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LEDER

HEI ALLE M EDLEM M ER!
Da er våren godt på vei flere steder og for mange nærmer det seg noen etterlengtede fridager i forbindelse med
påsken.
Håper at mange av dere har meldt dere på NSF FLU Fagmøtet 2014 i Tønsberg. Dette blir bra, flotte forelesninger og sosialt program. VEL MØTT!
Hovedtema i dette bladet er sigarettrøyking, med gode innlegg og informasjon om temaet. Det er viktig at vi
som sykepleiere følger opp pasientene når det gjelder informasjon om og hjelp til røykeslutt. Vi viser også til
lommefolderen: «Hvordan snakke med røykere om røykeslutt?» som er utarbeidet av Trine Oksholm, Christine
Råheim Borge og Helene J. Haugland i samarbeid med NSF FLU, denne finner du her i bladet.
I slutten av januar hadde vi et Nettverksmøte og referat fra møtet er med her i bladet. Det blir interessant å
arbeide videre med det som kom frem på møtet og det er avtalt nytt møte til høsten. Når det gjelder videre
arbeid, er det med anbefaling fra styret i NSF FLU søkt om fagutviklingsmidler fra NSF i 2014, til en workshop
med forskere. Hvor målet er å oppdatere kunnskap innen lungeforskning gjennomført av sykepleiere.
Siden nyttår har det vært to samlinger med NSF for faggruppelederne.
4. og 5.02. var det Samhandlingskonferanse på Gardermoen, Oslo, dette er en årlig konferanse med forbundsstyret, fylkeslederne og fag- og helsepolitisk avdeling i NSF. Tema i år var – Kompetanseledelse, det var mange
interessante innlegg og i tillegg en del gruppearbeid. Det var blant annet fokus på og innlegg om
«Spesialsykepleiere med videreutdanning / klinisk mastergrad i sykepleie i kommunene og spesialisthelsetjenesten– behov, betydning og rammevilkår».
18. og 19.03. var det Sentralt Fagforum (SF) på Sem gjestegård i Asker. SF består av alle faggruppelederne og det
er samling to ganger i året. Tema her var i tillegg til aktuelle saker, NSF sine politiske plattformer og «Sykepleier
som samfunnsaktør» - dette var hovedtemaet. Det var to dager med interessante og lærerike innlegg, og flere
gruppearbeid med case.
Kull 5 på Videreutdanning i klinisk sykepleie - Lungesykepleie nærmer seg nå slutten, det er 26 studenter som
går på dette kullet og de har sin siste dag med presentasjoner av fordypningsoppgavene sine den 12.06.
Vi håper at vi får mange søkere til neste kull, som skal begynne allerede til høsten med første samling i uke
44, se mer informasjon her i bladet eller på www.hib.no.
SØKNADSFRIST 15.05.14.
Har dere saker som dere ønsker at vi i styret skal ta tak i, ønsker om tema i Fagbladet eller annet dere vil formidle til oss så bare ta kontakt. Kontaktinformasjon finner dere på nettsiden og på neste side her i bladet.
Vi nærmer oss 500 medlemmer og håper at alle prøver å verve kollegaer til faggruppen og blir med i
Vervekampanjen som pågår.

Vi ønsker dere alle en riktig GOD PÅSKE og håper å se mange
av dere på Fagmøtet i Tønsberg rett over påske!
Beste hilsen fra alle oss i styret v/Gerd Gran
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Baksiden
Forsiden

RØYKESLUTT-BROSJYRE

Oppfølging

800 40 085
800 89 333
Her er nettsider med mer informasjon
om røyk og røykeslutt:
Røykeavvenningsmetode

Andel røykfrie
i prosent
1 år etter røykeslutt

http://www.tobakk.no

http://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/
Hjelpemidler-ved-roykeslutt/Nikotinlegemidler.aspx

http://www.kreftforeningen.no/forebygg/tobakk/Roeykeslutt

www.slutta.no

side 2 og 3

brett

Avhengighet og røykeslutt

Hvordan slutte?

Hvordan snakke om røykeslutt?

Hvordan forbli røykfri?

Fordeler ved å fortsette å røyke:

Fordeler ved å slutte å røyke:

Ulemper ved å fortsette å røyke:

Ulemper ved å slutte å røyke:

Denne røykesluttbrosjyren er utarbeidet av Trine Oksholm, Helene Haugland og Christine Råheim Borge i samarbeid
med NSF. Den er i lommeformat, og skal være et hjelpemiddel for sykepleiere når det gjelder å ta opp temaet røykeslutt. Brosjyren er gratis og kan bestilles ved å sende e-post til NSFFLU@gmail.com
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E-SIGARETTER

BLIR E-SIGARETTENE LØSNINGEN PÅ
TOBAKKSPROBLEMET?
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Karl Erik Lund, Ph.d., Research Director
Norwegian Institute for Alcohol and
Drug Research (SIRUS)
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Etter koffein er nikotin det mest
utbredte nytelsesmiddel i verden.
Inhalasjon av tobakksrøyk fra en glødende sigarett har vært den tradisjonelle opptaksmetoden for nikotin. I
forbrenningsfasen utløses mer enn 4
000 kjemiske stoffer hvorav nærmere
70 er kategorisert som karsinogene.
Siden 1930 er 1,3 trillioner sigaretter
konsumert i Norge - mer enn 70% av
dette volumet av menn. Om lag 50
sykdommer er satt i sammenheng
med sigarettrøyking – ca 20 av disse
er dødelige. Siden 1950 har sigarettene har forårsaket om lag 200 000
dødsfall her i landet. Etter nærmere
50 år med opplysningsvirksomhet,
salgsrestriksjoner, atferdsbegrensninger, avgiftsøkninger og terapeutiske tiltak røyker fortsatt rundt 700 000
nordmenn. Fortsatt dør 5 000 hvert år
av røykerelaterte sykdommer og disse
rammer i økende grad sosialt skjevt.
Dagens røykere har andre hjelpebehov enn de røykerne som myndighetene adresserte på 1970 og -80tallet.
Det er i dette perspektivet tobakksforsker Karl Erik Lund i Statens institutt
for rusmiddelforskning betrakter
behovet for e-sigaretter.
– Norge har tatt i bruk de fleste av de
virkemidlene som Verdens helseorganisasjon anbefaler for å redusere
røykingen, men vi står likevel igjen
med et enormt tobakksproblem. 0visjonen om det tobakksfrie samfunnet - nylig innlemmet i Tobakksloven - står paradoksalt nok i veien
for å redusere de tobakksrelaterte
lidelsene gjennom skadereduksjon ...
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Hva legger du i skadereduksjon?
– Skadereduksjon er å sette mislykkede
røykesluttere i stand til å redusere
sin egen risiko for tobakksrelaterte
sykdommer ved å informere om, tilrettelegge for og oppfordre til bytte
til mindre farlige nikotin/tobakksprodukter – selv om bruk av disse
innebærer fortsatt eksponering for
giftstoffer.
… og e-sigaretten er et slikt produkt?
– Ja, helt opplagt. Kunnskapen vi har
fra kjemiske innholdsanalyser, dyreforsøk, selvrapporterte bivirkninger
og analyse av umiddelbare fysiologiske endringer hos mennesker tilsier
at e-sigarettene er et langt mindre
skadelig – om enn ikke et risikofritt – nikotinalternativ til de konvensjonelle sigarettene. Det er helt
unødvendig at røykerne skal risikere
livet for å få i seg den nikotinen de
trenger.
Hvorfor er da de nikotinholdige esigarettene forbudt?
– Den formelle årsak er at helsemyndighetene i 1989 innførte et generelt
forbud mot nye nikotinprodukter.
Usikkerhet om helserisiko, hvem som
ble brukere, hva effekten var i røykeavvenning, om det kunne være et

misbrukerpotensial osv. gjorde det
lenge riktig å legitimere forbudet
mot e-sigaretter i et ‘føre-var-prinsipp’. Nå har tilsiget av forskningsbasert kunnskap umuliggjort berettigelsen av et ‘føre-var-argumentet’, og
det virker å være politisk tilslutning
til å oppheve forbudet. I antitobakksbevegelsen frykter man imidlertid at markedsadgang for e-sigarettene vil re-normalisere den røykingen som man i mange tiår har
arbeidet hardt for å de-normalisere.
Kreftforeningen har også hevdet at
e-sigarettene kan fungere som en
inngangsport til oppstart av den
livsfarlige røykingen.
Er ikke det en reell mulighet?
– ‘Gateway-teorien’ skal tas på største
alvor, men den har meget svak støtte
i forskningsmiljøet. Alle brukerundersøkelser - også i Norge- viser
at e-sigarettene har liten appell til
ikke-røykere. Det betyr at det reservoar av mennesker hvor en eventuell
gateway-effekt kan være virksom er
svært lite. Men ettersom bruken av
e-sigarettene øker – og den tredobles
for hvert år - må vi forvente at et
visst segment unge ikke-røykere likevel vil bli rekruttert. Noen av disse
ungdommene vil helt sikkert også
begynne å røyke, men det ville de
kanskje gjort også uten en forutgå-

Fakta:
Elektroniske fordampere ble lansert i 2007, og har siden gjennomgått store produktforbedringer og rask etterspørselsvekst. Ved inhalasjon fra et munnstykke
aktiveres et batteri som varmer opp en smaktilsatt væske som ellers består av
propylenglykol, vegetabilsk glyserol og varierende mengder nikotin. Produktet
inneholder ikke tobakk og brenner ikke. Dampen har langt færre og gjennomgående lavere konsentrasjoner av giftstoffer enn tobakksrøyk. I Norge er nikotinholdig væske til fordampning foreløpig forbudt å importere for kommersielt videresalg, men produktet kan lovlig kjøpes over internett til privat bruk. Nylig vedtok
EU å gi e-sigaretter markedsadgang, og det norske forbudet vil derfor etter all
sannsynlighet bli opphevet.
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ende erfaring med e-sigaretter. Det
er dessuten vanskelig å forstå at
unge uten predisponerende trekk for
røyking skal forlate e-sigarettene til
fordel for de konvensjonelle sigarettene. I forhold til e-sigarettene vil
tobakksalternativet smake harskt,
oppfattes som mye farligere, være
langt dyrere, ha et negativt symbolinnhold og kun kunne brukes utendørs. Det er vanskeligere å finne faktorer som skulle motivere for en
overgang fra e-sigaretter til tobakk.
Hvis vi trekker en parallell til snus,
så viser forskningen der at snusbruk
blant ungdom i større grad immuniserer mot oppstart av røyking.
Hvilke argumenter finnes for å gi esigarettene markedsadgang?
– Forbudet kanaliserer etterspørselen
mot usikre forsyningskilder på internett. Det finnes useriøse aktører som
tilbyr produkter med dårlig kvalitet
og i verste fall konsentrasjoner av
giftstoffer over terskelverdier for helserisiko. Fravær av produktkontroll
gjør at forbrukerne ikke vet hva de
kjøper. Viktigere er det at forbudet
hindrer røykere tilgang til et skadereduserende alternativ. Dessuten
bidrar forbudet til å opprettholde
markedsposisjonen til de livsfarlige
sigarettene. E-sigarettene truer
tobakksindustriens markedsdominans, og i likhet med legemiddelindustrien har tobakksindustrien
arbeidet politisk for å hindre produktet markedsadgang. Et siste
argument er at forbudet – som kun
omfatter nikotinholdige produkter dessuten gir forbrukerne begrenset
beskyttelse. På dette dosenivå er det
ikke nikotin som er problemet, men
eventuelt stoffer i smakstilsetningene. Forbudet bør derfor etter mitt
skjønn erstattes av et regelverk som
isteden øker produktsikkerhet og
–kvalitet, og gir forbrukerne større
grad av trygghet. Kostnadene ved å
opprettholde forbudet mot e-sigaretter er simpelthen for store. Ut fra det
vi nå vet om risiko og brukergrupper
tegner e-sigarettene til å redde langt
flere liv enn de eventuelt vil komme
til å ta.
6

Hva vil en eventuell markedsadgang
for e-sigaretter bety for røykeslutt?
– Forskning viser at e-sigarettene
reduserer trangen til å røyke, mildner abstinenssymptomer, reduserer
forbruket av sigaretter og har effekt i
røykeslutt. Hvor stor effekten er, har
vi kun i begrenset grad testet ut i
eksperimentelle undersøkelser - og
da med produkter som for lengst er
datert og erstattet av mer brukervennlige e-sigaretter som også doserer nikotin mer effektivt. Gevinsten
for røykeslutt ligger i førte rekke i
den store appell disse produktene
har hos røykere. I motsetning til
nikotinlegemidlene, vil damping på
e-sigarettene simulere røyking og
ivareta de sensoriske funksjonene. I
mine 25 år som tobakksforsker har
jeg ikke tidligere registrert hos røykerne så høy ‘likeability’ for noe
nikotinalternativ. Kombinasjonen av
god effekt og stor vilje til bruk er det
som gir avkastning for røykeslutt på
befolkningsnivå. Det er likevel som
alternativprodukt for sigaretter til de
som ellers hadde blitt røykere i framtidige generasjoner at e-sigarettene
på sikt kan bidra til et røykfritt samfunn.
Du sier at mange røykere omfavner
e-sigarettene, men hvordan har mottakelsen vært blant forskere, politikere og i tobakkskontrollbevegelsen?
– Veldig blandet. De mest optimistiske
forskerne hevder de potensielle helsegevinstene ved å gjøre e-sigarettene
tilgjengelig kan sammenlignes med
folkehelseeffekten fra antibiotika. De
mer pessimistiske hevder e-sigarettene vil bidra til å forsinke røykeslutt, føre til dobbeltbruk, bli en inntaksmetode for narkotika, føre til
forgiftninger, branner etc.
Framveksten av e-sigarettene har til
nå vært forbrukerstyrt. De har oppstått uten tobakkskontrollbevegelsenes samtykke og utviklet seg utenfor helsemyndighetenes kontroll.
Mange er moralsk indignert over
tanken på å tillate en atferd som ligner så mye på røyking. Skepsisen
styrkes ved at den utskjelte tobakks-

industrien etter hvert har begynt å
teste markedet med egne produkter.
For mange er det vanskelig å akseptere at noe positivt kan komme fra
en industri med så dårlig omdømme. For oss forskere, som må studere
fenomenet uavhengig av deres leverandører, er det en stor men betinget
entusiasme for e-sigarettene.
Avstanden mellom forskning og
antitobakksaktivistene er stor og
debattklimaet er til tider vanskelig.
Helseminister Bent Høie har sagt
han vil vurdere å oppheve forbudet
mot nikotinholdige e-sigaretter.
Dersom produktet får markedsadgang, hvordan bør de da reguleres?
– Hvis vi virkelig erkjenner at e-sigarettene har et potensial for å kunne
redusere tobakksrelatert syke- og
dødelighet på samfunnsnivå, bør en
logisk konsekvens kanskje være at vi
lager regler som tilrettelegger for –
og ikke hindrer – overgang fra det
farlige til det mindre farlige produkt? Dette vil i så fall innebære at
e-sigarettene ikke bare gis markedsadgang, men at det gis minst like
gode konkurransevilkår som sigarettene. Mer presist betyr det at e-sigarettene ikke bør klassifiseres som et
legemiddel (med mindre de markedsføres met et terapeutisk budskap
og har spesielt høy konsentrasjon av
nikotin). E-sigarettene bør ha minst
like god tilgjengelighet som tobakken, noe som utelukker at kun apotekene kan omsette produktet.
Kanskje bør e-sigarettene plasseres i
butikken i nærheten av tobakken,
men ikke gjemmes i skap? E-sigarettene bør kanskje holdes unna beskatning? Konkurransefortrinn må altså
gis på mange områder. Utfordringen
blir å tilrettelegge for e-sigaretter
uten at man samtidig bidrar til at
produktet skal appellere til ikke-røykere. Det er i dette problematiske
landskapet en hensiktsmessig regulering av e-sigarettenes markedsadgang må finne sted.
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KAMP MOT TOBAKK

VIL HA KONKRET HANDLING FOR ET
TOBAKKSFRITT SAMFUNN
Når tobakk tar over 5 000 liv
hvert år, mener generalsekretær Frode Jahren i LHL at den
naturlige konsekvensen av det
er forbud mot røyketobakk og
sigaretter.
– Tobakk er en gift uten noen positive helsegevinster. Ethvert annet
produkt som dette hadde blitt forbudt, sier Jahren, og viser til at
LHL, Landsforeningen for hjerteog lungesyke, som første store samfunnsaktør har foreslått nettopp
det.
I fjor høst lanserte LHL og Jahren et
omsetnings- og innførselsforbud mot
røyketobakk og sigaretter.
– Vi mener det kan skje i løpet av en
tiårsperiode. Fram til da må vi
legge enda bedre til rette for røykeslutt og vi må innføre flere restriksjoner enn i dag. Om ti år må et
slikt forbud oppfattes som naturlig,
både fordi holdningene har endret
seg og fordi røykingen har begrenset seg på andre måter, sier Jahren.

Over 1 million røykere
SSB la nylig fram ferske tall for nordmenns tobakksvaner. Andelen som
røyker er nesten halvert på 10 år, men
aldersgruppen mellom 16 og 24 har
likevel en negativ utvikling. I fjor var
fire av ti i aldersgruppen tobakksbrukere.
– Selv om utviklingen går i riktig retning, er det fortsatt over en million
nordmenn som røyker daglig eller
av og til. Vi kan ikke sitte stille og
se på helseskadene disse utsettes
for, fastslår Jahren.
Røyking er den viktigste risikofaktoren både for tidlig død og tap av friske leveår i Norge. Beregninger fra
Nasjonalt folkehelseinstitutt viser at
hvert år dør rundt 5 100 personer på
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Ggeneralsekretær Frode Jahren i LHL.

grunn av røyking. Flere hundre personer dør hvert år av sykdom som
skyldes passiv røyking. Over 40 sykdommer, hvorav omtrent 20 dødelige,
har direkte sammenheng med røyking. De viktigste sykdommene er
ulike former for kreft, luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer. Samfunnet taper om lag åtte
milliarder kroner per år i direkte produksjonstap og økte utgifter til helsevesenet. Inkluderes økonomisk verdsetting av tapte leveår, øker kostnaden
til nærmere 80 milliarder kroner per
år.

20 årsgrense
På veien fram mot et forbud, har
LHL foreslått 20 årsaldersgrense på
kjøp og salg av røyk. En opinionsmåling LHL fikk utført tidligere i år viste
at 6 av 10 nordmenn støtter forslaget.
– Dette er et eksempel på at politikerne ikke er helt i takt med folkemeningen på dette området. Jeg
tror vi kan få en lignende utvikling

også når det gjelder forbud, og her
tror jeg i motsetning til politikerne
at de som våger å gå foran vil tjene
på det på sikt, sier Jahren.
Det er ikke bare de direkte helseskadene ved tobakk som bekymrer
Jahren. Han er også opptatt av at
forskning viser at røyking skaper
norsk klasseskille. En rapport, som
NTNU i Trondheim har vært med på
å utarbeide, viser at en som røyker
har omtrent dobbelt så stor risiko for
tidlig død som en som aldri har røyket.
– Dette er noe vi har vært opptatt av
lenge. Nå må både regjeringspolitikere og stortingspolitikere være villige til å ta i bruk sterkere virkemidler. Helse- og omsorgsminister
Bent Høie må ikke bare på banen,
han må også sørge for at regjeringen får en politikk på området, krever Jahren.

Styrke tolletaten
LHL og Jahren følger nøye med på
hva Høyre-Fremskrittspartiregjeringen gjør for å bidra til å få ned
tobakksforbruket. Organisasjonen
advarer regjeringen mot avgiftslettelser på slike produkter. På ett område mener imidlertid Jahren at regjeringen har gitt positive signaler.
Finansminister Siv Jensen foreslår å
styrke og rendyrke den nye tolletaten
til å drive grensekontroll og vareførselsadministrasjon.
– Ett av argumentene mot å innføre
et forbud for omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter,
har vært grensekontroll. Selv om vi
ikke kan ta Jensen og regjeringens
politikk til inntekt for dette, viser
de gjennom det de nå foreslår at
det er mulig å gjøre tiltak som er
helt nødvendige for å få et forbud
til å fungere, sier Jahren.
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RØYKESLUTT

FESTRØYKERE ER I RISIKOSONEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––
TEKST: KRISTIN NÆSS
–––––––––––––––––––––––––––––––––

60 prosent av de som røyker av
og til, mener at røykingen deres
har liten betydning for helsen.
Men når det gjelder risikoen for
hjerte- og karsykdom ved røyking, er den største forskjellen
å gå fra null røyk til litt røyk,
sier Helsedirektoratet.
11 prosent av befolkningen røyker av
og til. De aller fleste røyker én gang i
måneden eller oftere. Og de som røyker av og til, har gjerne venner som
røyker. De røyker oftere i helgen enn i
uken, de røyker som regel ikke alene.
Og de røyker når de er på fest.
Kanskje er du en av dem?

Slik slutter du å
festrøyke:
1. Tenk gjennom hvorfor du har lyst til
å bli helt røykfri. Skriv det gjerne
ned.
2. Bestem deg for å slutte helt og
sett en sluttdato. Det kan være i
dag eller om to uker.
3. Følg regelen: Ikke ett eneste trekk!
Hvis du tillater deg å røyke litt blir
det mye vanskeligere å slutte. Gjør
det enkelt for deg selv, kutt røyken
helt.
4. Legg en plan for hvordan du skal
oppføre deg i risikosituasjoner eller
når du får røyksug. En god metode
er å gjøre enkle øvelser som går ut
på å se for seg forskjellige situasjoner. Gå gjennom de forskjellige
situasjonene trinn for trinn, og se
for deg hvordan du kan holde deg
røykfri.
5. Ring Røyketelefonen 800 400 85
eller gå inn på slutta.no hvis du vil
ha flere tips eller trenger støtte.
6. Apper er også et godt verktøy for
den som slutte med røyk eller
snus. Søk “slutta” eller “LHL” for å
se de to ulike alternativene.

Kilde: Helsedirektoratet
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Ingen trygg nedre grense
Røyking gir økt risiko for hjerte- og
karsykdom selv om du røyker svært
lite. Men mange av endringene er
reversible og risikoen for hjertesykdom er betraktelig lavere to år etter
røykeslutt. Den bratteste økningen i
risikoen for hjerte- og karsykdom går
fra null til én til fire sigaretter per
dag.
Risikoen for lungesykdommer og
lungekreft øker avhengig av hvor
mange sigaretter man røyker hver
dag, men for hjerte- og karsykdommer handler det om hvor vidt man
røyker eller ikke røyker. Derfor finnes
ingen trygg nedre grense for bruk av
tobakk.

Tar livet av 5100 nordmenn
Risikoen for hjerte- og karsykdom,
blant annet hjerteinfarkt, øker sterkt
allerede fra første sigarett. Og røyking
er enda mer skadelig for kvinner enn
for menn. Risikoen for hjerte- og karsykdom for kvinner i alderen 35-39 år
som røyker én til fire sigaretter daglig
er tredoblet i forhold til en som ikke
røyker. I Norge får årlig 12000-15000
personer hjerteinfarkt.
Hjerte- og karsykdommer medfører
høy sykelighet i befolkningen og er
fortsatt årsak til flest dødsfall hvert år.
Beregninger viser at om lag 5100
nordmenn dør av røykerelaterte sykdommer hvert år, hvorav hjerte- og
karsykdommer utgjør en hoveddel.
Til sammenlinkning omkom 154
mennesker i trafikken her i landet i
2012.

Bli røykfri med LHLs røykeslutt-app
LHL har laget en egen røykeslutt-app
for deg som vil slutte å røyke. Den er
gratis og du kan laste den ned på
mobilen din. Gå inn på «App Store».

prøvd å slutte, én av tre er interessert
i å slutte og de aller fleste ser på seg
selv som røykfrie fem år fram i tid.
Av-og-til-røykerne oppgir i liten grad
å være nikotinavhengige, men mange
bruker snus ved siden av. Det kan
bety at de er mer nikotinavhengige
enn de tror. Det er flere av-og-til-røykere som bruker snus enn både dagligrøykere og ikke-røykere. Unge kan
bli avhengige av nikotin selv uten
dagligrøyking.

Ser ikke på seg selv som
røykere
Mens andelen dagligrøykere er mer
enn halvert de siste 15 årene, har
andelen av-og-til-røykere holdt seg
stabil på mellom 9 og 11 %. Av-ogtil-røykerne skiller seg fra dagligrøykerne, blant annet ved at de ofte ikke
ser på seg selv som røykere og ved at
de har lengre utdanning enn dagligrøykerne. De som røyker av og til
har i større grad lederstillinger, høy
inntekt og bor i større byer, enn dem
som røyker daglig. Likevel viser det
seg nå at for mange kan disse røykevanenevære like farlige som å røyke
fast.
Gå inn på www.roykfritt.no (der kan
man lese om hvordan bli røykfri, samt
gå inn på LMT sine side å lese om
skader røyk kan medføre).

Nikotinaghengig uten dagligrøyking

Landslaget Mot Tobakkskadene
LMT

Sju av ti av-og-til-røykere sier at de
kan slutte når som helst. Mange har

The Norwegian Association Against
Tobacco (LMT)
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KOLS

KOLS PASIENTFORLØP
som har lagt grunnlag for nye rutiner som er beskrevet i pasientforløpet.

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Cathrine Enger Lunde, prosjektleder
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Lungemedisinsk avdeling på
Ahus lanserte i går prosjekt
"helhetlig pasientforløp for kols
pasienter", Prosjektet ble lansert under det årlige kols seminar som arrangeres for kommunehelsetjenesten. Utvikling av
helhetlig pasientforløp er et
strategisk satsningsområde for
Helse Sør-Øst og inngår i innsatsområdet kunnskapshåndteKols pasientforløp
ring og god praksis.

Medisinsk divisjon har i tillegg
gjennomført en satsing på internt
pasientforløpsarbeid og kols er et av
satsingsområder i strategisk utviklingsplan 2012-2016 for Ahus. På
bakgrunn av dette ble prosjektet
igangsatt, og flere faggrupper fra både
primær og spesialisthelsetjenesten,
samt brukerrepresentanter har deltatt
i arbeidet. Prosjektet startet opp med
en ideedugnad for å kartlegge forbedringsområder i pasientforløpet. Her
kom det frem mange ideer og ønsker
om hva og hvordan man kunne forbedre og sikre at kols pasienter opplever et helhetlig pasientforløp, høy
kvalitet i behandlingen og effektive
tjenester som bidrar til helsefremming og færre innleggelser i sykehuset.

Lungemedisinsk avdeling på Ahus lanserte i går prosjekt "helhetlig pasientforløp for kols
pasienter", Prosjektet ble lansert under det årlige kols seminar som arrangeres for
kommunehelsetjenesten. Utvikling av helhetlig pasientforløp er et strategisk

satsningsområde for Helse Sør -Øst og inngår i innsatsområdet kunnskapshåndtering og
god praksis.

Medisinsk divisjon har i tillegg gjennomført en satsing på internt pasientforløpsarbeid og kols er et
av satsingsområder i strategisk utviklingsplan 2012-2016 for Ahus. På bakgrunn av dette ble
prosjektet igangsatt, og flere faggrupper fra både primær og spesialisthelsetjenesten, samt

brukerrepresentanter har deltatt i arbeidet. Prosjektet startet opp med en ideedugnad for å

kartlegge forbedringsområder i pasientforløpet. Her kom det frem mange ideer og ønsker om hva

og hvordan man kunne forbedre og sikre at kols pasienter opplever et helhetlig pasientforløp, høy
kvalitet i behandlingen og effektive tjenester som bidrar til helsefremming og færre innleggelser i
sykehuset.

For å sikre at tjenestene har god kvalitet, må de bygge på forskningsbasert kunnskap,

erfaringsbasert kunnskap (klinisk erfaring), brukernes preferanser og medvirkning, samt den
konteksten forbedringsarbeidet skjer innenfor.

Arbeidet er derfor gjennomført i et prosjekt med tverrfaglig sammensatte grupper. Ledere, leger og
sykepleiere fra flere avdelinger, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer, ergoterapeut,

sosionom, brukere og samarbeidspartnere i bydeler og kommuner har deltatt. Prosjektet etablerte
fire arbeidsgrupper som har sett på hele pasientforløpet fra forebygging, symptomer, utredning og
diagnostikk, behandling, rehabilitering, oppfølging og palliasjon. Det har vært et godt samarbeid
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Her kan man klikke på de forskjellige
For å sikre at tjenestene har god kvaboksene og finne ønsket informasjon.
litet, må de bygge på forskningsbasert
Pasientforløpet tilgjengelig på internett og EQS.
Pasienter og pårørende har fått en
kunnskap,
erfaringsbasert
kunnskap
Gå inn på Ahus.no eller EQS: pasientforløp - kols for å lese om pasientforløpet.
egen
boks,
som inneholder
en ny
(klinisk
erfaring),
brukernes
preferanHer kan man klikke på de forskjellige boksene og finne
ønsket
informasjon.
Pasienter og pårørende
har
fått
en
egen
boks,
som
inneholder
en
ny
måte
å
tilby
pasientinformasjon
på.
Det
er
utarbeidet
måte å tilby pasientinformasjon på.
ser og medvirkning, samt den konen e-bok med informasjon om hele pasientforløpet til pasienter og pårørende. Tekst og innhold er
Det er utarbeidet en e-bok med inforteksten
forbedringsarbeidet skjer
utarbeidet av fagfolkene, bildene er av kols pasienter som deltok på kols - rehabiliteringskurs på
masjon om hele pasientforløpet til
innenfor.
Ahus.
pasienter og pårørende. Tekst og innArbeidet er derfor gjennomført i et
Det
er
i
tillegg
beskrevet
en
linje
for
helsepersonell,
helsefremmende
tiltak ogav
snarveier
i de gulebilhold er utarbeidet
fagfolkene,
prosjekt med tverrfaglig sammensatte
boksene. For legene og sykepleiere på poliklinikken er det laget en kols -sjekkliste og på
dene er av kols pasienter som deltok
grupper.
Ledere, leger og sykepleiere
sengeposten er det laget en veiledende behandlingsplan som ligger i DIPS. Sjekklistene sikrer at
kols – rehabiliteringskurs
på Ahus.
fra
flere
avdelinger,
fysioterapeuter,
alle tiltakene blir iverksatt ved behov. På bakgrunn avpå
samarbeidet
med kommuner og bydeler
har
det blitt utarbeidet
en PLO- veileder. ergoteraDenne skal sikreDet
god dialog
med bestillerkontorene
bidra
er i tillegg
beskrevet en og
linje
for
kliniske
ernæringsfysiologer,
til at det blir gitt rett og god informasjon om pasientens behov ved utskrivelse. Arbeidet er
helsepersonell, helsefremmende tiltak
peut, sosionom, brukere og samardokumentert i en metoderapport.
og snarveier i de gule boksene. For
beidspartnere i bydeler og kommuner
legene og sykepleiere på poliklinikken
har
deltatt.
etablerte fire
Cathrine
EngerProsjektet
Lunde, prosjektleder.
er det laget en kols-sjekkliste og på
arbeidsgrupper som har sett på hele
sengeposten er det laget en veiledende
pasientforløpet fra forebygging,
behandlingsplan som ligger i DIPS.
symptomer, utredning og diagnosSjekklistene sikrer at alle tiltakene blir
tikk, behandling, rehabilitering, oppiverksatt ved behov. På bakgrunn av
følging og palliasjon. Det har vært et
samarbeidet med kommuner og
godt samarbeid som har lagt grunnbydeler har det blitt utarbeidet en
lag for nye rutiner som er beskrevet i
PLO-veileder. Denne skal sikre god
pasientforløpet.
dialog med bestillerkontorene og
Pasientforløpet tilgjengelig på bidra til at det blir gitt rett og god
internett og EQS
informasjon om pasientens behov ved
Gå inn på Ahus.no eller EQS: pasientutskrivelse. Arbeidet er dokumentert i
forløp – kols for å lese om pasientforen metoderapport.
løpet.
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KLIPP FRA DAGENS MEDISIN BLOGG:

COWBOYENE RIR INN I SOLNEDGANGEN
Nylig døde nok en "Marlboro-mann"
av lungesykdom. Eric Lawson var den
hardbarka cowboyen vi så på sigarettreklamer på 1970- og 80-tallet. Han
fikk kols og døde hjemme i California
i en alder av 72, etter å ha røyket
siden han var 14 år. Han er den femte
av tobakkmerkets fortfigurer som dør
av røykerelaterte sykdommer.

ene i deg, hvor fri er du egentlig? sa
McLaren og henviste til Marlboromannens image som en frihetselskende amerikaner på prærien. Like
etter døde han. Moren hans, Louise,
fortalte til LA Times at noen av hans
siste ord var: – Ta vare på barna.
Tobakk vil drepe deg, det er jeg et
levende bevis på.

Philip Morris for mannens død. Hun
mente at mannen ble tvunget til å
røyke opp til fem sigarettpakker hver
dag mens reklamene ble filmet. David
McLean hadde røyket siden han var
12. Lovene i California ble endret
mens saken hennes pågikk i rettssystemet, og den ble til slutt avvist.

Forby røyking
Marlboro-cowboyen

Svulst i lungen

Det var nyskapende reklame byrået
Leo Burnett presenterte for tobakksprodusenten Philip Morris på begynnelsen av 1950-tallet. Mens tobakksreklame tidligere var fylt med vellykket middelklasse, lykkelige husmødre
og flotte fedre kledd i dress, kom
Marlboro-mannen ridende, solbrent
og furet i ansiktet, med et nytt og
friskt maskulint ideal. Han var sin
egen sjef, bodde på ranch, var fri,
hardtarbeidende og farlig. 1950-tallsmannen fikk et nytt image, og salget
av Marlboro-sigaretter steg til himmels.

På 1950-tallet hadde Sir Richard Doll
påvist sammenheng mellom tobakksrøyking og lungekreft. Funnene ble
publisert i British Medical Journal og
folk ante uro. Omtrent på samme tid
ble sigarettene lansert med filter, for å
"fjerne" de skadelige stoffene. I ettertid vet vi at det ikke var nok. 1960tallets Marlboro-mann David McLean
døde også av lungekreft, tre år etter
Wayne McLaren. Men helt siden 1985
hadde han hatt emfysem, og ett år før
han døde fjernet kirurgene en svulst
fra lungen hans. Også han brukte sine
siste dager på å jobbe mot tobakksindustrien, noe kona hans fortsatte med
etter at han døde. Hun saksøkte

Levende eksempel på at røyking dreper
En annen "Marlboro-mann", Wayne
McLaren, døde av lungekreft allerede
i 1992. Han var også Marlboro-mann
på 1970-tallet. Da McLaren fikk kreft,
begynte også hans kamp mot tobakk.
Han var overbevist om at 30-års
tobakksrøyking hadde gjort ham syk.
Fra sykesengen fikk han laget en film
som advarte mot sigaretter.
– Liggende her, med alle disse slang-

Hentet fra Dagens Medisin
BLOGGER
Frode Jahren er generalsekretær i
LHL, Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke. Han har tidligere vært
generalsekretær i Norsk Ergoterapeutforbund og kommunikasjonssjef
ved Akershus universitetssykehus.
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Jeg har møtt mange som forteller om
hvordan de begynte å røyke. Om
manndomsprøver bak låver og selskapsliv i fine stuer med velkledde
borgere som forventet at man skulle
røyke. I dag er heldigvis verden en
annen. Vi vet alle at røyking dreper.
Få har bevist det bedre enn disse fem
Marlboro-mennene. Nesten én million nordmenn røyker daglig eller av
og til. LHL ønsker tøffere og mer
virkningsfulle tiltak i kampen mot
røyking og for et tobakksfritt samfunn. Nå må vi ta konsekvensene av
at røyking dreper og på sikt forby
omsetning av sigaretter. Vi har cowboyene i ryggen.
Frode Jahren

Kurs og konferanser
Fagmøte i Tønsberg
24.–25. april 2014
ERS Munchen
6.–10. september 2014
JIVD 14th international confrense on home mechanical ventilation/ERCA 5th european respitory care association congress
26.-28. mars 2015
47th Nordic lung congress Oslo
11.–13. juni 2015
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TILBAKEMELDING KURSSTØTTE

FAGLIG TILBAKEMELDING VED TILDELT
KURSSTØTTE
Bakgrunnsinformasjon om meg:
• Navn: Cathrine Rustadbakken Berg
• Stilling: Sengepost for lungesykdommer, Lungeavdelingen,
Rikshospitalet, OUS
• Utdanningsår: 2006
• Utdanningssted: Høyskolen i Oslo
Kursstøtten jeg fikk tildelt fra NSF
FLU ble benyttet til å reise til
Barcelona på European Respiratory
Society (ERS) annual congress 7-11
september 2013. I stillingsinstruksen
som transplantasjonssykepleier står
det at man har et ansvar for å holde
seg faglig ”ajour”. Med dette som bakgrunn søkte jeg om økonomisk støtte
for å dra på denne kongressen siden
ERS er den ledende organisasjonen
innenfor det lungemedisinske fagmiljøet i Europa. Målet med turen var å
innhente kunnskap jeg kunne få bruk
for i jobben som transplantasjonssykepleier.

Oppsummering
Etter å ha sendt inn en søknad til
ledelsen fikk en kollega og jeg klarsignal om å reise på ERS allerede på nyåret i fjor. Vi jobber begge to som
transplantasjonssykepleiere på avdelingen og hadde aldri vært på kongressen tidligere. Det viste seg å være
større enn vi hadde forestilt oss. Det
var velorganisert, men vi brukte mye
tid på å sette oss inn i hvordan det
fungerte.
Mange av foredragene på konferansen
var inspirerende. Det finnes utallige

Heidi Haraldsen – Ankomst ERS i regn.
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Artikkelforfatteren i en lunsjpause.

Kongress-senteret, Fira Barcelona.

muligheter der ute, men man må
være kreativ. I en studie presentert av
dr. Eulogio Pleguez ble det vist at
aktivitetsnivået hos KOLS-pasienter
gradvis avtar etter endt rehabiliteringsprogram med mindre strategier
for oppmuntring til videre aktivitet
blir gjennomført. På bakgrunn av
dette startet man med ”urban walking
circuts” i Brasil. Dette var en arena
hvor KOLS-pasienter møttes under
fastsatte rammer etter endt rehabiliteringsprogram på 2 uker. Effekten ble
evaluert etter 9 måneder. Resultatet
viste at man med dette var med på å
øke pasientenes treningskapasitet. De
poengterte riktignok at de hadde et
klima hvor dette var gjennomførbart.
Noe av det mest interessante og morsomme ved å delta på kongressen var
å se at praksisen for behandling av
lungesyke stort sett er like i hele
Europa. Det er ikke alltid man har
lært noe nytt etter et ”symposium”, en
”oral presentation” eller en ”poster
discussion”, men vel så viktig er det å
se resultatet av forskning som viser at
grunnlaget for jobben vi gjør ikke er
tilfeldig. Forskning som viser at det er
en sammenheng mellom 6 minutters
gangtest og ”activity of daily living”
(ADL), at redusert ADL gir økt risiko
for sykehusinnleggelser og dødelighet
og at de som følger et treningsprogram også er mer aktive i dagliglivet.
Vi var på et spennende symposium
den nest siste dagen, ”challenges in
lung transplantation for cystisc fibrosis”, med foredragsholdere fra

Canada, Australia og Tyskland. Ved
lungetransplantasjon hos denne pasientgruppen ser man mange av de
samme utfordringene over hele verden. Det som ble nevnt her var blant
annet utfordringer med tanke på høy
forekomst av resistente bakterier,
kirurgiske utfordringer og utfordringene med å finne det optimale tidspunktet for en transplantasjon. I
samme seanse var det en pasient med
CF fra Nederland som fortalte hvordan han opplevde tiden på venteliste
for lungetransplantasjon, selve transplantasjonen og livet som lungetransplantert. Han la blant annet vekt på
hvordan han ble truffet av alvoret i
situasjonen under utredningen. Han
ga klart uttrykk for et ønske om at
informasjonen på det tidspunktet i
større grad hadde fokusert på muligheten til et bedre liv og mindre på
risikoen ved transplantasjon. For oss
som helsepersonell er det alltid lærerikt å høre pasienter fortelle om sine
opplevelser i møte med helsevesenet.
I etterkant av dette tenkte jeg at hans
erfaringer i stor grad samsvarer med
hva våre pasienter forteller om hva de
har opplevd og fremdeles opplever
som lungetransplantert i Norge i dag.
Det var i tillegg veldig spennende å se
at man først begynte å utføre lungetransplantasjoner i Russland på 2000tallet. Til sammenligning ble den første lungetransplantasjonen utført i
Norge i 1990. Kort oppsummert var
det inspirerende og ikke minst motiverende å bli faglig oppdatert
gjennom deltakelse på denne kongressen.
Vil med dette takke NSF FLU for tildelt kursstøtte.
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REFERAT FRA NETTVERKSMØTE
30. OG 31.01.2014
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endte opp med planer for videre
arbeid.
Gruppen ble enig om at de ønsket et
nettverk som kan:
1. Bidra til å arbeide mer målrettet og
strategisk mot å utvikle forskning
og ny kunnskap om lungesyke.
2. Bidra til å finne «fellesnevnere» og
tematiske områder som flere er
interessert i å forske på.
3. I nettverket kan en dra nytte av
andre fagpersoner; dele informasjon og kunnskap, motivere hverandre, lære av hverandre og samarbeide.
4. Det er viktig å tydeliggjøre hvem vi
er som sykepleiere, som driver med
forskning og fagutvikling. Måter å
få innpass i forskningsnettverk som
allerede eksisterer og å synliggjøre
vår kompetanse.

systematisk oversiktsartikkel (review)
om forskning på lungesyke.
For fortsatt å holde kontakt i gruppen
er det laget en e-post liste over medlemmene og opprettet en lukket
Facebook gruppe. I framtiden ønskes
det å lage en egen webside og en profil for nettverket. Imidlertid er det
viktig at nettverket har et nytteaspekt.
Dersom det er sykepleiere som arbeider med lungepasienter med mastergrad eller doktorgrad som ønsker å
være med i nettverket, så send gjerne
en mail til Gerd Gran:
gerd.gran@helse-bergen.no

Nettverket bør bygges opp gradvis.
Det er viktig med både sykepleiefaglige nettverk og tverrfaglige nettverk. I
gruppene ble det diskutert hvilke
nettverk vi allerede har
innen sykepleieforskning
og fagutvikling og hvilke
områder det bør det forskes på. Det var enighet
om at første oppgave vi
måtte jobbe med var å
gjøre det mulig å ta mastergrad i lungesykepleie.
Målet er å ha etablert en
Welcome
slik masterutdanning
to the
innen 3 år.
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Den 30. og 31.januar 2014 var 14
sykepleiere med master, doktorgrad
eller som jobber med egen forskning
samlet til nettverksmøte i Bergen.
NSFs Faggruppe av Lungesykepleiere
fikk tildelt prosjektmidler fra NSF til
faglige utviklingstiltak i 2013 for å
arrangere dette møtet.
Det var flere mål med nettverksmøtet.
Et av målene var at lungesykepleiere
som arbeider med forskning skulle bli
kjent med hverandre. Det var også
ønske om å utarbeide en felles plattform/arena/plan for forskning og
fagutvikling innen sykepleie til lungesyke. Et annet mål var å diskutere om
videreutdanningen i lungesykepleie
kunne bli videreutviklet til en mastergrad
Møtet startet med en presentasjonsrunde. Så holdt Trine Oksholm, Gerd
Gran og Heidi Markussen en innledning om bakgrunnen og mål for
møtet, samt en orientering om innhold og oppbyggingen av
Videreutdanning i lungesykepleie.
Deretter holdt Sissel Tollefsen som er
instituttleder ved Institutt for sykepleiefag ved Høgskolen i Bergen
(HiB) et innlegg om erfaringer med
kliniske masterløp og muligheter for
masterløp innen lungesykepleie ved
HIB. Etter lunsj hadde Marit Graue
en forelesning om «Erfaringer fra
utvikling av nettverk innen diabetesforskning og fagutvikling». Marit
Graue er professor og arbeider ved
senter for kunnskapsbasert praksis
ved Høgskolen i Bergen. Hun har
vært med å bygge opp et senter for
diabetes forskning og masterutdanning for diabetessykepleiere. Til slutt
første dag var det arbeidsgrupper
hvor videre strategi ble diskutert.
Andre dag startet med et innlegg fra
forskningssjef og professor Ernst
Omenaas om «Erfaring med nettverksbygging innen medisinsk forskning i lungefaget». Deretter var det
gruppearbeid om hvordan et nettverk
skulle bygges opp. Arbeidsgruppene
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Norsk forening for
lungemedisin
DEN NORSKE LEGEFORENING





VIDEREUTDANNING

Oppstart 2014 – høst

Klinisk sykepleie: Lungesykepleie
Hovedmålet med videreutdanningen i lungesykepleie
er å gi sykepleiere spesialkompetanse til å informere,
veilede, behandle og følge opp pasienter med lungesykdommer og/eller respiratoriske problemer.
Pasientgruppen omfatter både kronisk syke, akutt kritisk syke og kreftpasienter. Befolkningens helsetilstand er i endring og antall personer med kroniske
lungesykdommer øker. Insidensen av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og lungekreft vil øke mot
2030. KOLS alene forventes å bli den femte største
årsaken til tapte uførhetsjusterte leveår (DALYs) i
2020. De siste årene har det vært stor utvikling
innenfor fagfeltet lungesykdommer og respiratoriske
problemer forårsaket av andre sykdommer eller skader. Nye behandlingsmuligheter medfører store utfordringer og krever kunnskap, samarbeid og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i
helsetjenestene. God fagutøvelse krever evne til å
integrere tilgjengelig kunnskap fra forskning med erfaringsbasert kunnskap, kombinert med brukerkunnskap.
Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider
med lungepasienter i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og innen andre relevante helsetjenestetilbud i
Norge og Norden.

Hva blir du kvalifisert for?
Studenter som har gjennomført studiet kvalifiserer til
å arbeide som spesialsykepleier i lungesykepleie i
spesialist- og kommunehelsetjenesten, og innen andre
relevante helsetjenestetilbud.

Organisering av studiet
Studiet gir 60 studiepoeng og er organisert som et
deltidsstudium over tre semester. Studiet er bygget
opp med 10 ukesamlinger. I løpet av studiet har studentene 150 timer kliniske studier for å fordype seg
innen spesialiteten.

•
•
•
•

Omfang: 1,5 år
60 studiepoeng
Deltid 67%
Studieavgift:
kr 13.000,- pr semester, + semesteravgift til
studentsamskipnad (SiB) (kr 470,- pr semester)
• Søknadsfrist:
15. mai 2014
• Opptakskrav:
Norsk autorisasjon som sykepleier og 1 års relevant
sykepleiefaglig praksis.
• Send søknad på web
Mer informasjon i fagplanen

Timeplan
Høsten 2014:

uke 44-45, 50

Våren 2015:

uke 10-11, 23-24

Høsten 2015:

uke 37-38, 50

Innhold
Emne 1: Klinisk lungesykepleiespesialitet, generell del og
helsepedagogikk, 25 stp
Emne 2: Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis,
15 stp
Emne 3: Klinisk fagledelse, fordypning i klinisk lungesykepleie, 20 stp

Kontaktinformasjon
Opptakskontoret:
Telefon: 55587504, e-post: opptak@hib.no
Fagansvarlige
Gerd Gran, tlf.: 991 50 053,
e-post: Gerd.Gran@helse-bergen.no
Heidi Øksnes Markussen, tlf: 974 99 915,
e-post: heidi.markussen@helse-bergen.no

Hvordan lærer du?
Studiet er lagt opp med forelesninger, studiegrupper,
praktiske øvelser, fremlegg for medstudenter og
seminar. Litteratursøk og litteraturstudie er en sentral
del av studiet.
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Institutt/program
Institutt for sykepleiefag,
Avdeling for helse- og sosialfag
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