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Gi dine pasienter stør
større
re frihet og trygghet
tr ygghet med A
Astral
stral 150
150
Astral 150 - ventilator for voksne og barn
• Allsidig – invasive og ikke-invasive bruksområder med mange behandlingsmodi.
Kan brukes med ventilerte masker
masker..
• Enkel – Stor touch-skjerm med intuitivt brukergrensesnitt gir enkel overvåkning av behandlingen.
• Mobil – 8 timers internbatteri kan kombineres med to 8-timers eksterne batterier
batterier..
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HEI ALLE M EDLEM M ER!
Vel overstått sommer.
I forrige blad hadde vi informasjon om Nettverksmøtet som ble avholdt i januar. Vi var så heldig å få tildelt fagutviklingsmidler fra NSF i år også, så nå blir det workshop med forskere 16. og 17.10. i Oslo. Målet er da å oppdatere kunnskap innen lungeforskning gjennomført av sykepleiere.
Kull 5 på Videreutdanning i klinisk sykepleie - Lungesykepleie avsluttet den 12.06., det var 26 studenter som
gikk på dette kullet. Dere vil her i bladet finne noen av posterne som ble presentert på avslutningsseminaret og
hvor tema er de respektive studentene sine fordypningsoppgaver.
Nytt kull starter allerede nå i høst og de begynner i uke 44. Dette kullet skal ha felles undervisning sammen
med videreutdanning i klinisk sykepleie: Gastrosykepleie, Nevrosykepleie og Infeksjonssykepleie og smittevern.
Vi gleder oss til oppstart av nytt kull og til å treffe de nye studentene.
Styret har nettopp vært på ERS Annual Congress i München. Her arrangeres også egne møter for sykepleiere
hvor man får sjansen til å treffe kollegaer fra mange forskjellige land og diskutere ulike problemstillinger. Et
slikt nettverk gir også rom for samarbeid på tvers av land når det gjelder forskning og fagutvikling. En ting vi
fikk bekreftet når vi var på disse møtene, var at vi er heldige som har en egen videreutdanning i lungesykepleie,
og at vi har en god oversikt over hva som skjer innen lungefaget her i landet. Det er jo da også lettere når vi er
et lite land. Vi fikk også gode innspill til sykepleierforelesere på Nordisk lungekongress i Oslo i juni neste år.
Arbeidsgruppen i Oslo er også godt i gang med planleggingen av Nordisk Lungekongress og vi gleder oss til
denne begivenheten. Kongressen vil bli avholdt i juni, så hold av datoene allerede nå! Det vil ikke bli avholdt
Fagmøte i regi av NSF FLU i 2015, da styret prioriterer å arrangere Nordisk Lungekongress.
Har dere saker som dere ønsker at 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 fortsatt god høst!
Beste hilsen fra alle oss i styret v/Gerd Gran
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E-LÆRING

E-LÆRINGSKURS OM
INHALASJONSMEDISINER
______________________________
Videre skal følgende tekst også inn i
Fagbladet:
______________________________
Ansatte ved Lungeposten, Bærum
sykehus har laget et nytt e-læringskurs for Vestre Viken og kommunene
innen Inhalasjonsmedisiner. Kurset
har som mål å gi økt kunnskap og
forståelse om inhalasjonssystemer og
medisiner, samt veilede for videre
opplæring i tema til pasienter og
pårørende. Kurset bygger på elæringskurs om KOLS som er utarbeidet på Sørlandet sykehus
Kristiansand i 2012. E-læring er godt
forankret i fagmiljøet og er egnet for
implementering i alle nivå i helsetjenesten.

Bakgrunn
Bakgrunn for e-læringskurset ligger i
artikkelen: ”Opplæring av pasienter i
bruk av inhalasjonsmedisiner” av T.
Blix Grydeland, P. Methlie, P. S.
Bakke, Tidsskrift Norske Lægeforen
nr. 3, 2006; 126. Artikkelen ser på
mangelen på kunnskap om inhalasjonsmedisiner hos helsepersonell i
Norge.
Kunnskap om inhalasjonsteknikk kan
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i følge artikkelen bedre pasientens
etterlevelse (compliance) og spare
samfunnet for store kostnader.

Kurset er utviklet i en tverrfaglig gruppe bestående av
Overlege Erling Udjus, lungesykepleier Ingrid Byggstøyl,
intensivsykepleier Brit
Drægni, intensivsykepleier
Margit J. Hansen, sykepleier
Karin Helen Danielsen, spesialist i hjerte- og lungefysioterapi MNFF Ellen Aure
Skogedal og lungesykepleier
Kathy Lie.
Innholdet er utarbeidet i tråd
med kunnskapsbasert praksis
med det siste innen forskning,
erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap.
For oppdatert
tabell over
inhalasjonsmedisiner,
se side 10.
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KOLS

KOLS PASIENTFORLØP, VEIEN VIDERE
Kols pasientforløp, veien videre.
Lungemedisinsk avdeling på
Ahus lanserte 6. februar prosjektet "helhetlig pasientforløp
for kols pasienter". Prosjektet
ble lansert under det årlige
kols seminaret som arrangeres
for kommunehelsetjenesten.
Utvikling av helhetlig pasientforløp er et strategisk satsningsområde for Helse Sør-Øst
og inngår i innsatsområdet
kunnskapshåndtering og god
praksis.
Vi har presentert pasientforløpet flere
steder. bl.annet NSF FLU sitt fagmøte
og ulike fagforum, fag og forskningsdager osv. Vi har fått veldig gode
tilbakemeldinger på forløpet og hvordan det er designet. Det har kommet
flere kommentarer om at det er brukervennlig. Vi har også fått mye skryt
og svært god omtale av E-boka.
Vi har blitt kontaktet av flere rundt
om i Norge som ønsker å bruke vårt
pasientforløp og det synes vi er veldig
hyggelig.
Det største arbeidet fremover nå er å
få implementert dette i lungeavdelingen. Dette er noe som må holdes tak i
hver dag. Implementering tar tid og
det er en kontinuerlig prosses.
Vi har begynt å se noen positive effekter av arbeidet:
• Det ble laget en ny PLO veileder i
forbindelse med utarbeidelsen av
pasientforløpet og vi har fått
tilbakemeldinger på at lungepostene
har bedret den elektroniske dialogen med kommuner/bydeler.
• Alle pasienter som blir lagt inn på
lungepostene med diagnosen KOLS
får veiledende behandlingsplan for
6

Gruppen ved A-hus som er med i prosjektet.
Lungemedisinsk avdeling på Ahus lanserte
6 februar
prosjektet
"helhetlig
pasientforløp
Prosjektet
ble lansert under
føring i KOLS
og behandlingsprinkols. Dette
er en
kvalitetssikring
av for kols pasienter",
det årlige kols seminaret som arrangeres for kommunehelsetjenesten. Utvikling av helhetlig
sipper, inhalasjonsteknikk osv.
behandlingen til denne pasientpasientforløp er et strategisk satsningsområde for Helse Sør - Øst og inngår i innsatsområdet
•
Lungeteamet
vårt har fått mange
gruppen.
kunnskapshåndtering og god praksis.

• Samarbeidet med medisinsk over-

flere henvisninger etter at pasient-

Vi våkning(MO)
har presentert pasientforløpet
flereat
steder.
NSF FLUble
sitt kjent.
fagmøte og ulike fagforum,
er bedret etter
det bl.annetforløpet
fag og forskningsdager osv. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på forløpet og hvordan det
• Ved lungepoliklinikken skal sykeble laget fast avtale om daglige
er designet. Det har kommet flere kommentarer om at det er brukervennlig. Vi har også fått mye
pleiere og leger fylle ut en sjekkliste
møter
vedr
pas
som
ligger
på
MO.
skryt og svært god omtale av E-boka.

• Vi skal starte opp et KOLS kurs for

for å sikre god kvalitet.

Vi inneliggende
har blitt kontaktet
av flere rundt
om i Norge som ønsker å bruke vårt pasientforløp og det
pasienter
til høsten.
synes vi er veldig hyggelig.

Så langt er vi kjempefornøyd med
Her vil alle inneliggende pasienter
med
KOLS
få
tilbud
om
å
være
arbeidet
som er gjort og vi synes vi
Det største arbeidet fremover nå er å få implementert dette i lungeavdelingen. Dette er noe som
Kurset
skaldag.
være
en kort innveldig braprosses.
sluttprodukt.
måmed.
holdes
tak i hver
Implementering
tar tid oghar
det fått
er enet
kontinuerlig
Vi har begynt å se noen positive effekter av arbeidet:
¨
• Det ble laget en ny PLO veileder i forbindelse med utarbeidelsen av pasientforløpet og
vi har fått tilbakemeldinger på at lungepostene har bedret den elektroniske dialogen
med kommuner/bydeler.

Velkommen til konferansen – «Levende
ledelse» – nasjonal ledelseskonferanse
27.–28. november 2014 på Gardermoen

Konferanseprogrammet er klart – dere finner dette på
https://www.nsf.no/vis-kurs/1573730/Nasjonal-ledelseskonferanse:-Levende-ledelse

Målgruppen er ledere og sykepleieledere på alle nivå i helse- og omsorgssektoren, – i kommune og spesialisthelsetjenesten. NSF og programkomiteen ønsker
og forventer stor deltakelse på konferansen.
Konferansen vil ha fokus på ledelse generelt og ledelse på pasientnært nivå
spesielt. Videre vil konferansen sette søkelys på organisering av sykepleietjenesten og forventninger til at ledelsen har kompetanse nok til å ivareta et helhetlig ledelsesansvar.
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2014

REFERAT – FAGMØTET 2014

NSF FLU’s FAGMØTE FOR
LUNGESYKEPLEIERE I TØNSBERG 2014
24. og 25. april i år arrangerte
NSF FLU Vestfold, Fagmøte for
Lungesykepleiere på Quality
Hotel Tønsberg. Over 150 deltakere og utstillere fra 25 ulike
firmaer var påmeldt og med
værgudene på vår side var alt
lagt til rette for suksess.
Det er alltid spennende om alle foredragsholdere kommer og for å være på
den sikre siden hadde vi gardert oss
med reserver. Det vi ikke hadde tenkt
på var at underholdere også kan bli
syke. Onsdag kveld fikk vi beskjed om
at underholderne torsdag morgen ikke
kunne komme og på mirakuløst vis
klarte vi å skaffe en like god erstatter i
sykepleier Ingeborg Gjertsen, som sang
Hjertetru så intet øye var tørt. Tusen
takk for fantastisk innsats! Lite visste vi
da at vi på torsdag kveld ville få en telefon om at underholderne fredag morgen også var blitt syke. Takket være en
av utstillerne, Tonje Wallman, fikk vi
Shantykoret fra Tønsberg sjømannsforening til å stille opp på veldig kort var-
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sel. Og for en underholdning det var,
en mannssterk eldre garde dukket opp
tidlig på morgenen og underholdt med
både korsang og historier. Fantastisk, er
den beste beskrivelsen av den opplevelsen.
Arrangementskomiteen var fra begynnelsen opptatt av, at vi gjennom programmet kunne vise frem noe av det vi
jobber med her på Sykehuset i Vestfold
HF. Mange lokale krefter ble hyret inn
som foredragsholdere og avdelingssjef
for Sykepleie, Runar Danielsen, innledet Fagmøtet med å ønske velkommen.
De lokale foredragsholderne var blant
annet overlege Anne Marie Gabrielsen
som snakket om Pickwicksyndrom og
overlege Duc Hoa Nguyen med foredrag om KOLS pasienter som også
trenger et palliativt fokus. Det var lungekoordinator Margrete Klemmetsby og
kreftkoordinator Annette Fossberg som
snakket om sine roller og pasientlinjene
de jobber med og i den forbindelse
snakket også kreftsykepleier Nina
Ulfsten om kommunens rolle. I tillegg

snakket kvalitetslegene Gustav
Siqueland og Martin Paulsson, sammen
med teamleder sykepleie Kathrine
Berntsen og teamleder kontor Monika
Christensen, om prosjektet vi jobber
med på 5A lunge; Pasientsikker avdeling og tavlemøte. Leder i brukerutvalget Mona Wike, var også invitert til å
snakke om hva pasientsikkerhet handler om sett fra et brukerperspektiv.
I tillegg var vi heldige å få besøk av
psykolog og fysioterapeut Tina Avantis
Johnsen, som holdt sitt engasjerende
foredrag, ”Feite folk er late”.
Professor Per Nordtvedt og doktorgradsstipendiat Heidi Gjerpseth snakket om KOLS pasienter og etiske problemstillinger knyttet til denne diagnosen, et engasjerende tema. Interessant
ny forskning omkring dette teamet ble
også presentert, det blir spennende å se
det ferdige resultatet. Som en feiende
flott avslutning på årets fagmøte, snakket professor Ingvard Wilhelmsen om
holdninger og motivasjon på en gjenkjennbar og humoristisk måte.
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EVALUERING – FAGMØTET 2014

Jeg vil til slutt rette en stor takk til deltakere, utstillere og underholdere for
deres bidrag og gode tilbakemeldinger.
Og sist, men ikke minst, medlemmene
av arrangementskomiteen (alle sykepleiere fra SiV-HF, lungeavdelingen) –

Anne Bente Perskaas, Annette Fossberg,
Margrete Klemmetsby, Lene Skoglund,
Kathrine Berntsen, Jeanette Nordal og
Anne Katrine Aas, som har lagt ned
mye tid og innsats på planlegging og
gjennomføring, tusen takk!

Neste år er det Nordisk Lungekongress i
Oslo 11.-13. juni, se http://nlc2015.no.
Håper vi ser mange av dere der.
Anette Hotvedt,
leder for arrangementskomiteen NSF –
FLUs Fagmøte 2014 i Tønsberg

RESULTATER AV EVALUERINGEN
FOR FAGMØTET I TØNSBERG
(Tot. 64 skjemaer, alle har ikke svart på alle spørsmål)

Spørsmålene kunne besvares ved 4 alternativer:
Lite godt – Godt – Meget godt – Svært godt.
Når det gjelder temaer for neste fagmøte kom
det mange interessante forslag.
Når det gjelder fagmøtets tidspunkt og lengde
kunne spørsmålene besvares med Ja/Nei.

Hva synes du om det faglige
programmet?
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Hva synes du om det sosiale
programmet torsdag kveld?
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Er tidspunkt for Fagmøtet og antall
dager slik du ønsker?

NORWAY
11–13 JUNE 2015
Foto: Shutterstock
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For further information:
nlc2015.no
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Norsk forening for
lungemedisin
DEN NORSKE LEGEFORENING





Hva synes du om årets fagmøte?
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Tilbakemeldinger
 Godt gjennomført
 Veldig bra opplegg. Gode aktuelle temaer for
de alle. Spennende å høre om pågående
prosjekter.
 Godt faglig program
 Mange gode og inspirerende
foredragsholdere. Stor relevans til dagens
praksis
 Kjempebra fagmøte både faglig og sosialt.
Gode og engasjerende forelesere og veldig

Underveis

Takk for tilbakemeldingen :-)
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2014
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INHALASJONSMEDISINER

OPPDATERT TABELL MED OVERSIKT
OVER INHALASJONSMEDISINER
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marit Leine
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Våren 2013 utarbeidet vi en tabell med oversikt over de
inhalasjonsmedisinene som var på det norske markedet
mai 2013. Tabellen ble oppdatert kort tid etter. Det siste
året har det kommet flere nye inhalasjonsmedisiner, det er
derfor på tide å trykke en oppdatert tabell. Vi tilstreber å
trykke oppdaterte tabeller med jevne mellomrom, men det
må imidlertid tas forbehold om at vi ikke alltid rekker å
oppdatere med én gang det kommer noe nytt. Dersom
dere har innspill til tabellen eller oppdager feil/mangler så
tar vi veldig gjerne imot tilbakemeldinger på
NSFFLU@gmail.com
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NB! Vi har valgt å ikke trykke tabellen i fargekodene som
ble omtalt i forrige tabell fordi nyere inhalasjonsmedisiner
ikke lenger benytter disse kodene.
Referanser: www.felleskatalogen.no og
www.legemiddelhandboka.no
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FAGMØTET

FAGLIG TILBAKEMELDING FRA FAGMØTET
FOR LUNGESYKEPLEIERE I TØNSBERG
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Maren Pettersen
Sykehuset Innlandet, Hamar
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Kurset fant sted i Tønsberg fra 24-25
april. Sammen med en kollega fra
Hamar sykehus tog vi toget til
Tønsberg onsdag formiddag for å
oppleve litt av Tønsberg. Tønsberg
viste seg fra sin beste side med sol og
god temperatur!
Jeg var så heldig å få støtte til kurset
fra NSFflu, tusen takk! Dette passet
veldig bra da jeg går på videreutdanning i lungesykepleie, og temaene

som på fagmøtet kunne relateres til
min arbeidsplass. Kurset ble hold i
fine lokaler på bryggen i Tønsberg,
med flott servering!
Kursets første tema var overvekt og
pickwik-syndrom, og psykolog Tina
Avantis Johansen holdt en veldig bra
innlegg om «feite folk er late». Tema
om palliasjon og beslutningsprosesser
var også en del av fagmøtet. Her ble
problemstillinger rundt palliasjon til
pasienter med KOLS belyst, og hvordan man kan hjelpe denne gruppen
når døden nærmer seg. Første kursdag ble avsluttet med en flott festmiddag og artig underholdning!

Kursdag nummer to bestod av foreleser og temaer fra SIV HF, flott å høre
hva andre utvikler på sin arbeidsplass.
Her ble blant annet tavlemøte lagt
fram, noe de hadde startet med på
lungeavdelingen for å kartlegge og
vurdere risiko, og øke pasientsikkerhet. Imponert over hva de har fått til
der, tok med meg masse fra denne
forelesning hjem til egen avdeling.
Kursdagen ble avsluttet av professor
Ingvard Wilhelmsen. Veldig flott forelesning, hvor latteren satt lett plant
kursdeltagerne!
Takk for et fint og lærerikt kurs i
Tønsberg!

Aeroneb Go medikamentforstøver
- Liten, lett og lydløs
- Enkel å bruke
- Forstøver raskt
- Batteri- eller nettdrevet
- Brukes med munnstykke eller maske

Philips Norge AS
Home Healthcare Solutions
Solheimveien 62, 1473 Lørenskog
Postboks 410, 1471 Lørenskog
Telefon +47 67980100
Aeroneb Go produseres av Aerogen Ltd, Irland og forhandles i Norge av Philips Norge AS Home Healthcare Solutions
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FAGMØTET

FAGMØTE NSF FLU I TØNSBERG 2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Annette Sørsveen, Mona Kristin
Frikstad, Nina Corvin Foss, Helga
Stenseng og Marit Bjerke.
Granheim Lungesykehus
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Fagmøtet til NSF FLU er årets happening for oss som jobber med lungepasienter. I år var vi 5 sykepleiere fra
Granheim Lungesykehus som var så
heldige å få reise til Tønsberg. Vi Har
alle jobbet med lungepasienter i
mange år og har også deltatt på flere
fagmøter gjennom årene. Vi har bakgrunn med spesialutdanning innen
henholdsvis lunge og psykiatri.
Fantastisk å få reise til Tønsberg på
denne tiden av året. Bryggen i strålende vårsol er herlig ☺ Som alltid var
det et meget bra program både faglig
og sosialt. Mye gode foredrag med
engasjerte og flinke foredragsholdere.
Overlege Anne Marie Gabrielsen
snakket om Pickwicksyndrom /
Obesity Hypoventilation Syndrom
(OHS). Det er en tilstand som rammer overvektige mennesker (BMI >
30), karakterisert ved utilstrekkelig
åndedrett. Respirasjonssvikten er
gjerne forverret under søvn. Et aktuelt og interessant foredrag. Det var

konkret og praktisk i forhold til
behandling.
Fysioterapeut og psykolog Tina
Avantis Johnsen fulgte opp tema fra
en annen innfallsvinkel: ”Feite folk er
late”. Om stigmatisering av overvektige og arbeidet med livsstilsendring
for ekstremt overvektige og de som
tar ”slankeoperasjon”. De stigmatiseres og diskrimineres også av oss som
helsepersonell. Sykelig overvektige,
BMI > 40, eller BMI > 35 for de som
har fedmerelaterte sykdommer, har
rett til behandling. De fleste overvektige vet nok om kosthold, men de
trenger oppfølging på flere plan. For å
skape varig endring kreves motivasjon. For at vi skal kunne hjelpe kreves god kommunikasjon. For god
kommunikasjon kreves allianse. Tro
på pasienten. Ros. Ord er makt. Tina
var ei utrolig inspirerende dame med
et foredrag med som var en tankevekker for oss alle.
Dagen derpå startet med etikk og palliasjon med henholdsvis professor Per
Nordtvedt og overlege Duc Hoa
Nguyen. Begge erfarne og engasjerte.
Viktige tema som ofte får for lite
fokus i praksis. Når er riktig tid å
snakke om forventet død og livsforlengende behandling med pasient og

pårørende? Absolutte svar finnes ikke,
men viktig å ha mer fokus på.
Pasientforløp har vi jobbet mye med
å skape oversikt over på Granheim
Lungesykehus også. Derfor veldig
spennende å se og høre om alt det
gode arbeidet som gjøres andre steder
som i Vestfold.
Fagmøtet ble selvfølgelig avsluttet
med stil. Professor Ingvar Wilhelmsen
har vi hørt og lest før, men en god
ting kan ikke sies for ofte. Og han får
satt ting i perspektiv som få andre
kan. Kloke ting vi kan bruke både i
egen hverdag og i forhold til pasientene våre.
Fagmøte er en flott arena for å treffe
igjen gamle kjente, og bli kjent med
nye kollegaer fra hele landet. Vi har
utvekslet erfaringer og bygge faglig
nettverk. Det er også svært nyttig å få
møte leverandører av medisiner og
utstyr for å oppdatere seg og diskutere. Pausene ble svært aktive fordi
det var så mange stands å gå innom.
Vanskelig å rekke innom alle. I alle
fall om en skulle snakke om mer enn
akkurat svarene på spørrekonkurransen, men vi gjorde så godt vi kunne.
Takk for noen utrolig inspirerende
dager.

Kurs og konferanser
-NSCMID- Nordic society of clinical microbology
and infectious disease
Bergen 25.-28. september 2014
JIVD 14th international confrense on home
mechanical ventil-ation/ERCA 5th european respitory care association congress
26.-28. mars 2015
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47th Nordic lung congress Oslo
11.–13. juni 2015
-17 landskonferanse i kreftsykepleie
Stavanger 24.-26. september 2015
Resp fys kurs. – Trondheim
ny dato – 2.-3. november 2015 i Trondheim.
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TILBAKEMELDING ETTER TILDELT
KURSSTØTTE
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Navn: Bodil Worum
Stilling: Lungesykepleier ved Med.A,
lungeavdeling, Sykehuset Levanger
Utdanningsår: 2006
Utdanningssted: HiNT, Levanger
Annen relevant utdanning:
Lungesykepleier fra 2012.
Navn: Monika Aasbjørg
Stilling: Lungesykepleier ved MOA
(Medisinsk overvåkning),
Sykehuset Levanger
Utdanningsår: 2003
Utdanningssted: HiNT, Levanger
Annen relevant utdanning:
Lungesykepleier fra 2008
Navn: Ann-Helen Raaen
Stilling: Sykepleier ved Med.A, lungeavdeling, Sykehuset Levanger
Utdanningsår: 2008
Utdanningssted: HiNT, Levanger
Annen relevant utdanning: Master i
Klinisk helsevitenskap fra 2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi deltok på fagmøte i Tønsberg
24.04-25.04.14. Årsaken til at
vi ville delta på fagmøtet var det
interessante, spennende og
relevante innholdet dette kurset
hadde å by på. Vi hadde ikke et
konkret læringsmål med kurset,
men syntes innlegget med
«Pickwick-syndrom» og «Feite
folk er late» så interessant ut i
forkant, noe det også var. Som
en oppsummering på disse
dagene har vi laget en humoristisk tekst.
De va en vakker vårdag i april.
Da varte bestæmt at vi skuill veinn
næsn mot Tønsberg…det forjettede
lainn.
Vi hadd vokse opp på lungeavdelinga
på Levanger….å vi kjeinnt ei dragning mot de som vi hadd følt ha
breinnt i blodet sia tidenes morgen.
Vi hadd følt savne ætte fællesskapet
med aill di ainner sykepleieran i
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Norge som brainnt fer lungefaget.
Vi va sæks støkka som vart utplokka
tå dein flotte gjængen på Medisin A te
å finn rota te aill sykepleieran som
følt at lungan e de viktigste organet i
kroppen.
24. april va dan de skuill skje.
Vi la ut på ei reise…speinnt å forveintningsfuill…
Ætte en strabasiøs tur va vi einndeli
på flyplassen i Sandefjord.
Monika, Ann helen, Bodil, Hilde å
Anita.
Audhild skuill åssa være me…men hu
hadd et uhell i heimen å kuinn dessværre ikke følg oss på dein her
reisa….
Langt om længe fikk vi einndeli bagasjen vårres å bevæga oss ut i lyset og
livet utafor terminalen på Torp.
Vi fainn te slutt drosjan…vi leita
læng…men einndeli…der va de ein
busji kar som forbarma sæ over oss.
Vi diagnostisertn raskt te KOLS grad
2-3, å hain bar præg av at hain mæst
sannsynlig hadd liggi ruinn.
Hain ført oss me ei stødi hainn te
Quality hotell i Tønsberg.
Dær vart vi møtt tå ei triveli dame
som sa at vi kuinn prøv åss på innsjekk ætte lunsj…de va umuli å få
rommet no…de va me litt ængstelse å
uro vi satt i fra oss bagasjen på et fælles oppbevaringsrom…vi gikk ifra
våre kjære eiendela der me klump i
magen…reidd fer at de skuill vårrå
revve ifra oss når vi kom tebake ætte
lunsj.
Vi bevæga oss ut i det ukjente…å
plutseli åpenbara det sæ et rom fyllt
av stola…kun fer sykepleiera som e
opptatt tå lunga….Halleluja!
Det første vi vart introdusert for va
Fat Boy Joe…også kaillt Pickwick…å
aill elendiheta hain eiller de kain før
me sæ…vi følt de tungt fer hjertet når
vi levd oss inn i aill di plagan de
kuinn gi en stakkars sjæl…å følt at de
va rikti av oss å jobb videre me de
dær…

Høytrykk va saken…å de synes vi aill
va en go ide.
Færden gikk videre…vi va i en jungel
av medisinsk utstyr å vi va blank i
auan tå ferveintning i forhold te
framtida i dein lungemedisinske verden.
Så fikk vi lær oss kordan vi ska tvinn
hjærnen på pasientan vårres så dæm
svare oss ærlig på koffer dæm e
tjukk….eiller kor mang sigarætta
dæm røyke kvar dag.
De va lurt…ingen ha vel nån gång
tænkt at dæm skuill byinn å snakk
saint te oss….
Reisa vårres gikk fortsatt videre…vi
va einnda ikke tilfredsstilt…men ætte
nån tima te me lungefaglig stoff så
følt vi oss meir fernøgd…da hadd ei
dame å to meinn finni sin interesse i
å lætt oss få innblikk i sin
værden…en værden som hainnla om
KOLS å palliasjon…de va me tåra i
auan vi tok innover oss lidelsan å plagan som kainn oppstå dein dan live
nærme sæ sluttn…å vi kjeinnt på
følelsan te pasient og pårørende som
va oppi dein sorgfuille prosessen de e
når et liv æbbe ut…gleden smaug sæ
derfor fram da vi forsto at vi itj va
fortapt, men at vi kuinn foreta oss nå
når dein tia kom…fer pasienten og
dæmmers nære å kjære…så pårørende seinar skuill kuinn gå te ei grav
å kjeinn på å vessta at de bæste som
kuinna bli gjort va gjort dein kjære
faren eiller mora som låg der på en
vakker gravlund bada i sol en vakker
vårdag…
Så kjeinnt vi kor sliten vi va…ætte
dagens utfordringa på godt å
vondt..haue va fullt av inntrykk å
kroppen sprængfærdi av følelsa, å vi
følt en enorm lykke å stolthet over de
å vårrå i et fællesskap me så my flotte
å kunnskapsrike mænneska…som ha
brukt my tid av sitt liv å via de te
sykepleien…
Vi følt oss som Florence Nightingale i
finstasen når vi entra salen fer å innta
en bedre middag på kveilln…te ære
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fer oss va de leid inn underholdning å
et band som spælt popmusikk så vi
kuinn sving oss sammen med trivelige mænneska…
De va en fryd å sjå kolles aille di lungefaglig dyktige, vakre unge mænneskan som te daglig e i en jobb som ofte
ende i triste og tragiske omstendigheta…slapp sæ laus å lætt skuldran
sænk sæ…sånn at aill maten vi haddspist fainn dein rætte vein ne gjænnom tarmkanaln å ut i friheten igjæn
ætte nån tima. De va befriende å samtidi følelsesmæssi tøft å stå mett oppi
aill inntrykkan å uttrykkan som virvla ruinnt oss dein her kveilln…å
natta…
Næste dag opprainnt me litt sol, men
litt meir skya einn dagen før. De
gjaldt vel både været …å kroppslig te
mang av deltageran på lungesykepleiersamlinga.
Men samholdet va rørende tilstede…å di fleste hadd gjænnom et godt
samarbeid klart å stable sæ opp å va
svært interessert i å fortsætte jakta på
å finn svaret på kålles vi ska fortsætt å
vårrå god i jobben vårres å vårrå dein
avdelinga pasienten heilst ikke vil reis
ifra ferdi hain har de så godt hos oss.
Svaret fainn vi kanskje på dag 2’s første forelesning…et KOLS-forløp e
kanskje de som ska te…men så fersto
vi at når de fungere bra…da ser vi
kanskje mindre te våre kjente å kjære

pasienta ferdi dæm har de så aillt fer
godt heim…vi følt aillerede på savne
som villa oppstå når de villa gå længer meillomat vi såg kvareinner…vi
vesst at forløpet va godt i gang på
våre heimtrakter å fikk tanka om…vil
vi egentli at de herre ska skje?...men
vi fainn raskt ut at de va nok te de
bæste…sjøl om følelsan rundt de reiv
å sleit i oss.
Ved næste korsvei va de pasientforløp
lungekreft som fanga oppmerksomheten vårres…aill ska vårrå klar over
kæm som ska gjørrå ka å når de ska
gjøres…vi kjeinnt ætte innerst inn…å
vi einndt opp me å føl at derre va bra
fer pasientan som hadd fått dein grusomme diagnosen å at vi skuill gjørrå
aillt fer at vi skuill klar å lev opp te
sånne ferveintninga åsså ætte at vi
hadd kommi oss heim te våre nærmeste i familien på Medisin A.
Så vart de satt fokus på tavleskriving
å tavlemøta…vi satt speinnt som små
Mikkel ræva me spissa øra fer å hør
ka derre va…å om de va nå vi kuinn
bring me oss heim te kvardan som
lungefokuserte sykepleiera på sykehuset Levanger.
Dein totale oversikten over kvar
enkelt pasient ga ingen muligheta te å
oversjå nå som heilst som skuill byttes eiller skiftes. Pasientsikkerheta va
enorm å vi kjeinnt at derre va nå som
vi kuinn ta me oss videre i livet…

pasientan skuill få vær i trygge
heinner.
De hadd gitt gode resultata å de virka
som aill kuinn gå smilende hjeæm
kvar dag ætte dæm hadd tatt i bruk
dette verktøyet. Pasientsikkerheten va
i fokus som en stor å gylden ballong
som hang over oss å vi gikk ut te
pause me eitt strålanes blikk å et hjerte fyllt av freidig mot…å vi kjeinnt at
vi va motivert fer einnda litt meir faglig påfyll før vi skuill ta reisa heim te
vakre å trivelige Trøndelag.
Da va de træffanes at de va motivasjon som sto på programmet ætte at
vi hadd forsynt oss av fleir forskjellige
rætta…varme å kaille…desserta å
kaker. Dein deilige maten hadd smelta i muinn å overlatt kroppen te en
fullstendig gastronomisk nytelse…vi
kjeinnt å følt at de va fortjent.
Dagen tok slutt, å de va me mot i
brystet å vætt i painna vi forlot dein
varme gode salen vi hadd oppholdt
oss i i to daga, me fullt av sælgera
ruinnt oss på aille bauga å kainta.
Oppnæra som vi va på ny å gammel
kunnskap….å og mat…kuinn vi me
et fornøgd smil om muinn ta farvel
me Tønsberg – å vi følt at oppdraget
va utført på bæst mulig måte i forhold te de vi arme sjæla kuinn ævn å
gjør, å me dein kapasiteten vi hadd å
utlever i dein her situasjon.
Takk fer oss å farvæl.

Vi vil gjerne invitere deg til den årlige konferansen til
NSCMID - Nordic Society of Clinical Microbiology and
Infectious Disease i Bergen 25-28 september
www.nscmid2014.com

–

https://www.facebook.com/events/308418702629188/

lVi har utarbeidet egne parallellsymposier for sykepleier i
samrabeid med våre infeksjonssykepleiere på Haukeland
og ønsker svært gjerne deltagelse fra infeksjonsinteresserte
sykepleiere.
Konferansen arrangeres på Bryggen Radisson Hotel i historiske omgivelser på Bryggen i Bergen. Det blir foredrag
med en rekke ledende forskere og spesialister fra alle de
nordiske landene og andre europeiske land. Vi har et variert og spennende program med en rekke aktuelle tema
som alvorlige bløtvevsinfeksjoner, multiresistent tuberkulose, tropemedisin inkludert Ebola, malaria og hydatid, samt
hiv, sopp, influensa, flåttbårne sykdommer, ortopediske
proteseinfeksjoner, nye molekylære diagnostiske metoder
og trusselen med multiresistente Gram-negative bakterier.
Det er altså egne parallelle symposier for sykepleiere med
aktuelle tema som tuberkulose og risiko for smitte blant
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helsepersonell. I tillegg til et fengslende faglig program er
det et hyggelig sosialt program på kveldstid med omvisning på Lepramuseet, morgenjogging i nærområdet, uformelle samlinger om kvelden og konferansemiddag i ærverdige Håkonshallen.
Det nærmer seg konferansen, men vi har fremdeles ledige
plasser og ønsker gjerne flere påmeldinger. Tenkte derfor å
minne om denne muligheten.
Gi gjerne også beskjed til andre som kunne være interessert.
Da det er kort tid igjen til konferansen, håper vi på snarlig
påmelding via nettsidene våre www.nscmid2014.com
Håper å se dere på konferansen i Bergen i september.
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VIDEREUTDANNING

KULL 5 VIDEREUTDANNING I KLINISK SYKEPLEIE
LUNGESYKEPLEIE VED HØGSKOLEN I BERGEN
DET ER EN STOR GLEDE Å GRATULERE ALLE PÅ KULL 5
MED FULLFØRT VIDEREUTDANNING I LUNGESYKEPLEIE

Avslutningen ble markert med et fagseminar på Høgskolen den 12.juni
hvor alle studentene presenterte fordypningsoppgavene sine. Temaene for
fordypningsoppgavene var spennende, varierte og svært relevante for
helsetjenesten til lungesyke.
Utdanningen er på deltid, 60 studiepoeng over1,5 år med 10 ukesamlinger i Bergen. Det arbeides med å etablere klinisk masterstudie i lungesykepleie ved HIB, hvor videreutdanningen i lungesykepleie da skal inngå i en
mastergrad.
Kvaliteten på utdanningen gjenspeiles
bl.a. ved forelesernes kompetanse. Av
sykepleierne som underviste har
mange PhD grad, mastergrad og/eller
videreutdanning. Av legene som
underviste har mange PhD grad og
de fleste andre er spesialister innen
sitt fagområde. I tillegg har det vært
undervisning fra fysioterapeuter,
ergoterapeut, bibliotekar, statistiker,
psykolog og jurist alle med svært høy
kompetanse innen sitt fagområde.
Veilederne på fordypningsoppgaven
har alle forankringer i lungefaget fra
ulike steder i landet, med PhD eller
masterkompetanse.
Lungefaget er både bredt og komplekst og pasientgruppen og helsetjenesten har behov for sykepleiere med
spisskompetanse som grunnutdanningen ikke gir. Det viktigste målet
med utdanningen er bedret helsetjeneste til pasienter med lungesykdommer og pasienter med respiratoriske
problemer av andre årsaker.
Lungesykepleie gjør en viktig forskjell.

Fotograf: Sølvi M. Flaten, lungesykepleier.

•

•

•

•
Målet med utdanningen er at lungesykepleieren:
• har spesialisert innsikt og hand16

lingskompetanse til å mestre komplekse situasjoner innen sin kliniske
spesialitet.
anvender kunnskap om lungesykdommer og respiratoriske problemer forårsaket av andre sykdommer
eller skader for å kunne sette i verk
forebygging, utredning og behandlingstiltak
gjør selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet.
samhandler med pasienter/brukere,
deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten
har pedagogisk kompetanse, slik at
yrkesutøveren kan veilede personer
med lungesykdommer, deres pårørende og andre yrkesgrupper.

• arbeider kunnskapsbasert, det vil si
planlegger og utøver sykepleie
basert på kritisk vurdert forskning,
erfaringskunnskap og
pasientens/brukerens preferanser og
behov innenfor de rammer den
aktuelle arbeidsplass er underlagt
• kan planlegge og gjennomføre et
avgrenset utviklingsprosjekt i tråd
med gjeldende forskningsetiske
normer.
• finner frem til, kritisk vurderer og
anvender forskningsresultater og
kritisk reflekterer over egen praksisutøvelse.
• bidrar til innsikt og kompetanse i
tverrfaglig samarbeid slik at pasientens/brukerens oppfølgings- og
behandlingstilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestenivåer
• oppnår personlig utvikling og vekst.
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Inuxair - nå med
fleksibel dosering
Vedlikeholdsbehandling
Inuxair 100/6 µg, 2 inhalasjoner × 2

Vedlikehold- og ved behovsbehandling
Inuxair 100/6 µg, 1 inhalasjon × 2

Endre dosen
etter astmakontroll

MART

NY DOSERING

1 inhalasjon × 2

1 inhalasjon × 6 ved behov
Max 8 inhalasjoner/dag

Chiesi Pharma AB, Box 63, 182 11 Danderyd, Sverige • +46 8 753 35 20

Inuxair «Chiesi Farmaceutici»
Adrenergikum + kortikosteroid. ATC-nr.: R03A K07
INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 100 μg/6 μg: Hver dose inneh.: Beklometasondipropionat100 μg tilsv. avgitt dose 84,6
μg, formoterolfumaratdihydrat 6 μg tilsv. avgitt dose 5 μg, vannfri etanol, saltsyre, norﬂuran.
Indikasjoner: Regelmessig behandling av astma når det er behov for et kombinasjonspreparat (kortikosteroid til inhalasjon og
langtidsvirkende beta2-agonist) til pasienter der inhalasjonskortikosteroider og hurtigvirkende beta2-agonist til inhalasjon
ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll, eller til pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert på både inhalasjonskortikosteroider og langtidsvirkende beta2-agonister.
Dosering: Preparatet er ikke beregnet til initial behandling av astma. Doseringen er individuell og bør tilpasses sykdommens
alvorlighetsgrad. Dette bør tas hensyn til, ikke bare ved oppstart av behandlingen med kombinasjonspreparater, men også
ved dosejustering. Dersom en enkelt pasient har behov for en annen kombinasjon av doser enn det som er tilgjengelig ved bruk
av kombinasjonsinhalatoren, bør inhalatorer med passende doser av beta2-agonister og/eller kortikosteroider forskrives
enkeltvis. Beklometasondipropionat i Inuxair er karakterisert ved en fordeling av ekstra liten partikkelstørrelse som gir en
mer potent effekt enn formuleringer av beklometasondipropionat med en fordeling der partikkelstørrelsen er større (100 μg
beklometasondipropionat med ekstra små partikler i Inuxair er ekvivalent med 250 μg beklometasondipropionat i en formulering uten ekstra små partikler). Dette bør tas hensyn til når en pasient bytter fra en formulering av beklometasondipropionat
uten ekstra små partikler til Inuxair; Dosen av beklometasondipropionat bør være lavere og dosejustering er nødvendig ut
fra pasientenes individuelle behov. Pasienten bør undersøkes regelmessig av lege slik at doseringen holdes optimal og bare
endres etter medisinsk anbefaling. Dosen bør titreres til laveste dose som gir effektiv kontroll av symptomene. Når kontroll
av symptomene opprettholdes ved laveste anbefalte dose, kan neste skritt være å prøve inhalasjonssteroider alene. Pasienten bør rådes til å bruke Inuxair hver dag selv når de ikke har symptomer. Det er to behandlingsregimer, et der Inuxair tas
som standard vedlikeholdsbehandling med en separat hurtigvirkende bronkodilatator, og et der Inuxair tas som standard
vedlikeholdsbehandling og i tillegg ved behov ved astmasymptomer. Vedlikeholdsbehandling: Pasientene skal rådes til å ha
sin separate hurtigvirkende bronkodilatator tilgjengelig til enhver tid. Voksne ≥18 år: Anbefalt dosering: 1 eller 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Maks. daglig dose er 4 inhalasjoner. Vedlikeholds- og lindrende behandling: Pasienten tar sin daglige
vedlikeholdsdose med Inxair, og i tillegg tas Inuxair ved behov ved astmasymptomer. Pasienten skal rådes til å ha Inuxair
tilgjengelig til enhver tid. Inuxair vedlikeholds- og lindrende behandling skal spesielt vurderes for pasienter med ikke fullt
kontrollert astma og med behov for lindrende medisinering, og for pasienter som tidligere har hatt astmaforverring som
har krevd medisinsk behandling. Tett oppfølging for doserelaterte bivirkninger er nødvendig hos pasienter som ofte tar et
høyt antall Inuxair-doser som hurtigvirkende inhalasjoner. Voksne ≥18 år: Anbefalt vedlikeholdsdose er 1 inhalasjon 2 ganger
daglig (1 inhalasjon morgen og 1 inhalasjon kveld). Pasienten bør ta 1 ekstra inhalasjon ved behov ved symptomer. Dersom
symptomene vedvarer etter noen få minutter skal det tas en ekstra dose. Maks. daglig dose er 8 inhalasjoner. Pasienter som
krever hyppig bruk av hurtigvirkende daglige inhalasjoner bør sterkt anbefales å søke legehjelp. Astmaen deres bør undersøkes og vedlikeholdsbehandlingen bør revurderes. Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er
ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data fra bruk til barn <12 år. Kun begrensede data for ungdom 12-17 år. Ikke anbefalt til barn
og ungdom <18 år. Administrering: Til inhalasjon.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene.
Forsiktighetsregler: Bør brukes med forsiktighet (ev. inkl. overvåkning) ved hjertearytmier, spesielt 3. grads AV-blokk og
takyarytmier, idiopatisk subaortastenose, hypertroﬁsk obstruktiv kardiomyopati, alvorlig hjertesykdom, spesielt akutt myokardinfarkt, iskemisk hjertesykdom, kongestiv hjertesvikt, okklusiv karsykdom, spesielt arteriosklerose, arteriell hypertensjon og aneurisme. Forsiktighet bør utvises ved kjent eller mistenkt QTC-forlengelse. Formoterol kan indusere QTC-forlengelse. Forsiktighet er påkrevd ved tyreotoksikose, diabetes mellitus, feokromocytom og ubehandlet hypokalemi. Behandling
med beta2-agonister kan gi potensielt alvorlig hypokalemi, som kan forsterkes av hypoksi eller samtidig behandling med
andre legemidler som induserer hypokalemi (xantinderivater, steroider og diuretika). Forsiktighet anbefales ved alvorlig
astma og ved ustabil astma når ﬂere hurtigvirkende bronkodilatatorer kan være i bruk. Serumkaliumkonsentrasjonen bør
overvåkes i slike tilfeller. Formoterol kan gi økt blodglukosenivå og blodglukose bør følges nøye ved diabetes. Brukes med
forsiktighet ved aktiv eller hvilende lungetuberkulose, sopp- eller virusinfeksjon i luftveiene. Behandlingen bør ikke avbrytes
brått. Ved ineffektiv behandling bør medisinsk hjelp søkes. Økt bruk av hurtigvirkende bronkodilatatorer tyder på forverring
av underliggende tilstand og krever revurdering av astmabehandlingen. Plutselig og økende forverring av astmakontrollen
kan være livstruende, og pasienten trenger øyeblikkelig medisinsk utredning. Ev. behov for å øke kortikosteroidbehandlingen,
enten som inhalasjonssteroider eller peroral behandling, bør vurderes, ev. antibiotikum ved mistanke om infeksjon.Behandlingen bør ikke påbegynnes ved eksaserbasjon eller ved betydelig forverret eller akutt forverret astma. Alvorlige astmarelaterte bivirkninger og eksaserbasjoner kan oppstå under behandling. Pasienten bør informeres om å fortsette behandlingen,
men søke legeråd dersom astmasymptomene fortsatt er ukontrollerte eller forverres etter behandlingsoppstart. Paradoksal
bronkospasme med økt hvesing og kortpustethet kan oppstå umiddelbart etter dosering og bør behandles umiddelbart med
hurtigvirkende bronkodilatator til inhalasjon. Behandling med Inuxair bør avbrytes umiddelbart, pasienten undersøkes og
annen behandling startes opp ved behov. Inuxair bør ikke brukes som første behandling av astma. Til behandling av akutte astamaanfall bør pasienten rådes til alltid å ha hurtigvirkende bronkodilatator tilgjengelig hele tiden, enten Inuxair (for pasienter
som bruker Inuxair som vedlikeholds- og lindrende behandling) eller en separat hurtigvirkende bronkodilatator (for pasienter
som bruker Inuxair kun som vedlikeholdsbehandling). Pasienten bør minnes på å bruke Inuxair daglig, selv ved symptomfrihet. De lindrende inhalasjonene med Inuxair bør tas ved astmasymptomer, men er ikke beregnet på regelmessig profylaktisk bruk f.eks. før anstrengelser/trening. Til slikt bruk bør det vurderes en separat hurtigvirkende bronkodilatator. Gradvis
dosereduksjon bør vurderes så snart astmasymptomene er under kontroll. Det er viktig å vurdere pasienten regelmessig
under nedtrapping. Systemiske effekter som Cushings syndrom, Cushing-lignende symptomer, binyrebarksuppresjon, redusert benmineraltetthet, vekstretardasjon hos barn og ungdom, katarakt og glaukom kan forekomme, og mer sjeldent,
en rekke psykologiske eller atferdsmessige effekter inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon
eller aggresjon (spesielt hos barn), spesielt ved høye doser over lang tid, men er mindre sannsynlig ved inhalasjonsbehandling. Det er viktig at pasienten undersøkes regelmessig og at inhalasjonssteroiddosen reduseres til laveste effektive dose.
Bruk av AeroChamber Plus® inhalasjonskammer gir ingen økt risiko for systemiske effekter. Langvarig behandling med høye
inhalasjonssteroiddoser kan gi binyrebarksuppresjon og akutt binyrebarksvikt. Barn <16 år som bruker høyere beklometasondipropionatdoser enn anbefalt, kan være spesielt utsatt. Akutt binyrebarksvikt kan utløses av traume, kirurgisk inngrep,
infeksjon og rask dosereduksjon. Karakteristiske symptomer er vage og kan omfatte anoreksi, magesmerte, vekttap, tretthet,
hodepine, kvalme, oppkast, hypotensjon, nedsatt bevissthetsnivå, hypoglykemi og anfall. Tilleggsbehandling med systemiske kortikosteroider bør overveies i perioder med stress eller planlagt kirurgi. Forsiktighet bør utvises ved bytte til Inuxair,
spesielt ved svekket binyrebarkfunksjon pga. tidligere behandling med systemiske steroider. Ved overføring fra peroral kortikosteroidbehandling kan det fortsatt være risiko for vedvarende nedsatt binyrebarkfunksjon. Pasienter som har hatt behov
for behandling med høye kortikosteroiddoser som øyeblikkelig hjelp, eller har fått langvarig behandling eller høye doser med
inhalasjonssteroider, kan også være i risikogruppen. Muligheten for vedvarende svekkelse av binyrebarkfunksjonen bør alltid

tas i betraktning ved øyeblikkelig hjelp og planlagte situasjoner som kan medføre stress, og egnet kortikosteroidbehandling
må overveies. Rådføring med spesialist kan være nødvendig for vurdering av binyrebarksvekkelsen før planlagte prosedyrer.
Pasienten bør informeres om etanolinnholdet, men det lave innholdet innebærer ikke noen risiko ved vanlige doser. Pasienten bør rådes til å skylle munnen, gurgle med vann eller pusse tenner etter inhalasjon for å minimere risikoen for candidainfeksjon i munn og svelg. Candidainfeksjon med symptomer kan behandles lokalt mens Inuxairbehandlingen fortsetter.
Interaksjoner: Betablokkere (inkl. øyedråper) bør unngås ved astma. Samtidig bruk av betablokkere kan gi redusert/uteblitt
formoteroleffekt. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av teofyllin eller andre betaadrenerge legemidler pga. potensielt
additive effekter. Samtidig behandling med kinidin, disopyramid, prokainamid, fentiaziner, antihistaminer, monoaminoksidase
(MAO)-hemmere og trisykliske antidepressiver kan føre til QTC-forlengelse og økt risiko for ventrikkelarytmier. Levodopa,
levotyroksin, oksytocin og alkohol kan redusere hjertets toleranse for beta2-sympatomimetika. Samtidig behandling med
MAO-hemmere, inkl. legemidler med lignende egenskaper, f.eks. furazolidon og prokarbazin, kan fremskynde hypertensive
reaksjoner. Økt risiko for arytmier ved samtidig behandling med halogenerte hydrokarbonanestetika. Preparatet bør ikke
brukes de siste 12 timene før oppstart med halogenerte anestetika. Samtidig behandling med xantinderivater, steroider eller
diuretika kan forsterke mulig hypokalemisk effekt av beta2-agonister. Hypokalemi kan øke tendensen til arytmier ved digitalisbehandling. Etanol kan hos spesielt sensitive pasienter gi interaksjon med disulﬁram eller metronidazol.
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet etter
høy systemisk eksponering. Pga. tokolytisk effekt av beta2-sympatomimetika bør spesiell forsiktighet utvises like før fødselen. Formoterol anbefales ikke under graviditet og spesielt ikke ved slutten av graviditeten eller under fødselen, med mindre
det ikke ﬁnnes sikrere, etablert alternativ. Bør bare brukes ved graviditet dersom forventet nytte er større enn risiko. Amming:
Overgang i morsmelk er ukjent. Det antas at beklometasondipropionat utskilles i morsmelk. Bruk under amming bør bare
overveies dersom forventet nytte er større enn risiko.
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Infeksiøse: Faryngitt. Luftveier: Heshet. Nevrologiske: Hodepine. Mindre vanlige
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Granulocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, munntørrhet, dyspepsi, dysfagi, svie på leppene,
kvalme, dysgeusi. Hjerte/kar: Palpitasjoner, forlenget korrigert QT-intervall i EKG, endringer i EKG, takykardi, takyarytmi,
hyperemi, ﬂushing. Hud: Pruritus, utslett, hyperhidrose. Immunsystemet: Allergisk dermatitt. Infeksiøse: Inﬂuensa, soppinfeksjon i munnhulen, candidainfeksjoner i munn, svelg og spiserør, vulvovaginal candidiasis, gastroenteritt, sinusitt, rhinitt.
Luftveier: Hoste, produktiv hoste, irritasjon i svelget, status asthmaticus. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer, myalgi.
Nevrologiske: Tremor, svimmelhet. Psykiske: Rastløshet. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hyperglykemi. Undersøkelser:
Økt CRP, økt platetall, økt konsentrasjon av frie fettsyrer, økt insulin i blodet, økt konsentrasjon av ketonlegemer i blodet.
Øre: Otosalpingitt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Ventrikulære ekstrasystoler, angina pectoris. Hud: Urticaria,
angioødem. Luftveier: Paradoksal bronkospasme. Nyre/urinveier: Nefritt. Undersøkelser: Økt blodtrykk, redusert blodtrykk.
Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Trombocytopeni. Endokrine: Binyrebarksuppresjon. Hjerte/kar: Atrieﬂimmer.
Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. erytem, ødem i lepper, ansikt, øyne og svelg. Luftveier: Dyspné, forverring
av astma. Muskel-skjelettsystemet: Vekstretardasjon hos barn og ungdom. Psykiske: Psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon, aggresjon, forandret oppførsel (hovedsakelig hos barn). Undersøkelser: Redusert bentetthet.
Øye: Glaukom, katarakt. Øvrige: Perifert ødem.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Beklometasondipropionat: Akutt inhalasjon av langt over anbefalte doser kan føre
til forbigående hemming av binyrebarkfunksjonen. Risiko for binyrebarksuppresjon ved kronisk overdosering. Formoterol:
Svært høye doser kan føre til kvalme, oppkast, hodepine, tremor, søvnighet, palpitasjoner, takykardi, ventrikkelarytmier,
QTC-forlengelse, metabolsk acidose, hypokalemi, hyperglykemi. Behandling: Beklometasondipropionat: Forbigående hemming av binyrebarkfunksjonen bedres etter få dager (bekreftes ved kortisolmåling i plasma). Ved kronisk overdosering kan
monitorering av binyrebarkfunksjonen være nødvendig. Behandlingen bør fortsette med dosering tilstrekkelig for astmakontroll. Formoterol: Støttende og symptomatisk. Sykehusinnleggelse ved alvorlige tilfeller. Kardioselektive betablokkere kan
overveies, men bare med ekstrem forsiktighet, fordi bruk av betablokker kan utløse bronkospasme. Serumkalium bør monitoreres. Se Giftinformasjonens anbefalinger for beklometason: Glukokortikoider H02A B side d og formoterol R03A C13 side d.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Kombinasjon av inhalasjonssteroid (beklometasondipropionat) og selektiv beta2-agonist (formoterol). Kombinasjonen gir additive effekter mht. reduksjon av astmaeksaserbasjoner. Virkningsmekanisme: Beklometasondipropionat: Prodrug. Aktiv metabolitt med glukokortikoid, antiinﬂammatorisk effekt som reduserer symptomer og astmaeksaserbasjoner. Metabolitten har en mer potent, lokal, antiinﬂammatorisk effekt enn beklometasondipropionat. Formoterol:
Virker avslappende på glatt bronkialmuskulatur ved reversibel luftveisobstruksjon. Bronkodilaterende effekt inntrer innen
1-3 minutter etter inhalasjon og varer i 12 timer etter enkeltdose. Absorpsjon: Beklometasondipropionat: Raskt. Omdannes
til aktiv metabolitt før absorpsjon via lungene (36%). Biotilgjengelighet av prodrug som svelges er ubetydelig, men 41% av
dosen absorberes som aktiv metabolitt. Tilnærmet lineær økning i systemisk eksponering med økende inhalert dose. Absolutt biotilgjengelighet etter inhalasjon for uendret beklometasondipropionat og beklometason- 17-monopropionat er hhv.
ca. 2% og 62% av nominell dose. Formoterol: Absorberes fra lunger og mage-tarmkanalen. Andelen av inhalert dose som
svelges etter administrering med inhalator er 60-90%. Minst 65% av andelen som svelges absorberes fra mage-tarmkanalen. Maks. plasmakonsentrasjon nås innen 0,5-1 time etter peroral administrering. Lineær absorpsjon etter inhalasjon av
formoterolfumarat 12-96 μg. Proteinbinding: Beklometasondipropionat: Moderat høy. Formoterol: 61-64%, 34% er bundet
til albumin. Ingen metning av bindingen ved terapeutiske doser. Fordeling: Beklometasondipropionat: Distribusjonsvolum
20 liter, aktiv metabolitt 424 liter. Halveringstid: Beklometasondipropionat: For beklometasondipropionat og aktiv metabolitt
hhv. 0,5 timer og 2,7 timer. Etter i.v. dosering er plasmaclearance for beklometasondipropionat og aktiv metabolitt hhv. 150
og 120 liter/time. Formoterol: 2-3 timer etter peroral administrering. Etter inhalasjon av enkeltdose på 120 μg hos friske
individer, er gjennomsnittlig terminal eliminasjonshalveringstid 10 timer. Renal clearance er 150 ml/minutt. Metabolisme:
Beklometasondipropionat: Prodrug hydrolyseres raskt via esteraseenzym til aktiv metabolitt, beklometason-17-monopropionat. Formoterol: Metaboliseres i stor grad, hovedsa kelig i leveren. Viktigste metabolismevei involverer direkte konjugering
ved fenolhydroksylgruppen. Konjugatet er inaktivt. Annen viktig metabolismevei involverer O-demetylering vha. cytokrom
P-450-isoenzymene CYP 2D6, CYP 2C19 og CYP 2C9. Formoterol hemmer ikke CYP 450 ved terapeutiske konsentrasjoner.
Utskillelse: Beklometasondipropionat: Hovedsakelig via feces, det meste som polare metabolitter. Renal ekskresjon er ubetydelig. Formoterol: Kumulativ urinekskresjon etter enkeltinhalasjon fra pulverinhalator øker lineært i doseområdet 12-96
μg. Gjennomsnittlig 8% og 25% utskilles som hhv. uendret og totalt formoterol. 67% av peroral dose utskilles i urinen (hovedsakelig som metabolitter) og resten i feces.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) i maks. 15 måneder før utlevering til pasient. Oppbevares ved
høyst 25°C i maks. 5 måneder etter utlevering.
Andre opplysninger: Pasienten bør vises riktig bruk av inhalatoren. Bruksanvisning: Se pakningsvedlegg.
Pakninger og priser: 120 doser1 120780.
Refusjon: 1Se R03A K07_3 side e i Refusjonslisten.
Sist endret: 07.10.2013
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På hvilke områder kan BiPAP behandling
være til hjelp for pasienter med alvorlig kols?
Jeanette Nordal, HiB Videreutdanning i Lungesykepleie kull 5.
Veileder, Henny Torheim, Høgskulelektor Høgskolen i Ålesund.

INNLEDNING

DISKUSJON
• Pasienter som får BiPAP på natten vil kunne
våkne opp mindre trette og slippe nattlig
oksygenmetningsfall. Pasientene vil kunne
oppleve at de har slappet mer av i
respirasjonsmuskulaturen og få bedring av
dyspnoe.

• Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er et
økende folkehelseproblem. Mellom 250 000
og 300 000 personer i Norge har kols.
• Pasienter med kols får forverringer med jevne
mellomrom, alvorlig kolsforverring må
behandles i sykehus.

• Min erfaring er at pasienter med dyspnoe og
angst opplever dette som livstruende, lindring
av dyspnoe kan også lindre noe av angsten.

• Ved akutt respirasjonssvikt har pasienten
enkelte ganger behov for ventilasjonsstøtte,
Ved forverring som krever
sykehusinnleggelse anbefales
ventilasjonsstøtte med BiPAP. Flere klarer
ikke å venne seg helt av denne
ventilasjonsstøtten. Enkelte får derfor BiPAP
med seg hjem.

• Trening er viktig for kols pasienter da nedsatt
fysisk kapasitet bidrar til mindre aktivitet og
deltagelse i dagligdagse aktiviteter. BiPAP om
natten kan bidra til at pasientene klarer å
gjennomføre trening og prestere bedre på
rehabilitering.

• Pasienter med alvorlig kols vil få redusert
livskvalitet fordi de får begrensninger i livet på
grunn av sykdommen sin.

• Pasienter som føler at BiPAP hjelper har mest
motivasjon og kan tenkes at profiterer mest.

• Ved hypoksi er hjemmeoksygen anbefalt
livsforlengende behandling.
• Behandling med BiPAP hjemme er
omdiskutert og er ikke anbefalt av
Helsedirektoratet. Foreløpig finnes det ikke
noe forskning som viser at BiPAP gir økt
livslengde i stabilt kols-forløp..

METODE

RESULTAT

KONKLUSJON

Det ble benyttet en teoretisk tilnærming til
problemstillingen med et systematisk
litteratursøk, i tillegg er relevant pensumlitteratur
brukt.

Søvnkvalitet – Kols pasienter har ofte problemer
med innsovning, hyppige oppvåkninger, hoste,
oppspytt og hvesing som gir dårlig søvnkvalitet.
Bruk av BiPAP kan gi bedring av søvnkvalitet.

Søket ga flere treff, 9 artikler ble brukt i
oppgaven.

Dyspnoe og angst, symptomlindring – Dyspnoe
er det symptomet som flest kols pasienter
opplever. Dyspnoe gir angst og fører til at
pasienten ledes inn i en selvforsterkende negativ
syklus. BiPAP kan hjelpe pasienten med å få
kontroll symptomene.

Effekten kols pasientene får av å bruke BiPAP
kommer an på hvor alvorlig kols de har, grad av
hyperinflasjon, grad av hyperkapni, hvordan
BiPAP er innstilt og hvor mange timer pasienten
bruker BiPAP. Motivasjon og compliance er altså
viktige faktorer i tillegg til at man må finne ut
hvilke pasienter som kan ha effekt av
behandlingen.
Til tross for at BiPAP i stabilt forløp ikke er
anbefalt, har pasienten en subjektiv opplevelse
av at bruk av BiPAP gir de økt livskvalitet.

Økt treningskapasitet – BiPAP på natten under
rehabilitering og hjemme øker effekten av
trening. BiPAP under trening kan gi pasientene
mindre dyspnoe og økt treningsutbytte, men er
et kontroversielt tiltak.
Bedring i fysiologiske parmetere gir mulig økt
livskvalitet og færre forverringer – BiPAP kan gi
bedring i blodgasser hos kols pasientene, dette
kan gi færre sykehusinnleggelser. Høyere
trykkstøtte via BiPAP tolereres bedre av
pasientene og gir bedre effekt enn de
tradisjonelle noe lavere trykkene.
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LITTERATUR
For litteraturliste henviser jeg til oppgaven i full
tekst: «På hvilke områder kan BiPAP behandling
være til hjelp for pasienter med alvorlig kols?»
Kontakt: jeanette.nordal@siv.no
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Økt fysisk kapasitet bedrer
prognosen ved KOLS
Fysisk aktivitet er viktig for prognosen ved KOLS – nedsatt fysisk kapasitet er
assosiert med økt mortalitet1 og kan gi ytterligere redusert lungekapasitet2
Respifor bidrar til oppbygging
av muskelmasse ved KOLS3

Respifor gir økt fysisk kapasitet
ved KOLS4
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Respifor (n=19)

• Pasienter som brukte Respifor hadde en signifikant
vektøkning etter 8 uker

Placebo (n=30)

• Signifikant forbedring ved gangtest (Incremental Shuttle
Walk Test) hos pasienter med BMI >19 som fikk Respifor
sammenlignet med pasienter som fikk placebo (p<0,05).

• 66 % av vektøkningen bestod av fettfri kroppsmasse
• 57 % større økning av fettfri masse hos pasienter som
fikk Respifor vs. pasienter som fikk standard næringsdrikker

Respifor hjelper KOLS-pasienten
til et bedre liv
Refusjon
Respifor er godkjent som næringsmiddel til spesielle medisinske formål.
Refusjon kan søkes, på eget søknadsskjema, under Folketrygdlovens §5-14,
kap. 1, §6 (Blåreseptforskriften), punkt 4: Behandling av kreft/immunsvikt eller
annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.
Se www.helfo.no

Nutricia Norge AS • Holbergsgate 21 • N-0166 Oslo
Telefon: +47 23 00 21 00 • Fax +47 23 00 21 01
E-post: nutricia@nutricia.no • www.nutricia.no

Respifor (n=22)

Referanser:
1. Celli BR et al. N Engl J Med 2004;350:1005-1012.
2. Polkey M et al. Eur Respir J 2009;33:227-229.
3. Broekhuizen R et al. Br J Nutr 2005;93:965-971.
4. Steiner MC et al Thorax 2003;58:745-751.
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Hensikten med litteraturstudiet var å finne
kunnskapsbasert forskning om problemstillingen:
Undervisning og veiledning til foreldre som har barn med astma,
- hvilken innvirkning har undervisning og veiledning av foreldre
på barns astmakontroll og hvordan bør undervisningen gis?

Hensikt

Asthma and its treatment, UpToDate patient information(Helsebiblioteket,2013)

Initiative for Asthma(GINA)

Astma definisjon:
Astma er en kronisk betennelsestilstand i luftveiene, der luftveiene er
hyperresponsive; de blir obstruktive og luftstrømmen begrenses når
luftveiene utsettes for ulike risikofaktorer (The Global strategy for Asthma Management and Prevention, Global

(2)

Astma er den hyppigste kroniske sykdommen hos barn (1)
Forekomsten er økende på verdensbasis og i Norge er det i følge
Astma- og Allergiforbundet 20 % av barn under 10 år som har, eller
har hatt astma-anfall

Bakgrunn

Mediesenteret, Høgskolen i Bergen,2012

→ 610 treff; hvorav 1 oversiktsartikkel og 8 enkeltstudier ble
anvendt.

• Søkte i databasene:
Cinahl, Cochrane Library,
Medline, Pubmed, Svemed+

• Anvendte mesh-termer:
Asthma-children parental
education, Child-asthma AND
parenttraining, Asthma in
children AND parenttraining,
Pre-school children with
asthma, Asthmachildren AND
hospitaladmission,
Self-management and Asthma
control.

• Verktøy
- PICO-skjema

• Litteraturstudie
- guidelines/retningslinjer
- oppsummert forskning
- enkeltstudier

Metode

Resultat

1 Trollvik, A.(2012). Barn med astma og deres foreldre -læring, deltakelse og samarbeid. DrPH-avhandling, Nordic School of
public Health NHV, Gøteborg, Sverige.
2 Astma- og Allergiforbundet (2013) [internett]Tilgjengelig fra:<http://w ww.naaf.no/en/astma/>[Lest 11.10.2013]
3 Global initiative for asthma (GINA). (2009) Global strategy for the diagnosis and management of asthma in children 5 years
and younger. [internett]Tilgjengelig fra: <http://w ww.ginasthma.org/documents/5/documents_variants/35> [Lest 09.10.2013]
4 Mediesenteret, HiB (2012) Kunnskapsbasertpraksis [Internett], Mediesenteret HiB.
Tilgjengelig fra: < http://kunnskapsbasertpraksis.no/litteratursok/kildevalg/> [Lest 14.10.2013]
5 Healthcare improvement in Scotland, SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Netw ork. (2011) Managing asthma in children
-A booklet for parents and carers. [internett]Tilgjengelig fra: <http://w ww.sign.ac.uk/pdf/pat101_children.pdf>[Lest 10.10.2013]
6 National Heart, Lung and Blood Institute/National Asthma Education and Prevention Program guidelines.(2007).
Section 3, component 2: education[Internett],Tilgjengelig fra:< https://w ww.nhlbi.nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm>
[Lest 29.03.2014]
7 Bateman, E.D., Hurd, S.S., Barnes, P.J. et al. (2008). Global strategy for asthma management and prevention:
GINA executive summary. European Respiratory Journal, 31, s. 143–178.
8 Chen, S.H., Huang, J.L., Yeh, K.W., Tsai, Y.F. (2013). Interactive support interventions for
caregivers of asthmatic children. Journal of Asthma. 50(6), s. 649-657.
9 Guevara, J.P., Wolf, F.M., Grum, C.M., Clark, N.M. (2003). Effects of educational interventions for self management of
asthma in children and adolescents: systematic review and meta-analysis. BMJ, 326 (7402), s.1308-1309.
10 Hussain-Rizvi, A., Kunkov, S. & Crain, E.F. (2009). Does parental involvement in pediatric emergency department
asthma treatment affect home management?The Journal of asthma, 46(8), 792-795
11 McCarty, K. & Rogers, J. (2012).Inpatient Asthma Education Program. Pediatric Nursing, 38 (5), s. 257-269.
12 Nelson, K.A., Highstein, G.R., Garbutt, J., Trinkaus, K., Fisher, E.B., Smith, S.R., Strunk, R.C. (2011).
A randomized controlled trial of parental asthma coaching to improve outcomes among urban minority children.
Archives of pediatrics & adolescent medicine, 165 (6), s. 520-526.
13 Szczepanski, R., Jaeschke, R., Spindler, T., Ihorst, G., Forster, J. & ASEV Study Group. (2010). Preschoolers' and parents'
asthma education trial(P2AET)--a randomized controlled study. European journal of pediatrics, 169(9), s.1051-1060.
14 Watson, W.T., Gillespie, C., Thomas, N., Filuk, S.E., McColm, J., Piw niuk, M.P. & Becker, A.B. (2009). Small-group,
interactive education and the effect on asthma control by children and their families.

Referanser

• Kombinasjonen av gruppe- og individuell opplæring sammen
med skriftlig behandlingsplan og aksjonsplan ved astmaforverrelse
har forsterkende effekt, og gir foreldre økt astmakontroll
i hverdagen, minsker akutthenvendelser og forhindrer unødvendige
sykehusinnleggelser.
• Forskning viser at tett interaksjon mellom foresatte og helsepersonell
er essensielt for utbyttet av intervensjonen.
• Resultatene fra forskning bygger opp om målene i retningslinjer for
behandling og astmakontroll hos barn.
• Rutiner og prosedyrer må utarbeides slik at alle barn sikres lik
mulighet til optimal astmakontroll.

Konklusjon

• Internasjonale retningslinjer anbefaler undervisning/veiledning til
foreldre til barn med astma og bruk av individuelle
behandlingsplaner. (3,5,6)
• Artikkelstudiene viste forskjellige anvendte metoder for undervisning/
veiledning, både enkeltvis og i kombinasjon; individuell eller i grupper,
skriftlig, muntlig, på telefon, via internett, under sykehusinnleggelse
og repetert en eller flere ganger etter hjemkomst. (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
• Ulike undervisnings- og veiledningsmetoder bedret astmakontroll
og utmåltes i forskjellige parametre; i form av bedre medikamenthåndtering, utstrakt bruk av behandlingsskjema, færre sykehusinnleggelser, trygghet i forhold til egen mestring og mindre
arbeidsfravær relatert til barnets astma. (1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Eva Iversen Stien, Helse- og sosialfag, Videreutdanning i Lungesykepleie, Kull 13V (5)

Hvilken innvirkning har undervisning og veiledning av foreldre på barns astmakontroll og hvordan bør
undervisningen gis?

Undervisning og veiledning til foreldre som har barn med astma.

POSTER
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POSTER

FORVERRING AV KOLS, NIV- BEHANDLING OG
SYKEPLEIE
Karoline Holmen, Lungesykepleier, Lunge avdelingen, B5, Sykehuset Østfold Fredrikstad
Henny Torheim, Intensivsykepleier/Master, Høgskolen i Ålesund

Bakgrunn

Metode

Fordypningsoppgave, videreutdanning i lungesykepleie 2013-2014,
Høgskolen i Bergen.
Forskning indikerer at tallet på pasienter som legges inn for akutt
behandling av kols er økende. Ved alvorlige forverringer kan mer
avansert behandling være nødvendig for å opprettholde normal
gassutveksling. I slike tilfeller kan Non Invasiv Ventilasjon (NIV)
være aktuelt. NIV, en respiratorbehandling som gis via en
tettsittende maske, har de siste ti årene blitt brukt i økende grad for
å unngå og som et alternativ til intubasjon hos pasienter med
respirasjonssvikt. Med NIV kan man vinne tid og unngå forverrelse.
Ved intubasjon er mortaliteten ti ganger høyere enn ved NIV.
I arbeidshverdagen ser man hvor viktig det er at pasienten
aksepterer masken for at behandlingen skal bli vellykket.
Som sykepleier er det viktig å kunne trygge pasienten for å skape
en optimal behandlingssituasjon.

Litteraturstudium
Søk i databaser:
UpToDate, Swemed, Svemed +, Cinalhl, Pubmed
Annet:
Retningslinjer, egne interne prosedyrer fra sykehuset, et britisk
medisinsk tidskift « The Lancet » pensumlitteratur og annen
faglitteratur.
Avgrenset søkene til pasienter med kols og akutt respirasjonssvikt,
innlagt på sykehus. NIV behandlingen ble begrenset til BiPAPbehandling. Der pasienten skal tilvende seg å bruke en
munn/nesemaske. Fokuset er lagt på den psykososiale
mestringen rundt NIV behandlingen.

Problemstilling:
Hvordan opplever pasienter med akuttrespirasjonssvikt
NIV og hva kan sykepleieren gjøre for å fremme
mestringen av behandlingen?

Resultat
Pasienters erfaringer rundt akutt forverring av kols og NIV-behandlingen:
 Pasienter med kols preges ofte av psykologisk stress og angst i forbindelse med tungpust.
 En akutt forverring av sykdomstilstanden kan oppleves skremmende og traumatisk for pasienten.
 NIV- behandling kan gi en ubehaglig følelse og øke inntrykket av redsel og angst.
«lukket situasjon» der man er totalt avhengig av den andres hjelp
 Opplevelsene var ulike. Andre følte mestring, lettelse og bedring i pusten når
maska ga effekt.
Sykepleie tiltak som kan fremme den psykososiale mestring:
 Opptre rolig og kyndig
 Være tilstede og vite når lege skal kontaktes
 Gi god og nyttefull informasjon før oppstart og under behandlingen
 Gi pasienten medvirkning: imøtekomme behov, avtale pauser, sette på masken + tilpasning,
komfort innstillinger osv.
 Lindre/unngå ubehag: Tilpasse fukting, trykk avlaste, unngå unødvendige høye trykk
 Tilnærming og samarbeid: Påvirkes og formes av pasientens reaksjon på situasjon og
behandling.
1. Todelt samarbeid
2. Velværeorienter samarbeid
3. utfallsorientert samarbeid
4. Fraværende samarbeid

Konklusjon og betydningen for praksis
Opplevelsen av NIV kan ofte være skremmende. For å oppnå et godt resultat av maskebehandling ved akutt respirasjonssvikt, er det en
forutsetning at pasienten klarer å akseptere og samarbeide om maska og maskinen. Erfaring og forskning viser at dette kan være en
utfordring i praksis, men erfaringene er ulike.
Disse vonde følelsene kan reduseres ved trygg, profesjonell og omsorgsfull hjelp fra sykepleier.. Gjennom enkle og konkrete tiltak tilpasset
hver enkelt pasient, kan dette oppnås og maskebehandlingen bli vellykket. Tillit mellom sykepleier og pasient har stor betydning for
toleransen av maska og effekten av behandlingen.
Litteratur: 1).Andenæs, R., Kalfoss, M. H.,Wahl, A. K. (2006) Coping and psychological distress in hospitalized patients with chronic obstructive pulmonary disease. Issues in pulmonary nursing, 2006 (HEART & LUNG) January/February, s. 46- 57.
2).Dalland, O. (2000). Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo: Gyldendal akademisk. 3). Giæver, P.(2011) Lungesykdommer. Oslo, Universitetsforlaget.4). Gullbrandsen,T. & Stubberud, D.G. (2010) Intensivsykepleie. Oslo, Akribe AS. 5). Helsedirektoratet. (2012) Nasjonal faglig
retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols. (Nasjonal veileder IS ± 2029).
6).
Langmoen,K.(2012) Fra kvelende tvangstrøye til livgivende venn. Akademisk avhandling, Høgskolen i Gjøvik. 7). Nava, S. & Hill, N. (2009) Non-invasive ventilation in acute respiratory failure. I: Lancet, 374(9685), s. 250-9.8). Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L.V.
og Reinar, L.M. (2013) Jobb kunnskapsbasert. Oslo: Akribe AS. 9). Sørensen,D et al,.(2013) Nurse-patient collsboration: A grounded theory study of patients with chronic obstructive pulmonary disease on non-invasive ventilation [Internett], Volum 50 (Nursing studies),26-33.
10).Torheim, H. og E. Gjengedal (2010) How to cope with the mask? Experiences of mask treatment in patients with acute chronic obstructive
pulmonary disease-exacerbations. I: Scand J Caring Sci, 24(3), s. 499-506.11). UpToDate. (26.juni 2013) Noninvasive positive pressure
ventilation in acute respiratory failure in adults [Internett]
Bilde 3: ResMed (2009) Å mestre behandling med positivt luftveistrykk. [Internettfoto]. Tilgjennelig fra: http://www.resmed.com [03.07.2014 ].
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KOLS og underernæring ² Sykepleiefaglige utfordringer
Kathrine Berntsen, HIB, AHS, Videreutdanning i Lungesykepleie, Kull 5
Veileder: Trine Oksholm, Lungeavdelingen, Rikshospitalet, OUS

Innledning

Diskusjon
Sykepleiere må kjenne til
metoder for hvordan de skal
kunne identifisere pasienter med
KOLS i risiko for underernæring.
Underernæring hos denne
pasientgruppen blir ofte fanget
opp sent i forløpet.

Sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) medfører
mange besværlige symptomer for pasientene som er rammet.
Behandlingen av pasienter med KOLS er ofte kompleks, da
sykdommen også kan manifestere seg utenfor lungene.
Ubalanse i ernæringsstatus er vanlig utfordring, som kan ramme
både undervektige og overvektige pasienter med KOLS.
Resultatet er økt antall sykehusinnleggelser og morbiditet. En
underernært pasient kan også ha opptil 3 ganger så lang liggetid
på sykehus.
Pasienter som innlegges i sykehus skal følges opp med tanke på
ernæringstilstand. Helseforetaket har et ansvar for å sikre at
god ernæringspraksis er en integrert del av kvalitetssystemet.

Problemstilling
Hvordan kan syk
ykepl
epleieren identifisere pasienter med KOLS som er i
risiko
risik
o for å bli underernærte? Hvordan organisere syk
ykepl
epleien slik at
underernærte pasienter sikres nødvendig oppf
oppfølging?
ølging?

Metode
Det er utført en litteraturstudie for å samle oppdatert
kunnskap på det aktuelle området. Resultatene er basert på
systematiske søk etter forskningsartikler i ulike databaser.

Databaser
UpToDate

Medline

CINAHL

Flere studier og nasjonale
retningslinjer anbefaler
regelmessig ernæringsscreening,
helst hver 66 12. måned i
forbindelse med legekontroll.
Figur 1: NRS 2002, Helsedirektoratet.

Ernæringsscreening bør inneholde mer enn kun høyde og vekt,
spesielt med tanke på å identifisere overvektige og ødematøse
pasienter i risiko for underernæring.
Anbefalte screeningverktøy i Norge:
 Nutritional risk screening 2002 (NRS)
 Mini Nutritional assessment (MNA)
Ved ernæringscreening registreres høyde, vekt, matinntak,
samt grad av sykdomsmetabolisme. Ernæringsrisiko graderes
ut ifra poengscore.
Hvordan organisere sykepleien?
 Behov for standardiserte prosedyrer som er implementert i
praksis
 Kunnskap om ernæring og hvilke pasienter med KOLS som er
særskilt utsatt
 Prosedyre for regelmessig screening ² fange opp endringer
 Forankring i ledelsen og tydelig ansvarsfordeling
 Sikre kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjeneste til
kommune

Inklusjonskriterier:
 Aktuell for problemstilling
 Tilgjengelig i fulltekst via tilganger gjennom HiB
HiB/SiV
 Språk: Norsk, svensk, dansk & Engelsk
Eksklusjonskriterier:
 Artikler eldre enn 10 år
Mesh termer; chronic obstructive pulmonary disease, COPD,
malnutrition, nurse, malnoruris,
malnoruris, nutritional status, nutritional
surveys.
surv
eys.

Resultat
Ved systematisk artikkelsøk ble det funnet 8 relevante artikler.
 2 artikler basert på litteraturgjennomgang av vitenskapelige
forskningsartikler
 4 enkeltstudier
 2 fagartikler.
Gjennom systematiske søk etter litteratur ble det også funnet 2
nasjonal faglige retningslinjer, og 1 nasjonal veileder.
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Konklusjon
Underernæring er en utfordring for mange pasienter med
alvorlig KOLS og sykepleiere har en viktig rolle i møte med
pasientgruppen. Ernæringscreening ved hjelp av standardisert
skjema er metoden som er anbefalt både i forskning og i
nasjonale retningslinjer. Det må implementeres en prosedyre i
klinisk praksis for å sikre god ernæringspraksis, på hvert
enkelt arbeidssted.
Takk til
Sykehuset i Vestfold
Vestfold, Medisin 5A,
for støtte til Videreutdanning
Videreutdanning i
Lungesyke
Lun
gesykepleie

Litteraturliste
For referanseliste henvises det til fordypningsoppgaven «KOLS
og underernæring. Sykepleiefaglige utfordringer» av Kathrine
Berntsen
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Relvar Ellipta «GlaxoSmithKline»
C Adrenergikum + kortikosteroid.

ATC-nr.: R03A K10

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt
som mulig.
T INHALASJONSPULVER 92 µg/22 µg i Ellipta og 184 µg/22 µg i Ellipta: Hver dose inneh.: Flutikasonfuroat 100 µg
(tilsv. avgitt dose 92 µg), resp. 200 µg (tilsv. avgitt dose 184 µg), vilanterol (som trifenatat) 25 µg (tilsv. avgitt dose 22 µg),
laktosemonohydrat ca. 25 mg.
Indikasjoner: Astma: 92 µg/22 µg og 184 µg/22 µg: Regelmessig behandling av voksne og unge >12 år, hvor bruk av
et kombinasjonspreparat (langtidsvirkende beta2-agonist og kortikosteroid til inhalasjon) er egnet; pasienter som ikke er
tilstrekkelig kontrollert ved bruk av kortikosteroider til inhalasjon og bruk av korttidsvirkende beta2-agonister til inhalasjon
ved behov. Kols: 92 µg/22 µg: Symptomatisk behandling av voksne med kols med en FEV1 <70% av forventet normalverdi
(post-bronkodilatator) som tidligere har hatt eksaserbasjoner til tross for regelmessig bronkodilaterende behandling.
Dosering: Tas 1 gang daglig til samme tid hver dag. Legen bør avgjøre om dosen skal tas morgen eller kveld. Dersom en
dose blir glemt, bør neste dose tas til vanlig tid neste dag. Må brukes regelmessig, også i symptomfrie perioder, for optimal
behandlingseffekt. Bedret lungefunksjon oppnås normalt innen 15 minutter etter inhalasjon ved astma, og 16-17 minutter
etter inhalasjon ved kols. Dersom symptomer oppstår i perioden mellom dosene, bør en dose korttidsvirkende beta2agonist inhaleres for øyeblikkelig effekt. Astma: Voksne og unge >12 år: 1 inhalasjon 92 µg/22 µg 1 gang daglig. Dersom
pasienten ikke oppnår tilstrekkelig kontroll med 92 µg/22 µg, kan dosen økes til 184 µg/22 µg. Pasienten bør gis den
styrken som inneholder egnet dose flutikasonfuroat (FF), tilpasset sykdommens alvorlighetsgrad. FF 92 µg 1 gang daglig
gir tilnærmet lik effekt som flutikasonpropionat (FP) 250 µg 2 ganger daglig, mens FF 184 µg 1 gang daglig gir tilnærmet
lik effekt som FP 500 µg 2 ganger daglig. Dosen bør titreres til laveste dose som opprettholder symptomkontroll. Kols: 1
inhalasjon 92 µg/22 µg 1 gang daglig. 184 µg/22 µg er ikke indisert ved kols. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt
leverfunksjon: Forsiktighet bør utvises pga. økt risiko for systemiske bivirkninger assosiert med kortikosteroider. Ved
moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon er maks. dose 92 µg/22 µg. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke
nødvendig. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig. Administrering: Til
inhalasjon vha. inhalatoren Ellipta. Ellipta har en doseteller som angir hvor mange doser som er igjen. Ved oppbevaring i
kjøleskap, bør inhalatoren ligge i romtemperatur i minst 1 time før bruk. Når lokket åpnes, klargjøres dosen automatisk. For
instruksjon, se pakningsvedlegg. Etter inhalasjon anbefales munnskylling med vann uten å svelge. Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes i behandling av akutte astmasymptomer eller
ved akutt eksaserbasjon ved kols. I disse tilfellene er en korttidsvirkende bronkodilatator nødvendig. Økende bruk av
korttidsvirkende bronkodilatatorer for å lindre symptomer indikerer redusert sykdomskontroll, og pasienten bør undersøkes
av lege. Pasienten bør ikke avslutte behandlingen uten tilsyn av lege, da symptomer kan komme tilbake etter seponering.
Astmarelaterte bivirkninger og eksaserbasjoner kan oppstå under behandling. Pasienten bør informeres om å fortsette
behandlingen, men oppsøke lege dersom astmasymptomene forblir ukontrollerte eller forverres etter behandlingsoppstart.
Paradoksal bronkospasme kan oppstå med umiddelbar økende tungpust etter inhalasjon. Dette bør behandles umiddelbart
med en korttidsvirkende bronkodilatator til inhalasjon. Relvar Ellipta må seponeres umiddelbart, pasienten må vurderes, og
alternativ behandling må påbegynnes om nødvendig. Bør brukes med forsiktighet ved alvorlig kardiovaskulær sykdom.
Pasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon bør doseres med 92 µg/22 µg, og følges opp i forhold til
systemiske kortikosteroidrelaterte bivirkninger. Systemiske effekter kan forekomme, spesielt ved høye doser brukt over
lang tid. Faren for slike effekter er langt mindre ved inhalasjon enn ved oral kortikosteroidbehandling. Mulige systemiske
effekter inkluderer Cushings syndrom, eller karakteristiske kjennetegn på Cushings syndrom, binyrebarksuppresjon,
redusert bentetthet, hemmet vekst hos barn og ungdom, katarakt og glaukom, og mer sjeldent, ulike psykiatriske og
atferdsrelaterte bivirkninger, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon eller aggresjon (særlig
hos barn). Forsiktighet bør utvises ved lungetuberkulose eller ved kroniske eller ubehandlede infeksjoner. Det er rapportert
økning i blodsukkerverdier hos pasienter med diabetes. Dette bør vurderes ved forskrivning til pasienter som har/har hatt
diabetes mellitus. Legen bør være oppmerksom på ev. utvikling av pneumoni hos pasienter med kols, siden de kliniske
symptomene på en slik infeksjon kan ligne symptomer på eksaserbasjoner ved kols. Risikofaktorer for å utvikle pneumoni
hos pasienter med kols inkluderer nåværende røyking, tidligere pneumoni, kroppsmasseindeks <25 kg/m2 og FEV1 (forsert
ekspirasjonsvolum) <50% av forventet verdi. Bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer som galaktoseintoleranse,
lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: Klinisk signifikante legemiddelinteraksjoner
er lite sannsynlig pga. den lave plasmakonsentrasjonen som oppnås etter inhalerte doser. Samtidig bruk av både ikkeselektive og selektive betablokkere bør unngås, med mindre tungtveiende grunner foreligger. Forsiktighet bør utvises ved
samtidig bruk av potente CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, ritonavir), grunnet mulig økt systemisk eksponering for
både flutikasonfuroat og vilanterol. Samtidig bruk bør unngås. Samtidig administrering av andre sympatomimetiske
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legemidler (alene eller som del av en kombinasjonsbehandling) kan potensere bivirkninger av Relvar Ellipta. Bør ikke
brukes i kombinasjon med andre langtidsvirkende beta2-adrenerge agonister. Graviditet, amming og fertilitet:
Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet som ikke er klinisk relevant ved eksponering. Det er ingen eller
begrensede data fra bruk hos gravide. Behandling av gravide bør kun vurderes dersom forventet nytte for moren er større
enn potensiell risiko for fosteret. Amming: Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om utskillelse i morsmelk, men
andre kortikosteroider og beta2-agonister er påvist i morsmelk. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. En
beslutning må tas om enten å avslutte amming eller seponere behandling, tatt i betraktning fordelene av amming for barnet
og fordelene av behandling for kvinnen. Fertilitet: Det foreligger ingen data på fertilitet hos mennesker. Dyrestudier har ikke
vist effekter på fertilitet. Bivirkninger: Svært vanlige (t1/10): Luftveier: Nasofaryngitt. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige
(t1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Abdominal smerte. Infeksiøse: Pneumoni, øvre luftveisinfeksjon, bronkitt, influensa,
candidainfeksjoner i munn og svelg. Luftveier: Orofaryngeal smerte, bihulebetennelse, faryngitt, rhinitt, hoste, heshet.
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, ryggsmerter, frakturer. Øvrige: Feber. Mindre vanlige (t1/1000 til <1/100): Hjerte/kar:
Ekstrasystoler.Overdosering/Forgiftning: Symptomer: En overdose kan gi tegn og symptomer på hvert av virkestoffenes
effekter, inkl. de sett ved overdosering av andre beta2-agonister, og i samsvar med kjente klasseeffekter av kortikosteroider
til inhalasjon. Behandling: Ingen spesifikk behandling. Pasienten bør gis generell støttende behandling og monitoreres
tilstrekkelig. Kardioselektiv betablokkering bør kun vurderes ved omfattende effekter av vilanteroloverdose, hvor
symptomene er av klinisk betydning og ikke responderer på støttende tiltak. Kardioselektive betablokkerende legemidler
bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har hatt bronkospasme. Ytterligere håndtering bør skje som klinisk indisert,
eller som anbefalt av Giftinformasjonen. Se Giftinformasjonens anbefalinger for glukokortikoider, H02A B side d.
Egenskaper: Klassifisering: Kombinasjonspreparat av kortikosteroid (flutikasonfuroat) og selektiv langtidsvirkende
beta2-agonist (vilanterol). Virkningsmekanisme: Flutikasonfuroat er et syntetisk trifluorinert kortikosteroid med en potent
antiinflammatorisk effekt ved at den har effekter på flere celletyper involvert i inflammasjon. Vilanterol stimulerer det
intracellulære enzymet adenylsyklase som katalyserer omdannelsen av ATP til syklisk AMP. Økt syklisk AMP-nivå
forårsaker relaksering av glatt muskulatur i bronkiene, og hemmer frigjøring av mediatorer forbundet med øyeblikkelig
hypersensitivitet fra cellene, spesielt fra mastcellene. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for flutikasonfuroat og
vilanterol til inhalasjon er i gjennomsnitt hhv. 15,2% og 27,3%. Oral biotilgjengelighet for flutikasonfuroat og vilanterol er
i gjennomsnitt hhv. 1,26% og <2%. Gitt den lave orale biotilgjengeligheten, skyldes systemisk eksponering etter
inhalasjon primært absorpsjon av dosen som avgis til lungene. Proteinbinding: Flutikasonfuroat i plasma: >99,6% i
gjennomsnitt. Vilanterol i plasma: 93,9% i gjennomsnitt. Det er ingen reduksjon i plasmaproteinbinding hos
forsøkspersoner med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Fordeling: Gjennomsnittlig distribusjonsvolum ved steady state:
Flutikasonfuroat: 661 liter. Vilanterol: 165 liter. Halveringstid: Plasmahalveringstid av vilanterol etter 1 enkelt inhalasjon av
flutikasonfuroat/vilanterol er i gjennomsnitt 2,5 timer. Etter gjentatte doser med inhalasjon av vilanterol 25 µg er effektiv
halveringstid 16 timer hos personer med astma, og 21,3 timer hos personer med kols. Metabolisme: Flutikasonfuroat:
Hovedsakelig i lever via CYP 3A4 gjennom hydrolyse av S-fluormetylkarbotioat-gruppen til metabolitter med betydelig
redusert kortikosteroidaktivitet. Vilanterol: Primært O-dealkylering til en rekke metabolitter med betydelig redusert E1- og
E2-agonistaktivitet. Utskillelse: Flutikasonfuroat: Hovedsakelig i feces, <1% i urin. Vilanterol: Urin (70%) og feces (30%).
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot
fuktighet. Holdbarhet etter åpning av beholder er 6 uker. Pakninger og priser: 92 µg/22 µg i Ellipta: 30 doser 390,40
kr. 3 × 30 doser 1088,70 kr. 184 µg/22 µg i Ellipta: 30 doser 443,60 kr. 3 × 30 doser 1248,20 kr. Sist endret:
12.05.2014
Refusjon:
Refusjonsberettiget bruk: Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende beta2agonist og inhalasjonssteroid er indisert. Refusjonskoder: ICD J45, ICPC R96. 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. Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig kols (FEV1 < 65 %
av forventet verdi – post bronkodilatator). Refusjonskoder: ICD J44, ICPC R95. Vilkår: 90. Refusjon ytes kun til pasienter
med etablert KOLS. Diagnosen må være verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken
journalføres.
Ved uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på tlf. 22 70 20 00.
Referanser:
1. Relvar preparatomtale (SPC). www.legemiddelverket.no. 2. Bleecker ER et al. JACI In Practice 2013 (in press).
3. Boscia JA et al. Clin Ther. 2012; 34(8): 1655-66. 4. Svedsater H et al. BMC Pulmonary Medicine 2013; 13: 72.
5. Svedsater H et al. Eur Respir J 2013;42. P 701.
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Returadresse:
Marit Leine, Medisinsk poliklinikk,
Lovisenberggata 17, 0440 Oslo
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Den første ICS/LABA-kombinasjonen*
effekt
som gir vedvarende 24-timers ef
fekt1-3
... med dosering én gang daglig1
... i en enkel og intuitiv inhalator4,5
* Inhalasjonssteroid
Inhalasjonssteroid og langtidsvirkende beta2-agonist.

Refusjon:
Refusjonsberettiget bruk: V
Vedlikeholdsbehandling
edlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon
av langtidsvirkende beta2-agonist og inhalasjonssteroid er indisert. Refusjonskoder: ICD
J45, ICPC R96. 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.
Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat og alvorlig kols
(FEV1 < 65 % av forventet verdi – post bronkodilatator). Refusjonskoder: ICD J44, ICPC
R95. Vilkår: 90. Refusjon ytes kun til pasienter med etablert kols. Diagnosen må være
verifisert ved spirometri. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

®

Les mer
mer om
omRelv
Relvar
Relvar®.
placebo-inhalator..
Bestill Ellipta placebo-inhalator
www.relvar.no
www
.relvar
ar.no
.no

(flutikasonfuroat/vilanterol)
24
24-timers
-timers effekt.
ef fekt. Helt en
enkelt.
kelt.

Practical efficacy

NOR/FFT/0028/14(1)
NOR/FFT/0028/14(1)

®

