsparende diuretika. Xantinderivater og glukokortikosteroider kan øke en mulig hypokalemisk effekt av β-agonister. L-dopa, L-tyroksin, oksytocin og alkohol kan svekke hjertets toleranse
overfor β2-sympatomimetika. Samtidig bruk av monaminoksidase (MAO)-hemmere, inkl. stoffer med
lignende egenskaper som furazolidon og prokarbazin, kan fremkalle hypertensive reaksjoner. Det er
økt risiko for arytmi ved samtidig anestesi med halogenerte hydrokarboner. Samtidig bruk av andre
β-adrenerge legemidler kan gi en potensielt additiv effekt. Hypokalemi kan øke risikoen for arytmi
ved bruk av digitalisglykosider. Det bør utvises stor forsiktighet ved samtidig bruk av trisykliske antidepressiva eller MAO-hemmere og i den første toukersperioden etter avsluttet behandling med disse
eller andre legemidler som forlenger QTc-intervallet, som antipsykotika (inkl. fentiaziner), kinidin, disopyramid, prokainamid og antihistaminer, pga. økt risiko for ventrikkelarytmi. Ytterligere adrenerge
legemidler, uavhengig av administrasjonsvei, må de gis forsiktighet, fordi den farmakologiske, forutsigbare, sympatiske effekten av formoterol kan potensieres. Betablokkere og formoterolfumarat kan
hemme effekten av hverandre når de gis samtidig. Betablokkere kan også fremkalle alvorlige bronkospasmer hos astmatiske pasienter. Derfor bør pasienter med astma vanligvis ikke behandles med
β-blokkere, inkl. β-blokkerøyedråper til behandling av glaukom. Under visse forhold, f.eks. profylakse
etter hjerteinfarkt, hvor det ikke finnes akseptable alternativer, kan kardioselektive β-blokkere vurderes brukt med forsiktighet. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Anbefales ikke under graviditet, og bør kun vurderes dersom fordelene for moren
anses å være større enn den mulige risikoen for fosteret. Da β-agonister kan påvirke uteruskontraktiliteten, bør det kun brukes under fødsel dersom fordelene oppveier risikoen. Amming: Ukjent om
virkestoffene går over i morsmelk. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Fordelene av
amming/behandling avgjør om amming/behandling skal avsluttes. Fertilitet: Ukjent om virkestoffene
påvirker fertilitet. Dyrestudier har ikke vist noen påvirkning. Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til
<1/100): Gastrointestinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Palpitasjoner, ventrikulære ekstrasystoler.
Luftveier: Eksaserbasjon av astma, dysfoni, halsirritasjon. Nevrologiske: Hodepine, tremor, svimmelhet, dysgeusi. Stoffskifte/ernæring: Hyperglykemi. Øvrige: Perifert ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til
<1/1000): Gastrointestinale: Diaré, dyspepsi. Hjerte/kar: Angina pectoris, takykardi, hypertensjon.
Hud: Utslett. Infeksiøse: Oral candidiasis, akutt sinusitt. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer. Psykiske: Unormale drømmer, uro, søvnløshet. Øre: Vertigo. Øvrige: Asteni.
Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Psykiske: Psykomotorisk hyperaktivitet, angst, depresjon, aggresjon, atferdsendringer (hovedsakelig hos barn). Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Formoterol:
Angina, hypertensjon, hypotensjon, palpitasjoner, takykardi, arytmi, forlenget QTc-intervall, hodepine,
tremor, nervøsitet, muskelkramper, munntørrhet, søvnløshet, tretthet, uvelhet, krampeanfall, metabolsk acidose, hypokalemi, hyperglykemi, kvalme og oppkast. Flutikason: Sjeldne tilfeller av akutt
adrenal krise med nedsatt bevissthetsnivå, hypoglykemi og/eller krampeanfall samt utydelige symptomer (anoreksi, magesmerter, vekttap, tretthet, hodepine, kvalme, oppkast og hypotensjon). Kronisk
bruk av svært høye doser kan gi atrofi i binyrebarken og HPA-aksesuppresjon med mulige systemiske bivirkninger som Cushings syndrom, cushingoide trekk, adrenal suppresjon, veksthemming hos
barn og ungdom, redusert benmineraltetthet, katarakt og glaukom. Behandling: Formoterol:
Seponering og igangsetting av egnet symptomatisk behandling. Forsiktig bruk av kardioselektive βreseptorblokkere kan vurderes. Hjerteovervåking anbefales. Erstatningsterapi med steroider må vurderes. Serumkaliumnivåene bør overvåkes og kaliumerstatning vurderes. Flutikason: Orale/systemiske kortikosteroider kan være nødvendig i situasjoner med stress. Alle som anses å være kronisk
overdosert bør behandles som steroidavhengige, med vedlikeholdsdose av systemisk kortikosteroid.
Etter stabilisering fortsettes behandlingen med et inhalert kortikosteroid i anbefalt dose. Overvåking
av de adrenale reservene kan være nødvendig pga. fare for HPA-aksesuppresjon. Se
Giftinformasjonens anbefalinger for flutikason: Glukokortikoider H02A B side d og formoterol R03A
C13 side d. Egenskaper: Klassifisering: Kombinasjon av inhalert kortikosteroid (flutikason) og selektiv, langtidsvirkende β2-agonist (formoterol) med additive effekter mht. reduksjon av astmaeksaserbasjon. Virkningsmekanisme: Flutikasonpropionat: Syntetisk, trifluorinert glukokortikoid med potent
antiinflammatorisk aktivitet i lungene ved inhalasjon. Reduserer symptomer og eksaserbasjon av
astma med mindre bivirkninger enn systemiske kortikosteroider. Formoterolfumarat:
Langtidsvirkende, selektiv β2-agonist som ved inhalasjon har en bronkodilaterende effekt som starter raskt, innen 1–3 minutter, og varer i minst 12 timer etter en enkeltdose. Absorpsjon: Flutikason:
Hovedsakelig via lungene, lineær i doseområdet 500–2000 µg, først raskt, deretter forsinket.
Absolutt oral systemisk biotilgjengelighet <1 % pga. ufullstendig GI-absorpsjon og omfattende first
pass-metabolisme. Formoterol: Øker lineært med dosen. Maks. plasmakonsentrasjon innen 5 minutter etter inhalasjon. Proteinbinding: Flutikason: 91 %. Formoterol: 61–64 % (34 % primært til albumin). Fordeling: Flutikason: Distribusjonsvolum ca. 300 liter. Halveringstid: Flutikason: Ca. 7,8 timer.
Plasmaclearance 1093 ml/minutt, hvorav nyreclearance 0,02 %. Formoterol: Ca. 13 timer, maks.
utskilling innen 1,5 timer. Nyreclearance 150 ml/minutt. Metabolisme: Flutikason: Hovedsakelig i
lever via CYP 3A4. Formoterol: Hovedsakelig ved direkte glukoronidering, samt ved O-demetylering
etterfulgt av glukoronidering. Utskillelse: Flutikason: 87–100 % av en oral dose i feces, opptil 75 %
uendret. Formoterol: Ca. 6–10 % uendret i urin etter inhalasjon, 59–62 % av en oral dose utskilles i
urin, 32–34 % i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25 °C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Hvis inhalatoren utsettes for frysing, må den varmes opp til romtemperatur i 30 minutter og så klargjøres på nytt. Inneholder væske under trykk. Må ikke eksponeres for
temperaturer >50 °C. Må ikke punkteres, knuses eller brennes, selv når den er tilsynelatende tom.
Pakninger og priser: 50 µg/5 µg: 120 doser, kr. 283,80. 125 µg/5 µg: 120 doser, kr. 398,60.
250 µg/10 µg: 120 doser, kr. 542,80.

INHALASJONSMEDISINER

PRESENTASJON AV INHALASJONSMEDISINER
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Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2013

1. Rist

2. Klikk

Inhalasjonspulver
200 µg/dose, 200 doser

beklometason

Beclomet

Inhalasjonspulver
100 µg/dose, 200 doser
200 µg/dose, 200 doser
400 µg/dose, 100/2x100 doser

budesonid

Giona

Vedlikeholdsbehandling

Inhalasjonspulver
100 µg/dose, 200 doser
200 µg/dose, 200 doser

salbutamol

Buventol

Bronkodilatator

3. Inhaler

Kronisk obstruktiv lungesykdom
Astma
Cystisk fibrose
-

Vilkår nr
90
92
Cystisk fibrose
Emfysem
Annen kronisk obstruktiv lungesykdom
Astma

ICD
E84
J43
J44
J45

92

Vilkår nr
90
90

92
Cystisk fibrose

R96
T99

J45

E84

ICD
Cystisk fibrose
Astma

92

-

Vilkår nr

92
Cystisk fibrose

R96
T99

J45

E84

ICD
Astma

Cystisk fibrose

92

-

Vilkår nr

Vilkår: (92) Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

-

Vilkår nr
Astma

ICPC

T INHALASJONSPULVER
INHALASJONSPULVER 200 µg/dose: Hver dose inneh.: Beklometasondipropionat 200 µg, laktose. Indikasjoner: Bronkialastma, når tilstanden ikke kan holdes under kontroll av korttidsvirkende bronkolytika brukt ved behov.. Dosering: Beclomet inhalasjonspulver må brukes regelmessig, også i symptomfrie perioder, for optimal behandlingseffekt. Pasientene må informeres om å søke lege dersom de oppnår ufullstendig effekt eller dersom
hov
pasienten trenger flere inhalasjoner enn vanlig ved bruk av beta2-agonister med kort virketid. Pasientene må instrueres nøye i teknisk anvendelse av preparatet. Behandlingen må ikke avbrytes plutselig. En bør bruke den
laveste dosen som gir tilfredsstillende klinisk effekt. Voksne: Vanlig vedlikeholdsdose er 200-400 µg 2 ganger daglig. Hvis nødvendig kan dosen økes opp til 1,6 mg pr. dag fordelt på 2-4 doser og deretter reduseres når
astmaen er stabilisert. Pga. fare for candidainfeksjoner i munn og svelg bør pasienten skylle munnen med vann etter hver inhalasjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Preparatet
er ikke til behandling av akutte anfall, men for regelmessig profylaktisk behandling. Sterk slimdannelse eller tetthet i luftveiene kan føre til at preparatet ikke gir tilstrekkelig effekt. Pasientene trenger en bronkodilatator
med raskt innsettende effekt og kort virketid til behandling av akutte astmasymptomer.
astmasymptomer. Dersom pasienten må øke forbruket av beta2-agonister med kort virketid for å kontrollere astmasymptomene, tyder dette på en
forverrelse av sykdommen. Plutselig og tiltagende forverring av astmasymptomene er potensielt livstruende, og en bør vurdere å øke dosen av inhalert beklometason. Hvis nødvendig, gis et systemisk steroid i tillegg
og/eller et antibiotikum dersom det er en infeksjon med i bildet. Forsiktighet ved lungetuberkulose. Ved bruk av inhalasjonssteroider øker risikoen for systemisk påvirkning (binyrebarksuppresjon, vekstretardasjon) ved
økende dosering. Overgang fra systemisk steroidbehandling: Overfør til inhalasjonsbehandling når respirasjonsfunksjonen er rimelig stabil. Inhalasjonsbehandling gis i tillegg til systemisk behandling som deretter gradvis
seponeres. Kontroller pasienter med binyrebarksuppresjon regelmessig. Øk dosen av inhalert beklometason og vurder tillegg av systemiske steroider ved stress f.eks. forverring av astmaanfall, infeksjon, kirurgiske inngrep.
situasjoner.. Overgang fra systemisk behandling til inhalasjonsterapi kan avdekke tidligere steroidmaskerte allergier.
allergier.
Inhalasjonsbehandlingen erstatter ikke injisert eller oral administrering av kortikosteroider i kritiske situasjoner
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Generelt sett er det ikke ønskelig å gi steroider under graviditet, særlig ikke i 1. trimester.
trimester. Hvis steroidtilførsel er nødvendig, bør en fortrinnsvis bruke inhalasjonsglukokortikoider,
da disse har liten eller ingen systemisk effekt i terapeutiske doser.
doser. Overgang i morsmelk: Ukjent. Preparatet bør ikke brukes under amming. Bivirkninger: I te-rapeutiske doser gir preparatet liten eller ingen systemisk effekt.
Candidainfeksjoner i munn, strupehode og svelg kan forekomme. Heshet og hoste er registrert hos enkelte. Paradoksal bronkospasme kan forekomme. Eosinofil pneumonia. Subkapsulær katarakt. Allergiske reaksjoner
som anafylaktisk sjokk, urticaria og utslett. Angioødem. Mulige systemiske effekter er: Binyrebarksuppresjon, veksthemming hos barn og ungdom, redusert bentetthet og glaukom. Overdose-ring/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for beklometason: Gluokortikoider H02A B side 61 d i Felleskatalogen. Egenskaper: For farmakologiske egenskaper, se pkt. 5 i preparatomtalen. Andre opplysninger: Administreringsmåte: Se
pakningsvedlegg. Pakninger og priser: 200 doser (inhalator) kr 309,20. 200 doser (inhalator m/beskyttelseshylster) kr 309,20. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk
av korttidsvirkende bronkolytika brukt ved behov.
behov. Cystisk fibrose. Refusjonskode:

C Beclomet Easyhaler «Orion»
Kortikosteroid. ATC-nr
ATC-nr
TC-nr.:.: R03B A01

Vilkår: (92) Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

-

Vilkår nr
Astma

ICPC

T INHALASJONSPULVER
INHALASJONSPULVER 100 µg/dose, 200 µg/dose og 400 µg/dose: Hver dose inneh.: Budesonid. 100 µg, resp. 200 et 400 µg, lactos. Indikasjoner: Behandling av lett, moderat og alvorlig vedvarende astma. (Ikke egnet
til behandling av akutte astmaanfall). Dosering: Doseringen er individuell. Preparatet bør brukes regelmessig, også i symptomfrie perioder, for optimal behandlingseffekt. Effekten inntrer etter få dagers behandling og når
maks. etter noen uker. Når ønsket klinisk effekt er oppnådd, bør dosen gradvis reduseres til laveste dose som holder astmasymptomene under kontroll. Behandlingen bør ikke avbrytes plutselig. Lett astma: Voksne og
barn >12 år: Startdose 200-400 µg/dag. Barn 6-12 år: Startdose 200-400 µg/dag. Ved behov økes til 800 µg/dag. Moderat og alvorlig astma: Voksne: Startdose inntil 1600 µg/dag. Vedlikeholdsdose: Justeres iht. behov,
sykdommens alvorlighetsgrad og klinisk respons. Lett, moderat eller alvorlig astma: Voksne og barn >12 år: Vanlig vedlikeholdsdose er 100-400 µg 2 ganger daglig. I perioder med alvorlig astma kan daglig dose økes til
1600µg fordelt på 2 doser og deretter reduseres når astmaen er stabilisert. Barn 6-12 år: Vanlig vedlikeholdsdose er 100-200 µg 2 ganger daglig. Ved behov kan dosen økes til 800 µg fordelt på 2 doser og deretter reduseres
når astmaen er stabilisert. Lett til moderat astma: Voksne og barn >12 år: Ved første-gangsbehandling er vanlig vedlikeholdsdose 200-400 µg 1 gang daglig. Dersom pasienten allerede er kontrollert med inhalasjonssteroider (f.eks. budesonid eller beklometasondipropionat) administrert 2 ganger daglig, kan inntil 800 µg 1 gang daglig benyttes. Barn 6-12 år: Ved førstegangsbehandling med steroider eller dersom pasienten er kontrollert
tilsv. den totale
med inhalasjonssteroider (f.eks. budesonid eller beklometasondipropionat) administrert 2 ganger daglig, er vanlig vedlikeholdsdose 200-400 µg 1 gang daglig. Pasienten bør overføres til én daglig dose tilsv.
dagsdosen, som bør tas på samme måte, til samme tid hver kveld. Ved forverring av astmasymptomer bør det administreres 2 ganger daglig og lege bør kontaktes snarest. En hurtigvirkende bronkodilatator til behandling
av akutte astmasymptomer bør være tilgjengelig. Overføring fra nyere inhalasjonssteroider til Giona Easyhaler én gang daglig anbefales ikke. Administrering
bør skylles, ev.
ev. tennene pusses etter inhalasjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for budesonid eller melkeproteiner (laktose). Forsiktighetsregler: Kun for profylaktisk behandling. Overgang fra perorale steroider:
Pasientens tilstand bør være stabil før høydose inhalasjonssteroider (2 ganger daglig) påbegynnes i tillegg til systemisk behandling som etter ca. 10 dager gradvis seponeres med f.eks. 2,5 mg prednisolon (eller tilsv
tilsv.)
.) pr.
måned til laveste effektive nivå. Peroral steroidbehandling kan erstattes helt med inhalasjonssteroider. Pasienter som har fått akuttbehandling med høye kortikosteroiddoser eller lang-tidsbehandling med høyeste anbefalte dose inhalasjonskortiksteroider, kan vise tegn på nedsatt binyrefunksjon ved alvorlig stress, og tilleggsbehandling med systemiske kortikosteroider skal vurderes ved stress eller planlagt kirurgi. Pasienter som tidligere
har vært avhengige av orale kortikosteroider, som følge av langtidsbehandling med systemiske kortikosteroider, kan få symptomer som følge av nedsatt binyrefunksjon. Normalisering av binyrebarken kan ta lang tid etter
seponering av systemisk kortikosteroidbehandling. Pasienter som har vært avhengige av orale steroider og som overføres til budesonid kan fortsatt ha risiko for nedsatt binyrebarkfunksjon i lang tid, og aktiviteten til
hypothalamus-hypofyse-binyrebarkfunksjonen (HPA-aksen) bør derfor kontrolleres regelmessig. Overgang fra peroral behandling til inhalasjonsterapi kan avdekke tidligere steroidmaskerte symptomer (f.eks. symptomer
på allergisk rhinitt, eksem, muskel- og leddsmerter). Spesifikk behandling bør administreres samtidig ved disse tilstandene. Paradoksal bronkospasme kan oppstå som en umiddelbar økning av hvesing og kortpustethet
etter inntak. Dette bør behandles umiddelbart med hurtigvirkende inhalasjonsbronkodilatator. Preparatet bør seponeres øyeblikkelig, pasienten vurderes, og om nødvendig alternativ behandling startes. Ved akutt tilfelle
av dyspné, bør en hurtigvirkende inhalasjonsbronkodilatator benyttes og medisinsk revurdering overveies. Dersom astmasymptomene ikke er tilstrekkelig kontrollert til tross for maks. doser inhalasjonssteroider, kan det
være behov for et korttidsvirkende systemisk steroid. Behandling med inhalasjonssteroider samtidig med systemiske steroider bør opprettholdes. Systemiske effekter kan forekomme, spesielt ved høye doser over lengre
tid, som Cushings syndrom, cushingoide symptomer, binyrebarksuppresjon, forbigående veksthemming hos barn og ungdom, redusert bentetthet, katarakt og glaukom, mottakelighet for infeksjoner og mer sjelden, ulike
psykiatriske og atferdsrelaterte bivirkninger inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn). Veksten hos barn bør monitoreres, og om nødvendig, dosen reduseres.
Oral candidiasis kan oppstå. For å redusere risikoen bør munnen skylles eller tennene pusses etter hver inhalasjon. Oral candidasis kan kreve behandling med egnet antimykotikum, og hos noen kan seponering av steroidbehandlingen være nødvendig. Spesiell forsiktighet utvises ved lungetuberkulose, sopp-, virus- eller andre luftveisinfeksjoner. Bør kun brukes ved adekvat behandling av infeksjonene. Forverring av astmasymptomer
kan forårsakes av akutte bak-terieinfeksjoner i luftveiene. Antibiotikabehandling eller økt budesoniddose og en kort kur av perorale steroider kan være nødvendig. Ved sterk slimdannelse i luftveiene kan kortvarig behandling med perorale steroider være nødvendig. Nedsatt leverfunksjon gir lavere elimineringshastighet. Mulige systemiske effekter bør derfor sjekkes regelmessig ved å måle aktiviteten til HPA-aksen. Preparatet bør ikke
brukes ved sjeldne arvelige lidelser som galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: CYP 3A4-hemmere (f.eks. itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, ciklosporin,
etinyløstradiol, troleandomycin) kan føre til betydelig økning av systemisk budesonideksponering, og skal tas hensyn til ved langtidsbehandling. Samtidig bruk avCYP 3A4-hemmere skal unngås. Dersom dette ikke er
mulig, bør tidsintervallet mellom behandlingene være så langt som mulig. Økte plasmakonsentrasjoner og forsterket effekt av kortikosteroider har vært observert ved samtidig be-handling med østrogener og kontrasepkombinasjons-p-piller. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bruk under graviditet viser ingen negative effekter på fosteret og det nyfødte barnet. Det er
tive steroider. Ingen effekt er sett i kombinasjon med lavdose kombinasjons-p-piller.
lite sannsynlig at misdannelser oppstår ved anbefalte doser. Dyrestudier har vist at for høye nivåer av glukokortikoider prenatalt har sammenheng med økt risiko for intrauterin veksthemming, kardiovaskulær sykdom i
voksen alder og permanente endringer i tettheten av glukokortikoidreseptorer, «turnover» av nevrotransmittorer og atferd ved eksponering for doser under det teratogene doseområdet. Skal ikke brukes ved graviditet hvis
ikke fordelene oppveier mulig risiko. Lavest effektive dose bør benyttes. Overgang i morsmelk: Utskilles. Ved terapeutiske doser forventes ikke at barn som ammes påvirkes. Kan brukes ved amming dersom forventede
Svelgeproblemer. Infeksiøse: Candidainfeksjon i munnhule/svelg. Luftveier: Heshet, hoste og irritasjon i
fordeler for moren er større enn mulig risiko for barnet. Bivirkninger: Vanlige (f1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Svelgeproblemer.
svelg. Sjeldne (f1/10 000 til <1/1000): Endokrine: Hypokortisisme, hyperkortisisme, tegn og symptomer på systemiske effekter av kortikosteroider, inkl. binyre-suppresjon og vekstretardasjon hos barn. Hud: Kløe, erytem,
blåmerker.. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner inkl. utslett, kontaktdermatitt, urticaria, angioødem og anafylaktisk reaksjon. Luftveier: Bronkospasme. Psykiske: Depresjon, atferdsrelaterte endringer (hovedsakeblåmerker
lig hos barn), rastløshet, nervøsitet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Luftveier: Økt risiko for pneumoni ved nylig diagnostisert KOLS og oppstart av behandling med inhalasjonskortikosteroider.
inhalasjonskortikosteroider. Muskel-skjelettsystempsykoser. Øye: Katarakt, glaukom. Underøkelser: ACTH-stimulasjonstest for å diagnostisere nedsatt hypoet: Redusert bentetthet. Psykiske: Psykomotorisk hyperaktivitet, søvnfor-styrrelser, angst, aggresjon, irritabilitet, psykoser.
fysefunksjon kan vise for lave verdier (feilaktige resultater) pga. undertrykket binyrefunksjon. Muligheten til å tilpasse seg stress kan svekkes. Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger for budesonid:
Glukokortikoider H02A B side d i Felleskatalogen. Egenskaper: For farmakologiske egenskaper, se pkt. 5 i preparatomtalen. Pakninger og priser: 100 µg/dose: 200 doser (inhalator) kr 169,60. 200 doser (inhalator m/
beskyttelseshylster) kr 169,60. 200 µg/dose: 200 doser (inhalator) kr 278,00. 200 doser (inhalator m/beskyttelseshylster) kr 278,00. 400µg/dose: 2 × 100 doser (inhalator) kr 462,10. 100 doser (inhalator m/beskyttelseshylster) 247,20. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av lett, moderat og alvorlig ved¬varende astma. Cystisk fibrose. Refusjonskode:

C Giona Easyhaler «Orion»
Kortikosteroid. ATC-nr
ATC-nr
TC-nr.:.: R03B A02

Vilkår: (90) Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres. (92) Diagnosen astma må være verifisert ved
hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

ICPC
R95
R96
T99

T INHALASJONSPULVER
INHALASJONSPULVER 100 µg/dose og 200 µg/dose: Hver dose inneh.: Salbutamol. sulf. aeqv.
aeqv. salbutamol. 100 µg, resp. 200 µg, lactos. Indikasjoner
andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor. Dosering: Ved behandling av astma anbefales den laveste effektive dose inhalert salbutamol. Ved langtidsbehandling er det anbefalt å bruke
salbutamol ved behov i stedet for kontinuerlig bruk. Voksne: Ved akutt astma eller før anstrengelser: 100-400 µg. Vedlikeholdsbehandling eller profylaktisk behandling: 100-400 µg 2-4 ganger daglig. Maks. dose: 2400 µg/
dag. Barn under 12 år: Ved akutt astma eller før anstrengelser: 100-200 µg. Vedlikeholdsbehandling eller profylaktisk behandling: 100-200 µg 2-4 ganger daglig. Maks. dose: 1200 µg/dag. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet
for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Hvis effekten varer mindre enn 3 timer, kontaktes lege. Hos pasienter med diabetes bør blodglukosenivået kontrolleres inntil den lette hyperglykemiske effekten av salbutamol
er balansert ved behandling av diabetes. Potensielt alvorlig hypokalemi kan opptre ved beta2-agonist terapi. Samtidig behandling med xantinderivater, steroider, diuretika samt hypoksi kan forverre hypokalemien. I slike
tilfeller bør serum-kaliumnivået følges. Salbutamol bør administreres med forsiktighet til pasienter med tyreotoksikose. Interaksjoner: Adrenerge legemidler bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med salbutamol
for å unngå uønskede kardiovaskulære effekter.
effekter. Pasienter som behandles med MAO-hemmere eller trisykliske antidepressiver bør følges nøye ved begynnelsen av behandlingen da salbutamols effekt på det vaskulære
systemet kan bli potensert. Ikke-kardioselektive betablokkere vil redusere eller blokkere effekten av salbutamol. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Dyrestudier indikerer reproduksjonstoksiske effekter. Unødvendig
bruk av salbutamol i 1. trimester av graviditeten bør unngås. Overgang i morsmelk: Risiko ved bruk under amming er ikke klarlagt. Bivirkninger: Skjelettmuskeltremor og palpitasjoner kan opptre, spesielt i begynnelsen
av behandlingen. Slike bivirkninger er ofte doseavhengige. Hyppige (>1/100): Muskel-skjelettsystemet: Tremor
remor.. Sirkulatoriske: Palpitasjon, takykardi. Mindre hyppige: Hodepine, hypersensitivitet (angioødem, urticaria,
hypotensjon). Sjeldne (<1/1000): Luftveier: Bronkospasme, irritasjon av munn og svelg. Metabolske: Hypokalemi. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper
Muskelkramper.. Sentralnervesystemet: Rastløshet, svimmelhet. Adferds- og
søvnforstyrrelser hos barn. Overdosering/Forgiftning: Overdosering med salbutamol behandles med kardioselektive betablokkere under nøye monitorering. Betablokkere må brukes med forsiktighet til pasienter som
har eller har hatt bronkospasme. Se Giftinformasjonens anbefalinger for salbutamol R03C C02 side 102 d i Felleskatalogen. Egenskaper: For farmakologiske egenskaper, se pkt. 5 i preparatomtalen. Andre opplysninger:
Administreringsmåte: Se pakningsvedlegg. Pakninger og priser: 100 µg/dose: 200 doser (inhalator) kr 134,70. 200 doser (inhalator m/beskyttelseshylster) kr 134,70. 200 µg/dose: 200 doser (inhalator) kr 152,00. 200
doser (inhalator m/beskyttelseshylster) kr 152,00. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Bronkospasme ved bronkialastma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende
faktor. Refusjonskode:

C Buventol Easyhaler «Orion»
Adrenergikum. ATC-nr
ATC-nr
TC-nr.:.: R03A C02

INHALASJONSMEDISINER
september 2013
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FAGMØTE 2014 – TØNSBERG

VELKOMMEN TIL
NSF FLU FAGMØTE I TØNSBERG
24. OG 25. APRIL 2014
Hjertelig velkomne til neste års NSF FLU Fagmøte for sykepleiere med interesse for
lungefaget. Vi inviterer til to spennende dager med mange aktuelle tema på programmet.
Vi har laget et program som passer for ansatte både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
Pasientsikkerhet og brukermedvirkning står sentralt i pågående prosjekter i Vestfold
og presenteres i programmet.
Fagmøtet holdes på Quality Hotel Tønsberg, som ligger sentralt og vakkert til i
enden av Tønsberg brygge.
For dere som kommer til Tønsberg allerede onsdag kveld, vil det selvsagt være tilbud om å delta på en sosial og hyggelig kveld, som en god start på et spennende
Fagmøte.
Torsdag kveld inviterer vi alle deltakere til en bedre middag med festlige innslag.

Hjertelig velkommen til Tønsberg!
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FAGMØTE 2014 – TØNSBERG

FORELØPIG PROGRAM UNDER FAGMØTE I TØNSBERG
Torsdag 24.04.14
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
09.00-09.30 Kulturelt innslag
Velkommen
Presentasjon av arbeidsgruppen
Ved avdelingssjef sykepleie, Runar Danielsen, SiV HF
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1) OVERVEKT
09.30-10.15 Pickwicksyndrom
Ved overlege Anne Marie Gabrielsen, SiV HF
10.15-10.30 Pause med besøk i utstillingene
10.30-12.00 Feite folk er late
Ved psykolog Tina Avantis Johnsen
12.00-13.00 Lunsj med besøk i utstillingene
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2) ETIKK/PALLIASJONKOLS PASIENTER
13.00 -13.45 Beslutningsprosesser for begrensning av
Ved professor Per Nordtvedt, leder ved senter
livsforlengende behandling – KOLS pasienter. for medisinsk etikk – UiO
– Juridiske og etiske aspekter.
13.45-14.15 Pause med besøk i utstillingene
14.15-15.00 Forts. beslutningsprosesser ……
Professor Per Nordtvedt
15.00-15.15 Pause med besøk i utstillingene
15.15-16.00 KOLS pasienter trenger også et palliativt fokus. Ved overlege Morten Rønning, SiV HF
16.15-18.00 Lokalgruppeledersamling
NSF FLU Styret
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19.00
MIDDAG

Fredag 25.04.14
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
09.00-09.15 Kulturelt innslag
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3) PASIENTSIKKERHET
09.15-10.00 KOLS linje og Kompetanseoverføring,
Ved lungekoordinator Margrete Klemmetsby, SiV HF
sykehus – kommune
10.00-10.15 Pause med besøk i utstillingene
10.15-11.15 Kreftlinje og kreftkoordinatorrollen
Ved kreftkoordinator Annette Fossberg SiV HF og
kreftsykepleier Nina Ulfsten, Nøtterøy kommune
11.15-12.00 Prosjekt – pasientsikker avdeling og
Ved avdelingssjef medisinske fag Jon Anders Takvam,
tavlemøte ved medisin 5A lunge
kvalitetslege medisinsk klinikk Martin Paulsson og
sykepleier Kathrine Berntsen, SiV HF
12.00-13.00 Lunsj med besøk i utstillingene
13.00-13.45 Pasientsikkerhet i et brukerperspektiv
Ved leder i brukerutvalget ved SiV HF, Mona Wike
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4) HOLDNINGER OG HANDLINGER
13.45-14.45 Motivasjon
Ved professor Ingvard Wilhelmsen, Klinisk
institutt 2, Haraldsplass Diakonale Sykehus – UiB
14.45-15.00 Takk for oss
Ved leder arbeidsgruppe, Anette Hotvedt
Presentasjon av neste års fagmøte.
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Informasjon om påmelding til fagmøte i Tønsberg 2014
All påmelding går via nettsiden til NSF Flu.
Logg den inn på Norsk sykepleierforbund sin nettside : https://www.nsf.no/ .
Alle medlemmer må logge seg inn på nettsiden med medlemsnummer og
passord for å få medlemspris.
Trykk på Faggruppe på NSF sin forside - og velg Lungesykepleier
På høyre side under Hva skjer hos oss - velges Påmelding til Fagmøte 2014.
De som er logget inn vil få opp navn, adresse, e-post og telefonnummer. Ikke
medlemmer fyller ut alle felt markert med rødt. Viktig at all informasjon
stemmer. Skriv inn faktura adresse dersom den er forskjellig fra allerede oppgitt
adresse.

Hvis du får problemer med registreringen vennligst kontakt med:
Karin Helen Danielsen, tlf 477 58 868 - khdanie86@gmail.com

8

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2013

FAG- OG FORSKNINGSDAGER

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2013

9

47th NORDIC LUNG CONGRESS

Welcome
to the

47th Nordic

Lung
Congress
OSLO
NORWAY
Foto: Shutterstock

11–13 JUNE 2015
For further information:
nlc2015.no

Norsk forening for
lungemedisin
DEN NORSKE LEGEFORENING
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KURS-EVALUERING

EVALUERING
KURS I RESPIRASJONSFYSIOLOGI OG MÅLETEKNIKK
30. OG 31. OKTOBER 2013

NSF FLU Hordaland arrangerte kurs i
respirasjonsfysiologi og måleteknikk i
Bergen i nydelig høstvær. Bergen viste
seg fra sin beste side, og det rådet en
hyggelig stemning, både blant kursdeltakere, foredragsholdere, utstillere
og arrangører. Dette gjenspeiles på
evalueringsskjemane og i tilbakemeldinger fra utstillere.
Kurset ble holdt på Brann stadion
med flott utsikt - både Fløyen i det
fjerne, til selve stadion og til spillerne
som også viste seg på banen.
I år deltok 53 deltakere, hvorav de
aller fleste var sykepleiere. Den generelle tilbakemelding var meget godt.

Din totalvurdering av kurset?

n
n
n
n

Svært bra
Meget bra
Bra
Dårlig

Deltakerne var fornøyd med de
fine lokalene og den gode
maten. Foreleserne fikk også
god tilbakemelding (se kakediagram).
De negative tilbakemeldingene
som kom gikk mest på manglende hand-outs. Var også en
del som hadde ønsket mer
gjennomgang av reelle eksempler på spirometrier utført av
pasienter. Den praktiske
gjennomgangen av spirometrier kunne også vært bedre organisert. Kanskje man burde ha
en egen påmelding her, slik at
ikke alle nødvendigvis trenger
å få demonstrert både enkel
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2013

Hva synes du om foredraget
Provokasjonstesting?

n
n
n
n

Svært nyttig
Meget nyttig
Nyttig
Lite nyttig

Hva synes du om praktiske
gjennomgangen?

n
n
n
n

Svært nyttig
Meget nyttig
Nyttig
Lite nyttig
11
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spirometri, gassdiffusjonsmåling og
pletysmografi. Selv om de fleste var
fornøyd, var det også en del som syntes de fikk lite ut av den praktiske
gjennomgangen.

Besøk i utstillingene
Konferanserommet på Brann Stadion
var stort, og alle de 14 utstillerne
hadde derfor sine stands inne i selve
forelesningssalen. Dermed fikk også
utstillerne mulighet til å overvære de
forskjellige forelesningene.
Tilbakemeldingene fra firmaene var
gode. Utstillingene var godt besøkt,
og de var særdeles godt fornøyd med
lokalitetene.
Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
med totalt 12 timer.

Innspill fra deltakere
Kurs i respirasjonsfysiologi og måleteknikk, Bergen 30. og 31. oktober
2013.
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Heldige er to sykepleiere fra Ringerike
Sykehus, som fikk støtte fra NSF for å
reise til Bergen i vakkert høstvær.
Målet var kurset i
Respirasjonsfysiologi og Måleteknikk,
i regi av NSF FLU.
Vi går på videreutdanning i lungesykepleie, og har tilbrakt noen uker i
Bergen dette året. Det hindret oss
ikke i å ta turen over fjellet igjen.
Kurset ble hold i fine omgivelser på
Brann stadion, og kursarrangørene
hadde fått tak i flinke folk til å forelese om de ulike temaene.
Lungenes anatomi og fysiologi, lungefunksjonstester, metoder og kvalitetssikring, ekshalert NO, provokasjonstesting, blodgassanalyse og belastningstester. Vi fikk også en praktisk
gjennomgang av lungefunksjonstester
i laboratoriene på Haukeland, Her
kunne det vært ønskelig med litt mer
tid, slik at vi kunne utvekslet erfaringer med hverandre, og med fagpersonene som var tilstede. I tillegg til fag-

lig utbytte av kurset, er det fint å bli
kjent med sykepleiere fra andre kanter av landet. Det var det gode muligheter til under den hyggelige middagen på kvelden.
Takk for et fint kurs!
Vennlig hilsen Astrid Kristine Hagen.

Hei,
vi synes kurset i Bergen var veldig
relevant for oss. Vi synes programmet
var veldig interessant og lærerikt, tilpasset vårt nivå. Foreleserne var gode.
Det var også relevante utstillinger.
Vi synes det var litt lite om hvordan
man skal kvalitetssikre pusteprøver på
en god måte, litt om tall og verdier.
Ellers var det fine lokaler med flott
servering.
Hilsen Magrethe og Sigrunn
Kristiansand Sykehus
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EVALUERING
OG TAKK FOR KURSSTØTTE FRA NSF FLU TIL IUATLD
SIN ÅRLIGE VERDENS KONGRESS 2013
kongresser i de enkelte verdensdelene
hvert år. Neste år er det følgende
kongresser i Europa og verdenskongress:
The 7th Conference of The Union
Europe Region
“Respiratory Diseases in Europe:
Finding Solutions”
11–13 June 2014
Sofia Hotel Balkan
Sofia, Bulgaria
Coordinating Organisation: The
Bulgarian Respiratory Society

Vi var så heldig å få tildelt kursstøtte
fra NSF FLU for å reise på IUATLD
(International union against
Tuberculosis and Lung Diseases) sin
årlige verdens kongress som i år ble
avholdt i Paris, Frankrike. Vi er, Rut
Elisabet Hovden Hanstveit og Gerd
Gran, som arbeider henholdsvis som
sykepleier og tuberkulosekoordinator
i Tuberkulosepoliklinikken,
Lungeavdelingens poliklinikk og dagbehandling ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Vi var så heldig
at vi også fikk støtte til reisen fra
Overlege Alfred Scnhelle og hustru
Therese Schnelles legat i tillegg til
kursstøtte fra NSF FLU, slik at vi på
denne måten fikk det aller meste dekket.
Kongressen var fra onsdag 30.10. til
søndag 04.11.13, vi reiste tidlig onsdag morgen fra Bergen og med hjemreise sent søndag. Vi var tre til sammen som reiste fra
Tuberkulosepoliklinikken.
Årsaken til at vi ønsket å delta på
denne kongressen er at dette er den
viktigste årlige fagkongressen i
Tuberkulosemiljøet. Det er i tillegg til
denne årlige verdenskongressen, egne
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2013

45th Union World Conference on
Lung Health
28 October - 1 November 2014
Website: http://barcelona.worldlunghealth.org/
Theme: Community-driven solutions
for the next generation
Location: Barcelona, Spain
Vi ønsket å dra på denne kongressen
for å bli oppdatert på hva som skjer
relatert til Tuberkulose innen blant
annet diagnostisering, behandling,
vaksine og oppfølging under behandlingen. I tillegg er dette viktig treffpunkt når det gjelder å treffe kollegaer fra andre land og høre hvordan
man arbeider der når det gjelder
tuberkuloseomsorgen.

Vi deltok på følgende seminar/foredrag:
Torsdag 31.10.13
– Post graduated course
09:00 – 17:00 MDR and XDR TB: clinical and programmatic management
of treatment and
suffering.
På dette seminaret fikk vi en oversikt
over den geografiske utbredelsen av
MDR og XDR TB. Videre en innføring i de ulike utfordringer nasjoner
og verdensdeler har mht kompleksiteten i det å stille diagnoser, oppfølging
av behandling samt infeksjonskontroll.

I tillegg innføring i viktigheten av og
hva som er god palliasjon for disse
pasientene.
Nyttig utveksling av kunnskap, i forhold til hva de ulike land og verdensdeler har som sine største utfordringer.

Fredag 01.11.13
08:00 – 10:00 Symposium Tuberculosis reinfection: impact on
tuberculosis control
I dette symposiet ble det holdt 6 foredrag som omhandlet følgende: prevalens av TB-reinfeksjon og utfordringen det er å bevise det, dette er spesielt
aktuelt i høyendemiske land og områder i forhold til MDR og XDR-TB.
(Qian Gao, China)
Videre ble det forelest om den essensielle rollen og implikasjoner for reinfeksjon i forhold til ulike kulturresultater i laboratorier. (Edward Nardell,
USA)
Utfordringer med hensyn til reinfeksjon i forhold til å vurdere behandlingsresultater. (Florian Marx,
Tyskland)
En foreleste så om implikasjoner av
reinfeksjon i forhold til utvikling av
ny vaksine. (Willem Hanekam, SørAfrika).Videre ble det forelest og diskutert utfordringene med reinfeksjon
i forhold til behandling av latent-TB.
(Gavin Churchyard, Sør-Afrika) Til
slutt ble det forelest om de konsekvenser ved reinfeksjon av TB som vil
kunne påvirke modelleringen av epidemien. (Ted Cohen, USA) En finner
13
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at reinfeksjon av TB er en konsekvens
av manglende oppfølging og kontroll
i særdeleshet i høyendemiske
land/områder, hvilket fører til økning
av MDR – XDR-TB tilfeller. Det må
få konsekvenser for TB kontroll strategier, vaksineutvikling, diagnostisering og for hvordan en behandler
personer med Latent TB. Dette er helt
sentrale og svært relevante tema for
oss å følge med på å være oppdatert
på.
12:45 – 14:15 Hand in hand: screening for TB and HIV
14:30 – 16:30 “Man does not live by
bread alone”. Effects of nutritional
support for TB patients in TB treatment outcomes.
I dette symposiet var det 6 forelesere.
Det er kjent at underernæring er en
viktig årsak til at TB-epidemien er i
kontinuerlig utbredelse særlig i fattige
områder og utviklingsland.
Underernæring gjør folk sårbare for å
utvikle sykdommen, inkludert coinfeksjon med HIV. Det ble forelest
om viktigheten av å forebygge sykdom gjennom stimulering av ulike
matprogram, som å lære folk å dyrke
værbestandige næringsrike planter
(eks soya). I tillegg ble mat og ernæring også brukt som belønning for å
la seg behandle og fullføre behandling
når en først hadde blitt syk. Dette ble
skildret ut i fra ulike virkeligheter og
kontekster, fra Tanzania, Malawi,
Russland og Nepal.

ønsket et økt fokus på og midler og
strategier i forhold til enklere å kunne
diagnostisere og behandle de syke, for
å begrense epidemien.
12:45 – 14.15 MDR-TB: clinical course, reversions and acquired drug resistance

Lørdag 02.11.13
08:00 – 10:00 Diagnostic and therapeutic challenges for latent tuberculosis infection
Dette symposiet hadde 7 forelesere
fra Tyskland, Storbritannia, Kenya,
USA, Sør-Afrika, Sveits. Utfordringer
med latent TB (LTBI) ble beskrevet i
forhold til høyrisiko populasjoner
eller immunsupprimerte. Det ble
gjennomgått aktuelle strategier for
behandling av LTBI, inkludert erfaringer med å behandle personer som
har vært i kontakt med MDR-pasienter, med alternative behandlingsregimer. Det ble diskutert viktigheten av
forbedring av diagnoseverktøy, samt
implementering av strategier. Det
som utkrystalliserte seg var at når en
skulle prøve å enes om veien framover, så var det ikke så enkelt. Europa
ønsket et fokus og økt trykk i forhold
til å få økonomisk støtte til videreutvikling av diagnosetester, samt stimulering av legemiddelfirma til utvikling
av nye legemiddel. I Afrika er det

Kurs og konferanser
Fag-og forskningsdager for sykepleiertjenesten Helse sør-øst
6.–7. mars 2014
Fagmøte i Tønsberg
24.–25. april 2014
ERS Munchen
6.–10. september 2014
JIVD/ERCA
26.–28. mars 2015
Nordisk Lungekongress
11.–13. juni 2015
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Søndag 03.11.13
08:00 – 09:00 The future of TB vaccines. (Fordham Von Reyn, USA, Lewis
Schrager, USA).
Dette er et tema som er høyaktuelt
for oss lokalt og internasjonalt. Hvor
langt har en kommet i arbeidet med
ny vaksine? Det er en større internasjonal forskningsinnsats på gang for å
prøve å finne en vei til å utvikle en ny
og bedre vaksine. Vi fikk imidlertid
vite at det er store utfordringer i dette
arbeidet og at en ennå ikke har kommet nær en løsning på hvordan en
skal tilvirke den nye vaksinen. Det ble
skissert at det kommer til å ta flere år
ennå, før en er ordentlig på vei til å
løse utfordringene. Viktig og nyttig
kunnskap for oss som arbeider med å
gi råd og anbefalinger vedrørende
BCG-vaksinasjon til dagen.
Her er internettadressen til IUATLD,
hvor man kan finne mye nyttig informasjon om organisasjonen, kongresser og Tuberkulose:
http://www.theunion.org/
Tusen takk for støtten.
Hilsen Rut Elisabet H. Hanstveit
og Gerd Gran

Kursstøtte –
Stipend
Vi minner om at fristen for å
søke NSF FLU stipend og kursstøtte er 1. februar 2014.
Søknadsskjema finnes på NSF
FLU sine nettsider.
Fyll ut skjemaet elektronisk, og
send det som vedlegg i en epost til:
nsfflu@gmail.com
Merk emnefeltet med "kursstøtte 2014 – ditt navn" eller
"stipend 2014 – ditt navn".
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KLIPP FRA ASTMA ALLERGI

EŽƌŐĞƐƐƚŵĂͲŽŐůůĞƌŐŝĨŽƌďƵŶĚŚĂƌůĂŐĞƚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶƐĮůŵďĞƌĞŐŶĞƚĨŽƌŬŽůƐƉĂƐŝĞŶƚĞƌ͕ĚĞƌĞƐ
ƉĊƌƆƌĞŶĚĞŽŐŚĞůƐĞƉĞƌƐŽŶĞůů͘&ŝůŵĞŶďůĞůĂŶƐĞƌƚƵŶĚĞƌsĞƌĚĞŶƐŬŽůƐĚĂŐϮϬ͘ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ͘

>ĂŶƐĞƌĞƌĮůŵŽŵŬŽůƐ

/ŶĨŽƌŵĂƐũŽŶƐĮůŵĞŶ om kols ffrra Astma- og Allergiforbundet er beregnet på kolspasienter og deres pårørende.

/ĮůŵĞŶ ŵƆƚĞƌǀŝƉĂƐŝĞŶƚĞƌŽŐƉĊͲ
ƌƆƌĞŶĚĞƐŽŵĨŽƌ ƚĞůůĞƌŽŵŚǀŽƌĚĂŶĚĞ
ŽƉƉůĞǀĞƌĊůĞǀĞŵĞĚŬŽůƐƐǇŬĚŽŵŵĞŶ͘
>ƵŶŐĞůĞŐĞ&ƌŽĚĞ'ĂůůĞĨŽƐƐĨŽƌŬůĂƌĞƌŚǀĂ
ĞŶŬŽůƐĚŝĂŐŶŽƐĞŝŶŶĞďčƌĞƌ͕ŽŵĊƌƐĂŬĞŶĞ͕
ĨŽƌĞďǇŐŐŝŶŐŽŐŚǀĂƉĂƐŝĞŶƚĞŶƐĞůǀŬĂŶ
Ő ũƆƌĞĨŽƌĊďƌĞŵƐĞƐǇŬĚŽŵƐƵƚǀŝŬůŝŶŐ͘&ŝůͲ
ŵĞŶŝŶŶĞŚŽůĚĞƌŽŐƐĊŶǇ ƫŐĞƚƌĞŶŝŶŐƐƟƉƐ͘
&ŝůŵĞŶĞƌĚĞůƚŝŶŶŝŬĂƉŝƚůĞƌŵĞĚ
ŬůŝŬŬďĂƌĞůĞŶŬĞƌƐŽŵŐ ũƆƌĂƚŵĂŶůĞƩ
ŬĂŶŶĂǀŝŐĞƌĞŵĞůůŽŵĚĞƵůŝŬĞƚĞŵĂĞŶĞ͘
&ŝůŵĞŶǀŝůƚƌŽůŝŐĞŐŶĞƐĞŐŐŽĚƚŝƉĂƐŝĞŶƚͲ
ƵŶĚĞƌ ǀŝƐŶŝŶŐĞŶ͘
^ĞŶŝŽƌƌĊĚŐŝǀĞƌ'ƌĞƚŚĞŵĚĂůŝEŽƌŐĞƐ
ƐƚŵĂͲŽŐůůĞƌŐŝĨŽƌďƵŶĚ;E &ͿĞƌ
ƉƌŽƐũĞŬƚůĞĚĞƌĨŽƌĮůŵĞŶ͘,ƵŶŚĂƌŝŵĂŶŐĞ
ĊƌũŽďďĞƚƐŽŵƐǇŬĞƉůĞŝĞƌƉĊ'ůŝƩƌĞŬůŝŶŝŬͲ
ŬĞŶŽŐŚĂƌƐĞƩŚǀŽƌǀŝŬƟŐĚĞƚĞƌĂƚĚĞ
ƉĊƌƆƌĞŶĚĞďůŝƌƐĞƩŽŐŚƆƌ ƚ͘
оDŝƩĂŶƐǀĂƌĚĞƐŝƐƚĞƚŽĊƌĞŶĞƉĊŬůŝͲ

<ŽůƐĮůŵĞŶ
...............................................................................................................................................................

DĊůŐƌƵƉƉĞŶĞƌƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚŬŽůƐ͕ĞŶƚĞŶ
ĚĞŚĂƌĨĊƩĚŝĂŐŶŽƐĞŶĞůůĞƌŝŬŬĞ͕ŽŐĨŽƌ
ƉĊƌƆƌĞŶĚĞƟůƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚŬŽůƐ͘KŐƐĊ
ŚĞůƐĞƉĞƌƐŽŶĞůůŬĂŶďƌƵŬĞĮůŵĞŶŝ
ƵŶĚĞƌ ǀŝƐŶŝŶŐƐƆǇĞŵĞĚ͘
&ŝůŵĞŶŽŵŬŽůƐŝŶŶĞŚŽůĚĞƌŽƉƉƚĂŬŵĞĚ
ůƵŶŐĞůĞŐĞ&ƌŽĚĞ'ĂůůĞĨŽƐƐƐŽŵƚĂƌĨŽƌƐĞŐ
ŵĂŶŐĞĂƐƉĞŬƚĞƌǀĞĚŬŽůƐ͘dŽƉĞƌƐŽ Ͳ
ŶĞƌŵĞĚŬŽůƐĨŽƌ ƚĞůůĞƌŽŵŚǀŽƌĚĂŶĚĞ
ŽƉƉůĞǀĞƌĊŚĂƐǇŬĚŽŵŵĞŶŽŐƉĊƌƆƌĞŶĚĞ
ĨŽƌ ƚĞůůĞƌŽŵƐŝŶƐŝƚƵĂƐũŽŶ͘

ŶŝŬŬĞŶǀĂƌĊŽƉƉƌĞƩĞĞƚůčƌŝŶŐƐͲŽŐŵĞƐƚͲ
ƌŝŶŐƐƐĞŶƚĞƌ͕ŽŐƵƚĂƌďĞŝĚĞŽŐĂƌƌĂŶŐĞƌĞ
ŬƵƌƐƟůďƵĚĨŽƌƉĊƌƆƌĞŶĚĞĂǀƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚ
ŬŽůƐ͘ĞĞƌĞŶŐůĞŵƚ͕ŵĞŶŬũĞŵƉĞǀŝŬƟŐ

hƚŐŝǀĞƌ͗EŽƌŐĞƐƐƚŵĂͲŽŐ
ůůĞƌŐŝĨŽƌďƵŶĚ;E &Ϳ
WƌŽĚƵƐĞŶƚ͗dĞƌũĞ,ƵƵƐĞ͕ĨŽƌƉƌŽĚƵŬƐũŽŶƐͲ
ƐĞůƐŬĂƉĞƚͨDĂŶŶs,ƵƐĞͩ͘
&ŝůŵĞŶĞƌĮŶĂŶƐŝĞƌ ƚŵĞĚŵŝĚůĞƌĨƌĂ
 ǆ ƚƌ Ă Ɛ Ɵ Ō Ğ ů Ɛ Ğ Ŷ ͘
&ŝůŵĞŶďůĞůĂŶƐĞƌ ƚϮϬ͘ŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ
ŽŐĞƌƟůŐ ũĞŶŐĞůŝŐƉĊ&ĂĐĞďŽŽŬŽŐE &Ɛ
ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞƌ͗ǁǁǁ͘ŶĂĂĨ͘ŶŽͬŬŽůƐĮŵ
&ŝůŵĞŶŬĂŶŽŐƐĊůĂƐƚĞƐŶĞĚƐŽŵĂƉƉĨŽƌ
ƐŵĂƌ ƩĞůĞĨŽŶĞƌŽŐŶĞƩďƌĞƩ͘

ŐƌƵƉƉĞ͕ŽŐĚĞŚĂƌĞƚůŝŬĞƐƚŽƌ ƚďĞŚŽǀĨŽƌ
ŬƵŶŶƐŬĂƉŽŵƐǇŬĚŽŵŵĞŶƐŽŵƉĂƐŝĞŶƚĞŶ
ƐĞůǀ͘ĞŶŶĞĮůŵĞŶŬĂŶďŝĚƌĂƟůĊŐŝĚĞŶŶĞ
ŐƌƵƉƉĞŶŶǇ ƫŐŝŶŶƐŝŬƚ͕ƐŝĞƌŚƵŶ͕

DĞĚůĞŵƐƉƌŝƐĞƌŽŐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚϮϬϭϰ
>ĂŶĚƐŵƆƚĞŝEŽƌŐĞƐƐƚŵĂͲŽŐůůĞƌŐŝĨŽƌďƵŶĚŚĂƌĨŽƌ
ϮϬϭϰǀĞĚƚĂƩŶǇĞƉƌŝƐĞƌĨŽƌŵĞĚůĞŵƐŬĂƉŝE &ƐŽŵ
ĨƆůŐĞƌ͗
Kilde: Astma Allergi – Nr. 6 – 2013 – 53.årgang
,ŽǀĞĚŵĞĚůĞŵ͗

ŬƌϱϬ
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,ƵƐƐƚĂŶĚƐŵĞĚůĞŵƐŬĂƉĨŽƌƵƚƐĞƩĞƌĂƚĞŶŝƐĂŵŵĞ
ŚƵƐƐƚĂŶĚĞƌŚŽǀĞĚŵĞĚůĞŵ͕ŽŐĂƚĂůůĞŵĊŚĂƐĂŵŵĞ
ĂĚƌĞƐƐĞ͘
ƐƚŵĂůůĞƌŐŝĨƆůŐĞƌŵĞĚůĞŵƐŬĂƉĞƚŝE &ƵƚĞŶ
ĞŬƐƚƌĂŬŽƐƚŶĂĚĞƌ͘
ƌĚƵŝŬŬĞŵĞĚůĞŵ͕ŬŽƐƚĞƌĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŶĊŬƌϰϱϬ͘
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NETTKONTAKT

NSF FLU’s nettsider
Det er mye bra informasjon på Internett,
men det kan av og til være vanskelig å
avgrense seg, og finne kvalitetsinformasjonen. Vi ønsker at våre internettsider
skal gi deg:
• Fagstoff som er brukbart /
seriøst / kvalitetssikret
• Informasjon om kurs
• Nyttige lenker
• Informasjon om utdanning
• Søknadskjema for økonomisk støtte i forbindelse med kurs /utdanning
• Fagbladet for lungesykepleiere.
• Informasjon om lokalgrupper
Følg oss også på Facebook, her kan dere kan gå direkte fra vår facebookside inn på vår nettside.
Vi legger ut informasjon om kurs og fagmøte.
Dersom dere ønsker å legge inn informasjon kurs som skjer i deres fylke, kan dette legges inn her eller på
vår nettside.
Ønsker du at vi skal ta opp tema eller
emner som er av interesse for seg, ta
kontakt med
WEB-ansvarlig: karin.danielsen@vestreviken.no
Kom gjerne med tilbakemeldinger til
oss, både ris og ros så vi kan bli enda
bedre.

Av svenske tobaksfakta.se har vi fått tillatelse
til å spre nyheten om at
Europa ligger etter i arbeidet mot tobakk.
Gå inn på følgende link og les selv:
http://tobaksfakta.se/nyheter/europa-ligger-efter-i-arbetet-mot-tobak/
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ERS

ERS 2013
I år valgte styret å ikke delta på ERS,
vi prioriterte Nordisk på Island i stedet.
Jeg var i Barcelona i privat regi, og
fikk i den forbindelse en hel dag med
besøk i utstillingen, en gedigen utstilling. Jeg føler nesten at den blir større
og større for hvert år. Så her kommer
en liten sak angående mitt besøk der.
Jeg synes jo at en stor del av ERS
handler om å besøke utstillingen,
knytte nye kontakter, og ikke minst
holde gamle kontakter ”varme”.
I år som i fjor mye fint å se. Jeg er
selvfølgelig konsentrert om det som
har med pust å gjøre, eller rettere sagt
mangel på pust å gjøre, og ikke minst
hva mangel på pust kan føre til. Det
er det jeg for det meste jobber med,
så det gir seg vel selv hvilke områder
jeg konsentrerer meg om.
Flere utstillere hadde nylanseringer av
masker til non invasiv behandling,
både nese-, nese, munn- og hele
ansiktsmasker. Det er en trend at
maskene blir lettere og lettere, og stadig mindre deler og forholde seg til.
Noe som også medfører at rengjøring
blir lettere.
En positiv utvikling synes jeg. Det er
jo nesten slik at å tilpasse pustestøtte
med dagens teknologi nærmest ordner seg selv, seg sier nærmest, fordi
klinikeren må selvfølgelig titrere trykk
og andre innstillinger. Men selve faget
føler jeg nå er nesten masketilpassingen. Så masker har veldig stor betydning i behandlingen
Det er firma som også har kommet
med masker tilpasset for kvinner. Jeg
vet ikke helt den store nytte verdien
av det, men noen ser ut til å passe
disse maskene bedre. Og så er de jo
rosa!
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Ikke så mye nytt innenfor Bilevel og
annen ventilator behandling. Snarere
oppdateringer, og enkelte forbedringer innenfor dagens teknologi.
Det som er spennende er at stadig
flere leverandører kommer med løsninger innefor munnstykke ventilering. Jeg vet at det har vært introdusert tidligere, blant annet på Island
under Nordisk, men stadig flere melder seg på her. Problemet med denne
behandlingen har jo vært alarmer, det
at man må bruke litt Reodor Felgen
løsninger for å komme i mål. Dette
slipper man nå, det er kommet egne
modus for munnstykke ventilering
hos de fleste leverandørene, og det er
bra at vi som klinikere har flere
maskiner å velge i.
Nedsat,t eller total mangel på hostekraft er jo også et stort problem innefor denne gruppen pasienter som jeg
jobber med. Nye hoste maskiner er
kommet på markede, og maskiner
som kombinerer host og risting ser ut
til å komme mer og mer.
Det har jo som kjent vært en maskin
på det norske markede en stund nå,
men det er stadig flere som kommer
med denne løsningen.
Tidligere hadde vi tilgang til rene
”riste” maskiner. Disse ble trukket fra
markede for et par tre år siden, men
er nå på tur tilbake. Det er allerede en
leverandør som tilbyr dette til det
norske markedet, og flere er sannsynligvis på tur. En positiv sak med disse
nye maskinene er at de er blitt betydelig letter, og mer mobil en den forrige modellen. Det er forresten hostemaskinene også blitt, mindre og lettere.

Det er ikke bare maskiner som rister.
Det presenteres også vester med riste
funksjon, en meget avanser form for
slimmobilisering/lungefysioterapi. Jeg
har til gode å se noen dokumenterte
resultater rundt denne vest behandlingen, men ble lovet det fra et av firmaene der nede. Blir spennende
lesing.
Et par utenlandske firmaer viste
skjold respiratorer, spennende men
lite aktuelt for det jeg driver med for
tiden.
I det store og hele en spennende
utstilling. Flere firmaer som tilbyr tilnærmet like produkter. Bare små
algoritme forskjeller i programvaren i
maskinen, og små forskjeller i detaljene når det gjelder masker.
Jeg tror at uansett hvilke maskiner og
masker man velger, så vil man stort
sett komme i mål med behandlingen.
Man vil nok være prisgitt anbudsprosser som kliniker i større og større
grad. Anbud som blir større og større,
og snart vil ende opp som nasjonale.
Det vil nok bli små rom for å kunne
velge selv utstyr selv. Et lite hjertesukk
til slutt her.
Det var mitt besøk i Barcelona. Nå
gleder vi oss bare til Tønsberg og fagmøtet i april, og ikke minst ERS i september. München er plassen da.
Håper vi ses noen stykker, her eller
der.
God jul.
Geir Kristian Gotliebesn
Nestleder
NSF Flu
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