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LEDER

HEI ALLE M EDLEM M ER!
Nå nærmer det seg årets store happening for «Lungemiljøet» i Norge. Vi håper å se mange av dere på
Den 47. Nordiske Lungekongressen som skal være 11.-13. juni 2015, på Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo.
Det er Norsk forening for Lungemedisin, Norsk Fysioterapiforbund og NSF’s Faggruppe av Lungesykepleiere
som sammen arrangerer denne kongressen. Det er et spennende faglig program og en flott anledning til å møte
kollegaer fra alle de nordiske landene. Mer informasjon finner dere her i bladet og på nettsiden vår. I tillegg har
kongressen egen nettside: www.nlc2015.no
NSF FLU sin generalforsamling vil bli avholdt torsdag 11.06.2015 fra kl.10.30 – 11.30. Under generalforsamlingen vil det bli avholdt valg. Mer informasjon fra nominasjonskomiteen finner dere her i bladet. Vi trenger
engasjerte kollegaer og medlemmer i styret.
Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens styre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt faggruppens styre minst 1 måned før generalforsamlingen holdes, frist for
dette er da den 10.05.2015. Saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på vår nettside senest 2 uker før
generalforsamlingen og dokumentene vil ikke bli utdelt under generalforsamlingen.
Det vil ikke bli arrangert Fagmøte i 2015, og vi håper at så mange som mulig får anledning til å delta på Den
47. Nordiske Lungekongressen og generalforsamlingen til NSF FLU.
I dette nummeret vil dere finne informasjon om kurs i Respirasjonsfysiologi og måleteknikk, som skal arrangeres i Trondheim 02. og 03. november 2015. Det er allerede mulig å melde seg på kurset på nettsiden vår. Tusen
takk til dere i Trondheim som har ansvar for å arrangere dette kurset.
Faggruppenes ledere danner et Sentralt fagforum som har møter minst to ganger årlig, første møtet i år var 10.
og 11.03. i Oslo. En viktig sak på dette møtet var: «Hvordan utnytte ressursene i Sentralt fagforum på best
mulig måte?»
Bakgrunnen for denne saken er at: Forbundsstyret i NSF har anmodet Sentralt fagforum (SF) om å drøfte ressursutnyttelsen, organiseringen og arbeidsformen i SF. Sentralt fagforums arbeidsutvalg (AU) har startet en
prosess og drøftet hvordan oppdraget kan gjennomføres. AU har vedtatt en prosjektplan hvor prosjektet skal
utrede en mer effektiv ressursutnyttelse, organisering og arbeidsform i SF og komme med forslag til tiltak.
Faggruppenes oppgaver og forventninger er beskrevet i NSFs vedtekter § 5 og i Modell for faggruppenes vedtekter § 3. Det er naturlig at SF stiller spørsmål ved om det er samsvar mellom de forventninger og formål som
fremkommer i vedtektene - og det arbeidet faggruppene faktisk gjør. Store deler av dette møtet i Sentralt fagforum ble lagt opp som en workshop relatert til denne saken. Det var i forkant av møtet utarbeidet et prosjektmandat og plan for prosessen videre. Det ble under møtet informert om at det skal etableres en prosjektgruppe
med representanter fra faggruppelederne og alle faggruppelederne fikk anledning til å melde seg til denne prosjektgruppen. Det vil bli interessant og viktig å følge med på dette arbeidet fremover.
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 ta gjerne kontakt. Kontaktinformasjon finner dere på nettsiden og på neste side her i bladet.
Vi nærmer oss 500 medlemmer, 01.01.2015 var vi 462 medlemmer, og vi håper derfor at alle prøver å verve kollegaer til faggruppen. Husk at vi har vervekampanje som pågår!
Vi ønsker dere alle en fortsatt flott vår og vel møtt på Den 47. Nordiske Lungekongress i Oslo.
Beste hilsen fra alle oss i styret v/Gerd Gran
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GENERALFORSAMLING 2015

NSF’s FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NSF’s FAGGRUPPE
LUNGESYKEPLEIERE
INNKALLING TILAV
GENERALFORSAMLING
I NSF’s FAGGRUPPE
AV LUNGESYKEPLEIERE

Det innkalles herved til generalforsamling i NSF’s Faggruppe av Lungesykepleiere.

STED: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, Oslo
Det(Dette
innkalles
herved
til generalforsamling
i NSF’s Faggruppe
av
er på samme
hotell
som Den 47. Nordiske Lungekongressen
skal være.)

Lungesykepleiere.

STED:
Radisson
Blu høyeste
Scandinavia
Hotel,
Holbergs
gate 30,
Generalforsamlingen
er faggruppens
myndighet.
Den holdes
hvert andre
år Oslo
i samsvar med NSFs(Dette
landsmøteperiode.
I de århotell
NSF har
landsmøte
må Nordiske
generalforsamlingen
holdes innen
er på samme
som
Den 47.
Lungekongressen
landsmøtet starter. skal være.)
TID:

Torsdag 11.juni.2015, kl. 10.30 – 11.30.

Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldt sin tilstedeværelse innen den
frist TID:
styret fastsetter.Torsdag 11.juni.2015, kl. 10.30 – 11.30.
SAKSLISTE:
Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet. Den holdes hvert andre år
1. Registrering av antall stemmeberettigete
i2.samsvar
med NSFs
landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen
Oppnevning
av ordstyrer
holdes
innen landsmøtet
starter.
3. Godkjenning
av sakslisten
4. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen
5. Oppnevning av utvalg
for oppdrag
under
generalforsamlingen
Generalforsamlingen
er åpen
for de av
faggruppens
medlemmer som har meldt sin
6. Gjennomgang
av faggruppens
virksomhet,
årsberetning og regnskap for 2013 og 2014.
tilstedeværelse
innen
den frist styret
fastsetter.
7. Godkjenning av faggruppens overordnete satsingsområder og økonomiske føringer.
8. Valg til styret og nominasjonskomite.

SAKSLISTE:

1. Registrering av
stemmeberettigete
Saker til generalforsamlingen
måantall
være styret
i hende senest mandag 10. mai 2015.
2.
3.
4.
5.
6.

Oppnevning av ordstyrer
Godkjenning av sakslisten
På vegne
styret
Oppnevning av tre medlemmer
til å av
underskrive
protokollen
Oppnevning av utvalg for oppdrag
Gerd under
Gran generalforsamlingen
Gjennomgang av faggruppens
virksomhet,
Leder NSF FLU årsberetning og
regnskap for 2013 og 2014.
7. Godkjenning av faggruppens overordnete satsingsområder og økonomiske
føringer.
8. Valg til styret og nominasjonskomite.

VALG NSF FLU STYRET 2015

Styret i NSF FLU består av leder, nestleder,
Saker tiloggeneralforsamlingen
3 medlemmer
2 varamedlemmer. 3 plassermå være
(2 varemedlemmer,
1 medlem) i styret står nå på valg
2015.
for 4 år. De resterende 4 plassene vil stå på valg om 2 år
og velges da for 4 år, slik at vi sikrer kontinuitet i styret
til enhver
tid. av styret
På vegne

Ønsker
å stille til valg eller har du forslag
Gerddu
Gran
til kandidater?
Leder NSF FLU
4

styret
hende senest
mandag 10.mai
kontakt imedlemmer
av valgkomiteen:
For spørsmål eller melding av kandidatur,

Elise Austegard: elise.austegard@gmail.com
Sissel Frostad Oftedal: sifro1@hotmail.com
Rita Madsen: rita.madsen@unn.no
Marianne Lund: marianne.bakkevig.lund@sus.no
Margrete Klemmetsby: maklem@siv.no

Takk!

På vegne av valgkomiteen:
Margrete Klemmetsby, leder
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ELEKTRONISK DAMP TRUER
JEG FRYKTER AT DET VI HAR OPPNÅDD AV RØYKFRIE MILJØER
GJENNOM 30 ÅR NÅ KAN BLI ØDELAGT
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Per Lund-Johansen
Professor emeritus ved UiB og tidligere
seksjonsoverlege på hjerteavdeling
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Det har aldri vært færre dagligrøykere i Norge enn det er nå.
Sammen med nedgangen i dagligrøyking har vi sett en økning i
levealderen, og en betydelig
nedgang i dødeligheten av hjertesykdom, og også av lungekreft blant menn. Nedgangen i
dagligrøyking er en viktig årsak.
I tillegg har ikke-røykere fått en
betydelig bedre hverdag - med
røykfrihet i det offentlige rom, i
transportmidler, på hoteller og i
restauranter og nå også på holdeplasser.
Men nå dukker det opp en trussel
som ikke eksisterte helt frem til 2003
- da en kineser oppfant den moderne
elektroniske sigaretten (e-sig). Denne
finnes nå i mange forskjellige utgaver,
uten eller med nikotin. Hittil har bruken i Norge vært beskjeden, men den
er på rask fremmarsj. I D2 13.2. kan
vi se at brukerne har fått sin egen
interesseorganisasjon - Norsk
Dampselskap. Og i D2 får e-sig
rosende omtale fra mange hold.
Her i Norge skjedde det noe utrolig
da Røykeloven skulle revideres. Til
tross for at Helse- og omsorgsdepartementet ønsket at e-sig skulle omfattes av Tobakksloven av 2013, falt e-sig
ut av høringsnotatet ved en «inkurie».
Så hittil har det vært opp til eieren av
lokalet å avgjøre om damping på e-sig
skal tillates eller forbys.
Fordi e-sig sannsynligvis er mindre
skadelige enn vanlige sigaretter, hevdes det at mange liv kan spares ved
overgang til e-sig. Men fordi e-sig kun
har vært brukt i noen særlig utstrekning i få år, finnes det ingen langtidsFagblad for lungesykepleiere – Nr. 1-2015

studier som kan bekrefte dette, og det
vil ta minst fem til ti år, kanskje lenger, før vi får vite dette. Da sigarettrøykingen ble vanlig etter siste verdenskrig, tok det lang tid før helseskadene
ble oppdaget. De første tegn på lungekreft ble hardnakket benektet - ikke
minst av tobakksindustrien. Mange av
oss husker da sjefene for de største
tobakkskonsern stilte til høring i kongressen i USA og med hånden på
hjerte uttalte: «I do not believe that
smoking causes cancer». Løgnen kom
til å koste dyrt.
Hittil har e-sig vært mest utbredt i
USA, og US Food and Drug
Administration arbeider med strengere lov for salg og bruk av e-sig.
Særlig frykter man at e-sig skal bli
«the gateway to addiction». En lederartikkel i The Lancet fremholder at
det haster med å hindre at unge får
kjøpe og bruke e-sig. Også WHO og
American Heart Association har ved
flere anledninger påpekt dette. Det er
stor bekymring knyttet til at e-sig vil
føre til normalisering av vanlig sigarettrøyking.

E-sig er blitt en sterkt voksende virksomhet for tobakksindustrien. Det
forventes at det globale salg vil overstige 78 milliarder kroner i 2017. Vi
kan forvente sterk lobbyvirksomhet
fra tobakksindustrien med fokus på
hvor bra produktet er for tobakksrøykere som vil slutte, og på nytelsen av
dette nye produkt med enorm smaksrikdom og elegante damprør. Lederen
for Stortingets Helse og omsorgskomité, Kari Kjønås Kjos (Frp), ønsker å
oppheve forbudet mot salg av nikotinholdige e-sig i Norge, og vurderingen av fremtiden for e-sig i Norge
skal snart ut på høring.
Tidl. publisert i Bergens Tidende 18. mars 2015

K

urs og
onferanser

47th Nordic lung congress Oslo
11.–13. juni 2015
ERS international congress 2015
Amsterdam 26.–30. sept. 2015
17. landskonferanse i kreftsykepleie
Stavanger 24.–26. sept. 2015
Kurs i Respirasjonsfysiologi og måleteknikk, Trondheim
2.–3. nov. 2015
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AV-OG-TIL-KAMPANJEN

Denne teksten er skrevet med fokus på
juletider/trykket første gang i desember,
men tematikken er nok like aktuell nå når
vi går mot sommer og lange, lyse kvelder.

Vi er i desember, en måned som for
mange preges av glad forventning og
hygge. Desember er også en av de
månedene i året hvor nordmenns
alkoholforbruk er høyest.
Hva julestemning innebærer er vanskelig å sette ord på. For de aller fleste
av oss handler det om lukten av julemiddag, lyden av julesanger, følelsen
av varme, ro og trygghet av å ha familien rundt seg. Det kan være lett å
glemme at for svært mange barn har
ordet julestemning et annet innhold.
For dem kan julestemning handle om
en kald klump i magen som kommer
av usikkerhet. Kommer mor eller far
til å drikke så mye at de forandrer
seg? Kommer julen til å ende med at
de føler seg ensom, oversett eller
redd? Mange av dem føler at de må ta
ansvar for at julefeiringen skal bli så
vellykket som mulig.
– Hvert år er dessverre slik at for
mange så drukner den gode julestemningen i for mye alkohol. Mange opplever å ha familie og venner som drikker for mye sammen med ungene
sine. Vi vet at det finnes barn som gleder seg til at julen er over og hverdagen starter igjen. Sånn bør det ikke
være, sier Kari Randen i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

Mange gode krefter med på
laget
Barn er totalt avhengige av de voksne
rundt seg og liker best når foreldrene
oppfører seg som de pleier. Derfor
kan det være skremmende når voksne
plutselig endrer oppførsel på grunn av
alkohol. I motsetning til oss kan ikke
barna velge å forlate festen når de har
fått nok.
Før jul vil derfor AV-OG-TIL kampanjen ”Hvor mange glass tåler barnet
ditt?” oppfordre voksne til å tenke
over hvordan man forholder seg til
6

HVOR MANGE GLASS
TÅLER BARNET DITT?

alkohol i samvær med barn og unge.
Vi retter ingen pekefinger, men ønsker
å sette søkelys på barnas perspektiv i
sammenhenger der det drikkes alkohol.
Norsk Sykepleierforbund er kampanjepartner for Hvor mange glass tåler
barnet ditt? Gjennom våre politiske
plattformer for folkehelse og for psykisk helse og rus, har NSF satt søkelyset på gode helsefremmende og forebyggende tjenester for barn og unge.
– Årsaken til dette er åpenbar;
grunnlaget for god fysisk og psykisk helse legges i mors liv og i de
første leveår. Barn og unge bør i
størst mulig grad skjermes for
uheldige konsekvenser av voksnes
alkoholbruk. Vi ønsker å bidra til å
spre kunnskap om og bevisste
holdninger til bruk av alkohol.
Sykepleiere har som samfunnsaktører en naturlig plass i utviklingen

av brukerinformasjon og holdningskampanjer. Vi ønsker at våre
mer enn 100 000 medlemmer har
et bevisst og reflektert forhold til
egen alkoholbruk. Med dette som
bakteppe er det naturlig for NSF å
være kampanjepartner, sier forbundsleder Eli Gunhild By.
I samarbeid med aktuelle faggrupper
vil vi bidra til å spre informasjonsmateriell på arbeidsplasser der vi som
sykepleiere særlig møter foreldre; på
føde- og barselavdelinger, helsestasjoner, barneavdelinger og innenfor helsetilbud for psykisk helse og rus.
Hovedkontor og fylkeskontor vil spre
informasjon om kampanjen og bakgrunnen for den til våre medlemmer
via nettsider og sosiale medier.
De som ønsker å bestille kampanjemateriell kan sende en bestilling til

Fakta:
Kampanjen Hvor mange glass tåler
barnet ditt? skal bidra til å gjøre hverdagen tryggere for barn og unge og
skape refleksjon rundt bruk av alkohol i
barns nærvær. Bak kampanjen står:
Actis – rusfeltets samarbeidsorgan,
Barn av rusmisbrukere – BAR, barnogunge.no – et nettsted for barn og unge
av rusmisbrukere, Blå Kors, Den Norske

Kirke – Kirkerådet, Landslaget for rusfri
oppvekst, Unicef, Røde kors,
Familieklubbene i Norge, IOGT, Juniorog barneorganisasjonen JUBA, Norges
KFUK-KFUM, DNT, Norsk
Barnelegeforening, Norsk
Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og AV-OG-TIL. Kampanjen
løper gjennom hele året.
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Peker på risiko-områder ved ernæring i sykehus
Peker på risiko-områder ved ernæring
Et nytt læringsnotat fra Kunnskapssenteret belyser
risikoområder ved ernæring i sykehus , identifisert ut
ifra innkomne meldinger. Melderne selv foreslår forbedringstiltak som for eksempel ernæringsscreening,
opplæring, mer oppmerksomhet rundt ernæringsforhold og tydeliggjøring av hvem som er ansvarlig
for pasientens ernæring ved sykehusbehandling.

Det er ikke gjort systematisk litteratursøk om forbedringstiltak, men det vises til et nasjonalt
forbedringsprogram utviklet av ”Healthcare Improvement Scotland”. Programmet har utviklet kvalitetsforbedringstiltak gjennom tverrfaglige prosesser
Nytt læringsnotat konkluderer med at ernæring bør få en mer sentral plass i sykehusbehandlingen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

på ulike nivåer i helsetjenesten. Blant annet har
ressurspakken ”Making Meals Matter re-source pack”

De alvorlige uønskede hendelsene knyttet til ernæring av pasienter i sykehus handlet om:

bidratt til bedre pasienterfaringer med måltider og

• Misforhold mellom ernæring og insulintilførsel hos diabetikere
• Feilaktig plassering av ernæringssonde i luftrøret
• Langvarig faste uten tilstrekkelig intravenøs ernæring

bedret matinntak.

Dette er blant nøkkelpunktene som er beskrevet i
programmet:

Det fremgår av et læringsnotat om uønskede hendelser knyttet til ernæring i sykehus, se
www.kunnskapssenteret.no. I perioden 1. juli 2012 til 31. desember 2014 mottok meldeordningen for
uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten (Meldeordningen) 76 meldinger om dette, se tabell.
Det er et ønske at læringsnotatet kan medvirke til lokalt tilpassede tiltak som kan bidra til økt oppmerksomhet, økt kunnskap, færre uønskede hendelser og bedre ernæring for pasienter i sykehus.

• Adekvat ernæring er en essensiell del av
personsentrert effektiv omsorg
• Grad av suksess av et nasjonalt ernæringsprogram krever støtte fra ledere

Det skotske programmet beskriver hvordan programTabell 1. Hendelsestyper (n=76). Én melding kan ha beskrevet flere typer hendelser

HENDELSESTYPE

met er utviklet, gjennomført og fortløpende testet

ANTALL

Feil type mat

26

Manglende eller for lite mat

22

Feil tidspunkt, forsinket eller uteblitt mat

14

Manglende forordning (ernæring, tilsetninger)

10

Problemer med forholdet glukose-insulin

7

Ernæring for sentralvenøst kateter (SVK) gitt perifert

5

Pasient fått mat vedkommende er allergisk mot

3

Sonde lagt feil, mat gitt i sonden

4

Mat gitt til feil pasient

1

med tanke på endringseffekter. Mange av tiltakene er
generelle og synes å være lett overførbare til norske
forhold.

Sitering: Lindahl, A.K., Saastad E., Uønskede
hendelser ved ernæring i sykehus. Læringsnotat fra meldeordningen for uønskede hendelser
i spesialisthelsetjenesten 2015. Oslo: Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015.

Læringsnotatet kan leses på:
www.kunnskapssenteret.no /publikasjoner

Dataene er hentet fra spesialisthelsetjenestens meldinger om uønskede hendelser som har ført til, eller kunne
ha ført til, alvorlig pasientskade. Meldingene er vurdert og klassifisert i WHOs klassifiseringssystem av ansatte
i Meldeordningen.
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KURS

PROGRAM FOR KURS I RESPIRASJONSFYSIOLOGI OG MÅLETEKNIKK
2. OG 3. NOVEMBER 2015
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim
Mandag 2. november
Kl 0930 – 1015: Registrering og besøk i utstillingene
Kl 1015 – 1030: Informasjon og praktiske opplysninger
Kl 1030 – 1100: Lungenes anatomi og fysiologi
Kl 1100 – 1145: Spirometri og reversibilitetstesting
Kl 1145 – 1215: Pause med besøk i utstillingene
Kl 1215 – 1245: Metoder og kvalitetssikring
Kl 1245 – 1400: Lunsj og besøk i utstillingene
Kl 1400 – 1445: Gassdiffusjonsmåling
Kl 1445 – 1515: Pause med besøk i utstillingene
Kl 1515 – 1600: Kroppspletysmografi
Kl 1615:
Spasertur til St Olavs Hospital
Kl 1700 – 1830: Omvisning på lungeavdelingen og
workshop på resp.fys lab.
Kl 2000:
Middag

Tirsdag 3. november
Kl 0830 – 0900: Respirasjonsmuskeltesting
Kl 0900 – 0930: Gangtest
Kl 0930- 1000: Pause med besøk i utstillingene
Kl 1000 – 1100: Nye metodikker inkl hypoxia altitude
simulation test (HAST) og impulsocillomerti (IOS)
Kl 1100 – 1200: Lunsj med besøk i utstillingene
Kl 1200 – 1315: NO-måling og provokasjonstesting
Kl 1315 – 1330: Pause med besøk i utstillingene
Kl 1330 – 1400: Ergospirometri
Kl 1400 – 1500: De magiske øyeblikk
”å spille på lag med pasienten”
Kl 1500 – 1515: Avslutning
Med forbehold om endringer i programmet.

Hotell - informasjon:
Det er reservert rom på Scandic Nidelven fra 01/11/15. Pris per rom med frokost er kr 1075 per natt. Rommene er
reservert til den prisen til 01/10/15. Oppgi kode ”NSF FLU”. Telefon Scandic Nidelven: 73568000.
Det arrangeres fellesmiddag 02/11/15 på Scandic Nidelven
Elektronisk påmelding via nettsiden til NSF Flu.
For mer informasjon om kurset kontakt
Gunvor Broholm 72828171
gunvor.broholm@stolav.no
Anne Stine Fossum 72828174
anne.stine.fossum@stolav.no

Velkommen til Trondheim!
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 1-2015
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JIVD/ERCA I LYON, OG SLEEP AND
BREATHING I BARCELONA
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Geir Kristian Gotliebsen
NSF FLU
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Her kommer en liten oppsummering fra hjemmerespirator
konferansen i Lyon i mars, og
fra Sleep and Breathing i
Barcelona nå i april.
Det er mange foredrag og
mange temaer. Jeg vil her gi
noen utdrag av de jeg fant mest
interessant.
Starter med Lyon, der mye av forelesningene var fokusert på dette med
munnstykke ventilering, og et stort
fokus på overvekt og nattlige pusteforstyrrelser.
Det er store behandlingsmiljø i
Europa som mer og mer prøver å
unngå å tracheostomere pasienter
med nevromuskulære sykdommer.
De starter med NIV (maskebehandling) behandling på natt, og etter
hvert som sykdommen progredierer,
så starter stadig flere med munnstykkeventilering på dagtid. Et av foredragene het faktisk,
”NIV is almost always a way to go”

Det kom et motinnlegg rundt dette
temaet fra miljøet i Danmark, de har
svært få pasienter på munstykkeventilering, og alle deres pasienter med
Duchenne muskeldystrofi er tracheostomerte, som han sa ”med et meget
godt og rikt liv”. Studier viser at pasientene scoret høyt på livskvalitet, og
på andre behandlingsparametre. I tillegg la han frem en studie som ikke
viste noen forskjell i overlevelse
mellom pasienter på munnstykkeventilering kontra tracheostomerte med
Duchennen.
Det er også miljøer i USA som ikke
tracheostomerer pasienter med ALS,
men gir maskebehandling på natt, og
munnstykkeventilering på dagtid. For
meg høres dette noe vanskelig ut,
men John Bach sier, og viser til studier med et stort antall pasienter at
dette fungerer. Nå skal det også sies at
dr. Bach er meget omstridt og omdiskutert i miljøet.
Så til dette med overvekt, et stadig
økende problem på verdensbasis, noe
dere alle selvfølgelig vet. Diagnosen
heter ”Obesity hyperventilation syndrom”, heretter OHS.

Studier rundt dette viste at “bare” to
timer i løpet av dagen med munnstykke ventilering hadde signifikante
forbedringer på flere parameter, CO2,
fatique og tungpusthet. Språket ble
bedre, og det ble lettere får pasienten
å spise å drikke.
Man øker selvfølgelig tiden på munnstykkeventileringen etter hvert som
sykdommen progredierer.
Det ble også sagt noe om munnstykkeventilering til pasienter med akutt
forverrelse av KOLS, men der var det
noe vanskelig å hente ut noen konklusjoner, foreleseren var veldig vanskelig å forstå på sitt spansk-engelsk.
Men det var greit å ha hørt om det.
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Studier lagt frem viste at 50 % av
pasienter med en BMI 45- 49 har
denne diagnosen, og 100 % har diagnosen med en BMI over 50.
Og det man vet i dag er at denne
diagnosen ikke bare fører til dårlig
pusting gjennom natten, men at det
blir en systemisk reaksjon etter hvert,
man får en slags systemisk inflammasjon med lett forhøyet CRP, HbA1c
stiger, og verdiene av Leptin stiger.
Leptin spiller en stor rolle i det som
har med respirasjonsdrive å gjøre, og
med en stigende Leptin får man en
fallende respirasjonsdrive.
Det ble også lansert en ny ”diagnose”.
MOHS, ”Malingt obesity hypoventilation syndrom”
BMI over 40, pO2 over 6kPa, og
Bikarbonat over 28 mmol/l er kriteriene får denne diagnosen.
ALS ble det også forelest en del om,
og her gikk det mye på oppsart av
eventuell pustestøtte, både noninvasiv
og invasiv. Grensen for oppstart
mener man går ved en VC under
50%, og det som her er viktig er at
pusteprøvene må gjøres både stående
og liggende, dette fordi man vil få en
høyere VC når man står, og dermed
ikke få med seg at pasienten faktisk
har en for lav VC når han ligger.
Man må være forsiktig med behandlings trykkene, fordi at for høye trykk
kan føre til periodisk pusting på
grunn av hypervetilering og en pCO2
som blir for lav.
Dette var en liten oversikt over det jeg
fikk med meg i Lyon, og av de foredragene som jeg fattet mest interesse
for.

Nå til Barcelona

Litt adspredelse ble det også i Lyon.

Våren i Barcelona er nydelig, det som
er synd med det er at konferansene er
fra morgen til kveld, og skal man få
være litt turist, så må man enten
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 1-2015
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komme dagen før, eller dra dagen
etter. Eller man må skulke noen foredrag, får så å leke litt turist. Dette
selvfølgelig om man har lyst til å oppleve Barcelona litt utenom foredrags
salene.
Temaene i Barcelona gikk mye på
behandling og overlevelse, på en del
andre behandlingseffekter og på langtidsskader ved ubehandlet OSA.
Foredrag om utfordringer rundt dette
med at pasienter ikke tåler maskebehandling, og en del alternativer for
disse pasientene.
En liten artig sak ble vist på en stand.
Pasienter som har forhøyet AHI, som
ikke klarer maske behandling, og som
har de fleste pustestoppene sine i ryggleie. Her ble det vist en
”Sleep Position Trainer” Denne lille
saken på størrelse men litt flat minnepinne, er programmert til å gi en
vibrasjon når pasienten snur seg på
rygg, den er festet med et belte rundt
brystet og skal i følge selger, ikke gi
oppvåkninger, bare få pasienten til å
snu seg og sove godt videre uten pustestopp. Studier som viser at dette
fungerer la de også frem. Spennende.
Bittskinner eller søvnapnoé skinner
ble også vist, og presenter ved foredrag. Går ikke nærmere inn på dette.
Der var også et foredrag om nye
regler for dette med OSA og sertifikat, da mest rettet mot store kjøretøy,
yrkessjåfører. Nye EU regler som skal
implementeres i alle EU land innen
desember 2015. Utfordringene er
store med tanke på screening, hvordan fange opp yrkessjåfører med
OSA, og om man i det hele tatt har de
verktøy og kompetanse/bemanning til
å utføre dette. Hvem skal få/ha ansvaret for dette? Hvor skal det gjøres, i
sykehus regi der det allerede er lange
køer og ventelister?
Foredrag om forskjeller i hvordan
menn og kvinner opplever sine symptomer, og utfordringer med å diagnostisere kvinner med OSA, fordi
man i dag for det meste diagnostiserer menn på 40+ med et overvekts
problem, der AHI er et bestemmende
parameter. Kvinner har helt andre
måter de skal diagnostiseres på, og
det er utfordringer helsevesenet nå
begynner å forstå.
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 1-2015

Det er til og med kommet nye CPAP
maskiner som har algoritmer som er
mer tilpasset kvinner unormale
pustemønster i forhold til OSA.
Menn har mer karakteristiske puste
stopp, der kvinner har mere såkalt
flattening, og inn/utpust som på et vis
ikke fullføres normalt. Dette fører til
de samme symptomene som menn
har, men er ikke like lett å diagnostisere om man ikke er klar over det.
Så litt om behandlingseffekter. Man
snakker om ”sleepy” og ”nonsleepy”
pasienter. Alle studier viser at om
man starter behandling til pasienter
med dagtidssymptomer, ”sleepy” pasienter, så har man mye større compliens kontra ”nonsleepy” pasienter,
pasienter som har en behandligstrengende AHI, men ikke har dagtidssymptomer.
Effekten av behandlingen går på
mange ting. Blant annet hjelper det
mot depresjoner, HbA1c (langtidsblodsukker) normaliseres, og man ser
at blodtrykk faller om pasienten bruker maskinen mer enn 4 timer pr.
natt. Denne effekten finnes man nesten ikke hos ”nonsleepy” pasienter i
følge studiene som ble lagt frem.
Man har sett på effekten av CPAP
behandling på pasienter gjennomgått
slag, der de diagnostiseres med OSA.
Man finner ingen forskjell i dødelighet med eller uten CPAP behandling.
Men man har funnet i studier at med
en AHI over 20 og en alder på 60+ så
ser man et høyere risiko for slag om
man ikke bruker CPAP.
Et foredrag gikk på dette med CPAP
behandling til pasienter med nattlig
angina, noen pasienter har dette, selv
om man ikke klarer å provosere frem
angina ved belasting på dagtid.
Man har ennå ikke klart å konkludere, men det kan se ut til at det har
en effekt med tanke på å forhinder
hjerteinfarkt.
Det man har sett i studier er at etter
gjennomgått infarkt vil skaden i myocard øke, om man ikke behandler
disse pasientene med CPAP, gitt selvfølgelig at de en OSA eller annen
form for søvnrelaterte pusteforstyrrelser. Man har også sett at ubehandlet pusteforstyrrelser under søvn vil
være med på å øke utviklingen av

hjertesvikt kontra de som blir
behandlet.
Det pågår en stor studie nå der pasienter gjennomgått hjerteinfarkt og
har gjort en PCI får behandling med
avanserte pustemaskiner, såkalte
autoadaptive servo ventilatorer
(ASV), eller også kalt CheynneStokes maskiner. Resultat av denne
studien skal publiseres snart.
Et foredrag gikk på dette med
behandling av nettopp CheynneStokes, der spørsmålet var: ”finnes det
nok evidens til å si at behandling med
ASV fungerer”. ”Som et underspørsmål, er CPAP godt nok?”
Nå skal det sies at tilhørere i salen
mente at han la frem for gamle studier, der han konkluderte med at der
ikke var gode nok besviser, og det ble
sagt at nyere studier viser en klar fordel med å behandle med disse spesialmaskinene.
Det siste jeg vil nevne er langtids
behandling med BiPAP til stabile
hyperkapniske pasienter. I Norge er
det prosedyre og nasjonale retningslinjer på at denne pasientgruppen
ikke skal behandles med BiPAP.
Man har til nå ikke hatt studier som
viser noen effekt av BiPAP behandling til denne pasientgruppen når det
gjelder overlevelse. Alle studier gjort
frem til nylig har vært på lave
behandlingstrykk, med dårlige resultat.
Nyere studier fra blant annet
Tyskland og Australia har nå konkludert med en klar behandlingseffekt
både på overlevelse og livskvalitet.
Forskjellene fra de gamle, og disse nye
studiene har med trykkstøtte å gjøre.
Det viser seg at høye trykk, 20 til 35
cm H2O har en god behandlingseffekt, pasienter tolerer bruken mye
bedre med høye trykk, og de bruker
maskinen flere timer mer gjennom
natten.
Disse resultatene kan faktisk føre til at
vi her i Norge må endre våre retningslinjer rundt dette. Dette er et
arbeid som pågår nå.
Så vil jeg til slutt ønske alle en nydelig vår, og håper at jeg treffer så
mange som mulig av dere i Oslo
under Nordisk lungekonferanse.
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Thursday, June 11, 2015

Session 1: Sarcoidosis
13:00–13:05
Introduction
13:05–13:30
Update on immunopathogenesis, genetics and etiology
Ka
arolinska Institutet (S)
Johan Grunewald, K

13:30–13:45
Biological agents in sarcoidosis
allstedt. S:t Eriks Eye Hospital (S)
Leif TTa

13:45–14:10
The impact of sarcoidosis on patients’ lives
Marjolein Drent, University of Maastricht (NL)

14:10–14:25
Are biological agents and/or leukapheresis promising treatment options?
Kullberg, Ka
Karolinska University Hospital (S)
Susanna Ku

14:25–14:30
Closing remarks

Session 2: COPD – comorbidity & biomarkers

Session 3: Hypoventilation

Session 4: Coping with COPD

16:15–16:45
Myocardial injur y and heart failure in COPD

16:15–16:45
The hypercapnic triangle. The interplay of obesit y hypoventilation syndrome,
obstructive sleep apnea and COPD

16:15–16:45

Torbjørn Omland, Akershus University Hospital (N)

(S)
Bengt Midgren, Lund University (S

16:45–17:10
Osteoporosis and vitamin D deficiency in COPD

16:45–17:15
Chronic hypoventilation in neuromuscular diseases, obesit y and parenchymal lung
diseases: treatment with NIV

Erik Fink Eriksen, University of Oslo (N)

17:10–17:35
Depression in COPD: mechanisms and clinical implications

Ole Nørregaard, University of Southern Denmark (DK)

17:15–17:45
Monitoring chronic hypoventilation treated with NIV

Ulrik Malt, Oslo University Hospital, Rikshospitalet (N)

16:45–17:15
Self-care 3 months after attending chronic obstructive pulmonar y disease patient
education: a qualitative descriptive analysis
VIA University College (DK)
Camilla Askov Mousing, Aarhus University and VI

17:15–17:45
Self-management programs for people with beginning chronic obstructive
pulmonar y disease –practice implications
Helga Jonsdottir, University of Iceland and Landspitali-National University Hospital (IS)

Sigurd Aarrestad, Oslo University Hospital, Ullevål (N)
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Friday, June 12, 2015
Session 5: Lung physiology & training
08:15–08:40
Lar ynx during ex
exercise, the unexplored bottleneck of the air ways
Ola Drange Røksund
nd,, Haukeland Univer
erssity Hospital and Ber
erg
gen Univer
erssity College (N)

08:40–09:05
Effect of ex
exercise training in patients with asthma
Margareta Emtner, Uppsala University (S)

09:05–09:25
High intensit y endurance- and strength training following lung cancer surger y
Elisabeth Edvardsen, Norwegian School of Sport Sciences and Oslo University Hospital, Ullevål ((N
N

09:25–09:45
Discussion

Session 6: Hot topic
10:15–10:45
Personalised medicine in lung cancer
er..
Åslaug Helland
nd,, Oslo Univer
erssity Hospital, Radiumhospitalet (N)

Session 7: Oral presentations & thematic posters

Session 8: Asthma & sports

Session 9: Interventional bronchoscopy

Session 10: Cancer & ethical issues

13:30–14:00
Asthma and Excercise

13:30–14:15
Endoscopic lung vo
volume reduction with bronchial valves: state of the art

13:30–14:00
Symptoms, clinical signs and treatment of hospitalized patients in the last three days of life

Jame Hull, Royal Brompton (GB)

Ralf Hübner, Charité Campus Vi
Virchow-Klinikum, Berlin (D)

Simen A. Steindal, Diakonhjemmet University College and Oslo University Hospital (N)

14:00–14:20
Sport and AHR

14:15–14:25
EBV treatment for emphysema, the real life ex
experience

Ker
ersstin Romber
erg
g, Lund Univer
erssity ((S
S)

Arve Sundset, Rikshospitalet, Oslo University Hospital (N)

14:00–14:30
”Exercise as a strategy for rehabilitation in Advanced Stage Lung Cancer Patients”
– results from an ex
exercise study

14:20–14:40
Exercise/diet as anti-asthma treatment

14:25–15:00
Cr yo – an old technique that is hot

Louise TTø
ønnesen, Bispebjer
erg
g Hospital, Copenhagen (DK)

Lars Ek, Skåne University Hospital, Lund (S)

Morten Quist, Copenhagen Univer
erssity Hospital (DK)

14:30–15:00
Taking patient preferences seriously- Ethical challenges at the end of life
Per Nortvedt, University of Oslo (N)

14:40–15:00
Exercise-induced non-asthmatic wheeze
Emil Wa
Walsted, Bispebjerg Hospital, Copenhagen (DK)

Session 11: Hypoxia, experimental & clinical

Session 12: Environmental exposure & allergy

Session 13: Symptom burden & QOL

15:30–15:55
Of mice and men: hypoxia-induced pulmonar y hypertension

15:30–16:00
Allergy: the rural urban differences in the Nordic perspective

15:30–16:00
Patients’ symptom ex
experience before and after lung cancer surger y

Karl- Otto Larsen, Oslo University Hospital, Ullevål (N)

Torben Sigsgaard, Aarhus University (DK)

15:55–16:20
Effects of altitude exposure in sport

16:00–16:30
Wood smoke and health effects

Trine Oksholm, Harald
ldssplass Deaconess Univer
erssity College and
Oslo University Hospital, Rikshospitalet (N)

Jostein Hallén, Norwegian School of Sports Sciences, Oslo (N)

Gunilla W
Wiieslander
er,, Uppsala Univer
erssity Hospital (S)

16:20–16:40
Ambulator y oxygen in patients with COPD

16:30–17:00
Building dampness and respirator y health

Margareta Emtner, Uppsala University Hospital (S)

Jan Vi
Vilhelm Bakke, Th
The Norwegian Labour Inspection Authority and Norwegian University of
Technology (N)

16:40–17:00
Pre-flight ev
evaluation of patients with COPD

16:00–16:30
Symptom burden in patients with COPD
Vivi Lycke Christensen, Oslo University Hospital, Rikshospitalet (N)

16:30–17:00
Symptom burden in stable COPD patients with moderate or severe ariflow limitation
Kersti Th
Theander, Ka
Karlstad University, (S)

Aina Akerø, Oslo University Hospital, Ullevål (N)
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Saturday, June 13, 2015
Session 14: Idiopathic pulmonary fibrosis

Session 15: Diagnosing lung cancer

Session 16: COPD & breathing control

09:00–09:30
IPF: The importance of early diagnosis

09:00–09:30
Lung cancer screening with low dose CT

09:00–09:30
The elderly patient with severe COPD: Care and clinical priorities

Ka
arolinska Institutet, Stockholm ((S
S)
Magnus Sköld, K

Haseem Ashraf, Akershus University Hospital (N)

Heidi Jerpseth, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (N)

09:30–10:00
Current therapies for IPF

09:30–10:10
Staging and diagnosing of lung cancer – surgical and endosonography

09:30–10:00
Mental health and caring burden of cohabitants living with partners suffering from
chronic obstructive pulmonar y disease

Marjukka Myllärniemi, University of Helsinki (Fi)

Krasnik, Gentofte Hospital and Rigshospitalet (DK)
Mark Kr

10:00–10:30
The organization of IPF and other ILDs in the Nordic countries – differences and
similarities

10:10–10:30
Navigated bronchoscopy
Trondheim (N)
Håkon Olav Leira, St. Olavs Hospital, Tr

Elisabeth Bendstrup, Aarhus University (DK)

ord
dtug, Nord-Troendelag Univer
erssity College (N)
Bente Nor

10:00–10:30
exercises in patients with COPD
Effect of breathing control ex
Christine R. Borge, Lovisenberg Diaconal Hospital and University of Oslo (N)

Session 17: Clinical problems in respiratory medicine

Session 18: Lung transplantation in the
Nordic countries – 25th anniversary

Session 19: Respiratory failure

11:00–11:20
Case-based discussion of clinical problems in respirator y medicine using
oting system
mentometer vvo

11:00–11:20
Lung transplantation. A Nordic success for 25 years

11:00–11:30
Health-related qualit y of life in patients receiving long term mechanical ventilation

Øystein Bjørtuft, Rikshospitalet, Oslo University Hospital (N)

Heidi Markussen, University of Bergen and Haukeland University Hospital (N)

11:20–11:40
How to allocate lungs? Medical and ethical aspects

11:30–12:00
experiences of patients and nurses in use of mask
How to cope with the mask? The ex
treatment of acute chronic pulmonar y obstructive disease-exacerbation

Are Holm, Rikshospitalet, Oslo University Hospital (N)

11:40–12:00
for lung transplantation?
How do we select the right patients fo
erssen, Rigshospitalet (DK)
Martin Iver

12:00–12:20
for interstitital lung diseases
Lung transplantation, the final solution fo

orheim, Aalesund Univer
erssity College (N)
Henny TTor

12:00–12:30
Air way clearance in chronic respirator y failure
Tiina Ander
erssen, Haukeland Univer
erssity Hospital and Univer
erssity of Ber
erg
gen (N)

(S)
Gerdt Riise, Sahlgrenska University Hospital (S

Oslo night from Ekeberg Restaurant Photo: VisitOslo/Rod Costa

NSF FLU Fagmøte – Hamar 14. og 15. april 2016
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BEDRE BEHANDLING

BEDRE BEHANDLING AV LUNGESYKE
NYE NASJONALE PROSEDYRER SØRGER FOR AT BEHANDLING AV LUNGESYKE
ER I TRÅD MED NYESTE FORSKNING
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Tekst Susanne Dietrichson Foto
Susanne Dietrichson/ Colourbox
–––––––––––––––––––––––––––––––––

To prosedyrer for behandling av lungesyke har nylig blitt publisert i det
nasjonale prosedyrenettverket på
Helsebibliotekets nettsider; oksygenbehandling og inhalasjonsbehandling
av voksne innlagt i sykehus.
Fagprosedyrene er laget på lungeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus og startet som et lokalt fagutviklingsprosjekt. Arbeidet ble påbegynt i desember 2011 og publisert i
det nasjonale prosedyrenettverket
rundt årsskiftet.

– Når det gjelder oksygenbehandling
har nyere forskning for eksempel vist
at varmfukting av oksygen har større
effekt enn kaldfukting, i tillegg til at
kaldfukting gir større fare for infeksjon fordi beholderen blir hengende
lenger, forteller Oftedal.
– Likevel fortsatte man å behandle
pasientene med kaldfuktet oksygen i
praksis, og gjør det også enkelte steder fremdeles.
Oksygen er et legemiddel som skal
ordineres, doseres og seponeres og
synliggjøres på pasient-kurven. Det
gir god effekt når det brukes riktig,
men kan også ha bivirkninger.

– Bakgrunnen for prosjektet er at vi
så svært varierende praksis når det
gjaldt inhalasjonsbehandling, forteller
Sissel Frostad Oftedal, som sammen
med Sølvi Margrethe Flaten har ledet
arbeidet med å lage prosedyrene.

– Mange pasienter har kommet inn
med CO2-narkose fordi de har fått for
mye oksygen i ambulansen. Dette har
blitt bedre, men skjer dessverre fortsatt, sier Flaten.

Oftedal har jobbet som sykepleier på
lungeavdelingen og er i dag ansatt
som rådgiver ved Kunnskapssenteret.
Flaten er lungesykepleier på
Haukeland. Begge underviser på
videreutdanningen i lungesykepleie.

– Ny forskning på inhalasjonsbehandling har vist at pasienter med
veldig mye slim i lungene har større
slimmobiliseringseffekt om de får
hypertont saltvann enn fysiologisk
saltvann, som har vært vanlig
behandling hittil.

– I tillegg visste vi at det var kommet
ny forskning på området uten at
denne var implementert i praksis.

LIK BRUK

NY FORSKNING

Flaten understreker at det viktigste
med nasjonale fagprosedyrer er å øke
pasientsikkerheten.

– Hvilke forskningsfunn er det som har
fortil
sknendringer
ing 01|15 i pro-sedyrene for
– Målet med disse prosedyrene er at
ført
FOR SK NING I PR A K SIS > Bedre behandling avalle
lung
es y ke
pasienter
skal få best mulig
oksygen- og inhala-sjonsbehandling?
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behandling uavhengig av sykehus og
hvem som er på jobb, sier hun.
– Et annet viktig poeng er å gjøre
dem generelle nok, slik at de kan brukes av alle som gir den behandlingen
de beskriver uav-hengig av de tilgjengelige ressur-sene på den enkelte
arbeidsplass.
Det siste skulle vise seg å være en
utfordring.
– Bare her ved Haukeland kan apparatene være svært forskjellige i bruk
fra avdeling til avdeling. Dette gjaldt
for eksempel ow-metere som måler
luftstrøm-hastigheten; bare på poliklinisk avdeling var det sju forskjellige
typer. Oppmerksomhet om varia-sjonene og bruken av disse er tatt inn i
prosedyren, sier Oftedal.
– Flow-metere ser like ut, men kan
likevel ha ulike kriterier for korrekt
innstilling av luftstrømshastighet.
Dette med-fører en risiko for feil
dosering av oksygen.

ENDRET PRAKSIS
Kristin Mestad og Merethe Hefte er
lungesykepleiere ved lungeavdelingen
og har vært med på å utarbeide prosedyrene. Begge har erfart at prosedyrene har endret praksis.
– For eksempel har hygieneperspektivet på lungeavdelingen blitt bedre
etter inhalasjonsprosedyren, forteller
Mestad.
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FORSKNING
I PRAKSIS
BEDRE BEHANDLING

Fornøyde: Nye nasjonale prosedyrer for lunge- og oksygenbehandling har gjort at ny forskning brukes i praksis, mener
(f.v.),Sølvi Margrethe
Flaten, Sissel Frostad Oftedal, Merethe Hefte og Kristin Mestad ved Haukeland universitetssjukehus.
Fornøyde: Nye nasjonale prosedyrer for lunge- og oksygenbehandling har gjort at ny forskning brukes i praksis, mener (f.v.),Sølvi
Margrethe Flaten, Sissel Frostad Oftedal, Merethe Hefte og Kristin Mestad ved Haukeland universitetssjukehus.

– Før skiftet vi pasientens inhalaProsedyrene sier også noe om hva
Merete Hefte er særlig fornøyd med
sjonskammer én gang i uka. Nå skifslags informasjon pasientene skal få i
behandlingsstigen i oksygenprosedyter vi det hver dag. Prosedyren fortelforkant av slik behandling, dette har
ren, som viser sammenhengen
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KURSSTØTTE

TILBAKEMELDING ETTER TILDELT
KURSSTØTTE
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Navn: Rita Madsen
Stilling: Sykepleier ved lungepoliklinikken, UNN Harstad
Utdanningsår: 1975
Utdanningssted: Røde Kors
Sykepleierskole i Tromsø
Annen relevant utdanning: Diploma in
astma care
Navn: Ann-Cissel Furø
Stilling: Sykepleier /
Tuberkulosekoordinator ved lungepoliklinikken, UNN Harstad
Utdanningsår: 1994
Utdanningssted: Høgskolen i Harstad
Annen relevant utdanning:
Helsesøsterutdanningen ved
Helsefaghøgskolen i Tromsø
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi deltok på Lungerehabiliteringskonferansen i Oslo 22.01 – 23.01.
2015 og siden vi driver med lungerehabilitering på lungepoliklinikken i
samarbeid med LMS, hadde vi et
ønske om mer faglig påfyll og inspirasjon!
Vi syntes programmet var veldig
interessant og inneholdt mange relevante og spennende tema, som vi
ønsket og utforske mer.
Det å drive lungerehabilitering er
interessant, utfordrende og spennende og det gir oss veldig mye å
jobbe med disse takknemlige og fornøyde pasientene. Vi ønsket derfor å
få litt ny giv og innspill til hvordan vi
kan motivere, oppmuntre og støtte
denne pasientgruppen til å få mest
mulig utbytte av opplegget, og hvordan de kan leve best mulig med sin
lungesykdom både fysisk, psykisk og
sosialt. (Noe som er en del av vår
målsetting med rehabiliteringen, og
hvor vi ser på opplæring som en forutsetning for mestring).
Vi var veldig fornøyd med hele lungerehabiliteringskonferansen, men vi
har valgt å referere fra de foredragene
som ga oss mest med tanke på å
18

kunne dra nytte av det i vårt daglige
arbeid med denne pasientgruppen.
Vi har valgt ut 2 sesjoner, som vi følte
hadde sammenheng med hverandre,
og som ga oss både teori, og praktiske
råd om hvordan ting kan utføres i
praksis.

• Rehabilitering som prosess
– Læring og mestring – et helsefremmende perspektiv
v/Anners Lerdal
– Salutogene samtaleprosesser v/ Eva Langeland
Begge foredragene var veldig spennende og interessante, og vi har
prøvd å trekke frem noen momenter,
som vi syntes var viktige med tanke
på den jobben vi gjør.
I det første foredraget innledet Lerdal
med at teori er viktig for utvikling av
forståelse med fokus på begreper og
sammenheng mellom begreper.
Ved bruk av refleksjon, planlegging av
undersøkelser og utvikling/gjennomføring av behandlingstiltak, ønsker
man å finne ut hva dette handler om
og sammenhengen.
Lerdal hadde fokus på hvordan sykdomsoppfatninger dannes og at kildene til disse oppfatningene kan hentes fra allmenn info, signifikante
andre og egne erfaringer.
Oppfatningene knyttes gjerne til
identitet, sykdomsårsak, tidslinje og
behandling/kontroll.
Målinger kan gjøres av disse oppfatninger og han trakk frem følgende:
Konsekvens: hvor mye påvirker sykdommer livet ditt?
Personlig kontroll: Hvor mye kontroll
føler du at du har over sykdommen?
Beh/kontroll: Hvor mye mener du at
beh kan hjelpe deg med sykdommen?
Identitet: hvor mye opplever du
symptomer fra sykdommen din?

Bekymring: hvor bekymret er du over
sykdommen din?
Forståelse: Hvor godt føler du at du
forstår sykdommen din? Hvor mye
påvirker sykdommen din deg følelsesmessig (sint, redd, deprimert, urolig)
Han snakket også om mestringstro,
om det å ha tro på sine evner til å
organisere og utføre handlinger som
er nødvendig for å oppnå ønsket
resultat. Noe som vi mener er viktig å
ha fokus på når det gjelder lungerehabilitering.
Viktigheten av positive erfaringer i
forhold til mestringssituasjoner –
kunne støtte opp om troen på egne
evner.
Salutogene samtaleprosesser
v/Eva Langeland
Hadde fokus på helseorientert tilnærming i samtale grupper. Det å oppleve
felles forståelse, og at det i sosiale
relasjoner er viktig både å gi og få
omsorg.
Salutogenese fokuserer på opprinnelsen til helse. (Aron Antonossky
1923 – 1994).
Mens patogenese søker å forklare
hvorfor folk blir syke.
Langeland snakket om hva som kjennetegner personer som klarer seg til
tross for store belastninger i livet.
Hva er årsaken til at noen skaper
helse, mens andre ikke klarer dette.
Hun påpekte at det viktige er, om
man bruker ressursfokus eller symptomfokus, og at det ofte kartlegges
mer i forhold til symptomer enn ressurser.
Ved å bruke ressursfokus tar vi sykdom på alvor og det er disse ressursene vi skal bruke for å kunne takle
sykdom.
Hun trakk frem sitatet:
«Health in the River of Life»
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Hvordan svømme på best mulig måte
i hverdagen. Alle mennesker svømmer
i livet og alle har ulike utfordringer,
noen ganger er det opprørt hav og
noen ganger stille.
For å kunne svømme bra i livets elv
er det viktig å ha mestringstro og en
opplevelse av sammenheng (noe som
også Anners Lerdal kom inn på).
Hun påpekte viktigheten av å delta i
egen behandling, og bruke ressursene
i deg og rundt deg i omgivelsene.
Viktige spørsmål i denne sammenheng:
Hva er det som gir deg mening i livet,
hvilke drømmer har du og hvilke krefter har du i deg selv?
Alle har en opplevelse av sammenheng, mer eller mindre.
Hun snakket også om generelle motstandsressurser som er enkel karakteristikk av personer, gruppen eller
omgivelsene som kan fremme effektiv
mestring av spenning.
Disse kan også forstås som beskyttelsesfaktorer eller friskfaktorer, som
bl.a. identitet og sosial støtte. Synet på
hvem du er, og at du blir den du er
ved hjelp av de menneskene du har
rundt deg.
Hvordan personen tenker omkring
egen helse, og investerer i motstandsressurser som sosial støtte og identitet.
Sosial støtte omfatter bl.a. det å høre
til, relasjoner der du kan gi omsorg til
andre, folk du kan stole på og har tillitt til.
Viktig å tenke på at sykdommen bare
er en liten del av identiteten.
I relasjoner er evnen til engasjement å
vise empati, akseptasjon og være ekte.
De må oppleve at de blir tatt på alvor.
Sårbarhet og tillit motiverer ikke i seg
selv til endring, men det er når de
opplever akseptasjon, empati, ekthet
at motivasjon skapes.
Langeland refererte til at spenning og
stress er forstått som potensielt helsefremmende og hun trakk frem:
– Passende utfordringer
– Alminneliggjøre følelsen av spenning.
Man må tåle å oppleve spenning i
mestringsprosessen og at alminneliggjøring av spenning er viktig.
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 1-2015

Viktige spørsmål kan være:
Hva er passende utfordringer for deg,
hva klarer du og hva klarer du ikke?
Identitet er «livets salt! – spenningen.
Det handler om drømmer, mestringshistorier, innsikt i hva og valg.
Sykdommen er bare en liten del av
identiteten.
Viktig å tilrettelegge for mestringshistorier og innsikt i egen mestring og
egne ressurser.
Vi oppfatter evnen til å tro på egne
ressurser – hvilke ressurser har du i
deg og hvordan kan du bruke disse i
et rehabiliteringsopplegg/livsstilsendring for å kunne mestre, og leve
godt med din lungesykdom!
Langeland trakk frem et sitat fra Per
Fugelli som vi velger å avslutte med:
«Vi blir formet av måten vi danser med flokkene våre på».
• Frisklivssentralen – et sted for
lungesyke?
– Et frisk pust – trening og
undervisningstilbud til personer med lungesykdom
v/ Erik Resaland
– Mestringsgruppe for KOLS
ved frisklivssentralene
v/Henning Weider
Et friskt pust
Er et trenings og undervisningstilbud
til pasienter med mild – moderat
KOLS i samarbeid med fysioterapitjenesten. Tilbudet går over 24 uker, er
tverrfaglig og sammensatt.
Frisklivssentralen er en kommunal
helsefremmende og forebyggende helsetjenesten som skal hjelpe folk til å
endre levevaner.
Målet er å møte deltakerne der de er,
og det er et tidsbegrenset opplegg
over 3 mnd, der man kan henvises fra
lege eller NAV.
Tilbudet gjelder for aldersgruppen 18
– 67 år.
Treningstilbudet baserer seg på kombinasjonen styrke – utholdenhet og
de store muskelgruppene, som er viktig for KOLS-pasienter.
Treningsopplegg: styrke – basseng –
utetrening – stavgang – qigong.
Det gjennomføres kurs i bl.a. røykeslutt, kosthold, mestring av depresjon.

Mestring av belastninger og livslyst.
Fokus på livsstilsendring!
Frisk Bris (Bamble kommune)
En engasjert og inspirerende Henning
Weider fortalte om «Frisk bris» fra
Bamble kommune. Han refererte til
at erfaring viser at folk har lettere for
å komme ut av rusavhengighet enn å
gjennomføre en livsstilsendring.
Viktig at det er vilje til fleksibilitet
som gir bedre resultat for bruker, og
at forankring er nøkkelen. Fra enkeltstående tiltak til helhetlig rehabilitering. Man må bryte ned barrierer
mellom det offentlige, private og frivillige tjenester.
Man kan ikke se mennesket isolert,
men som helhet!
«Frisk bris» jobber med ulike grupper, også KOLS-pasienter og de har 8
ansatte (idrettspedagog, sykepleier,
fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier,
arbeidskonsulent i NAV, miljøarbeider, sekretær og helsesøster).
Tilbudene går på trening (intervall og
utholdenhet), undervisning fra spesialist (medisin, egenbehandlingsplan,
sykdomslære), røykesluttkurs (individuelt og i gruppe).
Deltakerne får oppfølging i minst 1 år
og det gjøres målinger og funksjonstester av dem.
De er avhengig av tverrfaglighet – det
å tenke sammen og knytte ting sammen!
De prøver å bygge opp de friske
sidene, slik at det syke kommer i bakgrunnen. De spiller på de ressursene
som er der, som også var essensens
både fra Lerdal og Langeland.
I tillegg viktig å møte pasientene med
forståelse og respekt!
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TILBAKEMELDING VED TILDELT
KURSSTØTTE
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Mitt navn er Anny Sekkingstad, og jeg
jobber som spesialsykepleier ved lungerehabiliteringen på Haukeland universitetssjukehus. Jeg var utdannet ved SørTrøndelag sykepleierskole i 1978, og
tok videreutdanning i rehabilitering på
Høgskolen i Vest-Agder 1999.
–––––––––––––––––––––––––––––––––

De siste 7 årene har jeg jobbet med
lungerehabilitering, og ser på
Lungerehabiliteringskonferansen som
det beste kurstilbudet for meg og mine
kolleger. I tillegg er det en viktig møteplass, hvor vi annethvert år treffer fagfolk fra hele landet som er opptatt av å
gi et godt tilbud til kolspasienter.
I år var hovedtema:
Lungesykdommens konsekvenser for
individ og samfunn.
Som vanlig var konferansen delt inn i
plenumforedrag og parallellseminarer.
Plenumforedragene belyste tema som:
lungerehabilitering - som politikk og
fag, største utfordringer, hva er mulig å
få til lokalt, og mulighet for røykfritt
Norge i 2040.
Parallellseminarene var inndelt i 4
alternativer: rehabilitering som pro-

sess, komorbiditet, grunnkurs, og det
siste ga en oversikt over ulike tilbud
som finnes og erfaringer som er gjort i
spesialisthelsetjenesten, i allmennpraksis og frisklivssentraler.
Alle foredragene var svært interessante,
og ved dyktige fagfolk. Men vi var
nødt til å velge, så vårt team deltok på
forskjellige foredrag, slik at vi kunne få
mest mulig med oss. Jeg valgte foredrag om komorbiditet. To av dem
fokuserte på problemer kolspasienter
opplever ved overvekt eller undervekt.
Frits Franssen fortalte om ny viten om
ernæring hos kolspasienter. Han sa at
cachexia er en tilstand som oppstår
når pasienten har både lav BMI og lav
FFMI (fat-free-bodymass). Det er disse
som har dårligst prognose blant kolspasientene. Kriteriene er at de har
over 5% vekttap siste 12 mnd., eller
BMI under 20. Næringstilskudd er
effektivt til disse pasientene, men det
trengs flere studier.
Overvektige med BMI over 30 har stor
risiko for dyspne, og blir ofte feildiagnostisert og behandlet med inhalasjonsmedisiner. De blir ofte stående på

disse, selv om man går bort fra kolsdiagnosen. Tidligere har man fokusert
mest på de med lav BMI, men nå er
man blitt mer observant på de med
høy BMI og metabolsk syndrom. Det
finnes ingen studier angående overvektige kolspasienter og behandling.
Overvektige har godt utbytte av rehabilitering, viser 6-minutters gangtest
før og etter rehabilitering. Det er imidlertid viktig med ulike treningsformer,
for eksempel vanngymnastikk kombinert med vanlig trening.
Et foredrag omhandlet angst og depresjon og et om fatigue hos kolspasienter. Ifølge Randi Andenæs, er ikke fatigue vektlagt i undervisningen eller
samtaler med kolspasienter, mens det
er et stort problem for mange, og kan
være et symptom på angst eller depresjon. Symptomene kan ligne på alzheimer, med manglende konsentrasjon
som kan påvirke dagliglivets aktiviteter.
Takk til NSF FLU for støtte til å delta
på denne flotte konferansen!

LUNGEREHABILITERINGS-KONFERANSE
2015, OSLO
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Solveig Ruud
Geriatrisk sykepleier
Lungepoliklinkk / Lærings- og mestringssenter
Universitetssjukehuset Stavanger
Betanien Sykepleierskole ferdig utdannet 1978
Kjersti Wathne
Avdelingssykepleier
Medisinsk og Lungepoliklinikk
Universitetssjukehuset Stavanger
–––––––––––––––––––––––––––––––––
20

Vi hadde et sterkt ønske om å få reise
på denne konferansen som arrangeres
annet hvert år.
Den retter seg helt spesifikt mot veldig
mange tema innen lungerehabilitering,
noe av det som vi arbeider mest med.
Det som også gjør denne konferansen
så utrolig bra, er at det er parallellsesjoner hvor man kan velge hvilke
tema som man er særs interessert i.

Et annet viktig poeng ved å reise på en
slik konferanse, er at man møter folk
som jobber innen de samme faglige
områdene. Man får innspill fra andre
om hvordan arbeidet drives ved andre
sykehus, og dette har en veldig stor
nytteverdi. Ikke minst i en tid hvor
økonomien i økende grad er med på
og styrer driften av virksomheten og
begrenser ofte muligheten for å delta
på faglige kurs og konferanser.
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I min jobb er jeg nær de som har alvorlig grad av Kols, og
jeg er spesielt opptatt av de som er kommet til den palliative fasen av Kols-sykdommen.
Jeg syns det er svært viktig at de i denne fasen av sykdommen må få det samme palliative tilbudet som for eksempel
langtkommet kreft-pasienter får.
Og ikke minst at de kan få dette tilbudet i sitt eget hjem,
ved å bruke ambulant palliativt team.
Jeg er også opptatt av tilnærmingen og den dialogen som
vi bør ha med pasienter med alvorlige kroniske sykdommer.
Derfor syns jeg at foredraget med Ellen Karine Grov var
kjempeflott. Det kan anbefales på det varmeste. Hun tilnærmet seg dette temaet på en lett og forståelig måte, samtidig som hun hadde mange henvisninger til forskjellige
studier som utdypet de forskjellige utsagnene som hun
kom med.
Jeg anbefaler også hennes nyeste bok:
«Komorbiditet i somatikk og psykiatri» som omhandler
forståelse, betydning og konsekvenser.
Det var flere foredrag som var innom dette temaet, både
på hovedforedragene og parallell-sesjonene som var spesielt interessante for meg og som jeg valgte å delta på:
«Omsorgsmakten og kommunikasjon med pasienter med
alvorlige kroniske sykdommer»
ved professor Kristin M Heggen
«Kolspasienters angst for den siste levetiden»
ved førsteamanuensis Simen A. Steindal
«Angst og depresjon»
ved PhD, førsteamanuensis Minna Hynninen
«Fatigue blant personer som lever med kronisk lungesykdom»
ved førsteamanuensis Randi Andenæs
«Den palliative fase – inndeling med kjennetegn. Hvilke
tilnærminger har vi til symptomhåndtering og optimalisering av livskvalitet?»
ved professor Ellen Karine Grov

Vi takker med dette for økonomisk støtte, som gjorde det
mulig for oss å delta på denne konferansen.
Med vennlig hilsen
Solveig Ruud
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SAMHANDLINGSPROSJEKT – UTARBEIDELSE AV NYE BROSJYRER
Som et resultat av samhandlingsprosjekt mellom Helse Fonna, Tysvær
kommune, LHL og FOUSAM, har vi
laget to ulike brosjyrer/informasjonshefter.

Livet med kols - Egenbehandlingsplan

Målet er at personer med kols skal få
undervisning i bruk av egeninnsatsplan og egenbehandlingsplan ved eks.

utskrivelse fra sykehus, ved eks. besøk
hos fastlege eller ved kontakt med
kolssykepleier. Begge heftene er laget
med tanke på at de skal være positive
og dermed stimulere kolspasienten til
egeninnsats for å holde seg frisk.
Heftene er og laget med tanke på å
«hjelpe» helsepersonell til å

veilede/støtte til god oppfølging av
kolspasienter!
Her ser dere de to informasjonsheftene, flott hvis dere videreformidler informasjon om disse brosjyrene!
Informasjon og sluttrapport om prosjektet kommer på www.FOUSAM.no

Skaff deg kunnskap
- ta kontroll
Denne egenbehandlingsplanen tilhører:

Veiledning i bruk av planen
Om du føler en forverring av din kolssykdom skal denne planen hjelpe deg
PHGnÀQQHIUDPWLOKYLONHWLOWDNGXNDQLYHUNVHWWHQnUGHXOLNHV\PSWRPHQH
RSSVWnU 'HQ KMHOSHU GHJ RJVn PHG n ÀQQH XW QnU GX VNDO NRQWDNWH OHJH
legevakt for ytterligere hjelp.
Du bør jevnlig passe på å få en gjennomgang av dine inhalasjonsmedisiner
ved besøk hos fastlegen. Endringer bør føres inn i behandlingsplanen. Vær
oppmerksom på at symptomene kan variere fra person til person. Planen tar
med de mest vanlige og du kan også legge til dine symptomer.
Kolssykepleieren i din kommune kan kontaktes om du har spørsmål angående din sykdom. Slik kontakt kan formidles gjennom bestillerkontoret/
tildelingskontoret i kommunen.
Ikke nøl med å kontakte fastlegen din ÁHUHJDQJHUom du føler at behandlingen ikke hjelper og du bare blir dårligere.
5LQJOHJHYDNWGHUVRPIRUYHUUHOVHQ
VNMHUXWHQRPNRQWRUWLG
____________________
%OLUGXDNXWWGnUOLJRJNDQLNNHYHQWHULQJ
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Din egeninnsats
- din fremtid

Kols brosjyren
Denne brosjyren er utarbeidet av helsepersonell og brukerrep
brukerrepresentanter for pasienter og pårørende. Den gir svar på viktige
spørsmål om kols - hva du bør vite og hva du selv kan gjøre når du
eller noen du kjenner har fått diagnosen kols
kols.
Sykdommen kols utvikler seg langsomt
og snikende. I starten merk
merker
er du kan
kanskje bare tung pusthet ved anstrengelse,
men etterhvert blir man også tung pustet ved vanlige hverdagslig
hverdagslige aktiviteter.
Mange kols-syke har kronisk bronkitt
med hoste og økt slimdannelse i luftveiene. Har du emfysem vil du ikk
ikkee
være plag
plaget med
medhoste
hosteogog
slim.
slim.
Ved mistanke om kols er det viktig å ta
kontakt med fastlegen din tidlig. Tidlig
diagnose er viktig for å kunne iverksette
behandling og mottiltak tidligst mulig.

Kols betyr Kronisk Obstruktiv
Lungesykdom.
Kronisk - du lever med
sykdommen resten av livet.
Obstruktiv - luftveiene er obstruert
(trange), det er vanskelig å puste ut.
LungesykdomV\NGRPPHQȴQQHV
V\NGRPPHQȴQQHV
Lungesykdom
i lungene.

Legen din vil kunne stille diagnosen
kols ved å høre på din beskrivelse av
symptomene dine. I tilleg g vil han be
deg utføre en lungefunksjonsmåling for
n ÀQQH XW KYRU QHGVDWW GLQ OXQJHIXQNVjon er.

Den mest vanlige medisinske behandlingen er inhalasjonsmedisin som inin
haleres via en pulverinhalator eller spray.

Kols deles inn i ulike alvorlighetsgrader (mild, moderat, alv
alvorlig
orlig og meget alvorlig) og behandlingen tilpasses utifra
type grad en er
er i.i.

Trening, rehabilitering, oksygenbehandling (ved
(ved varig oksygenmangel) og
noen få ganger lungetransplantasjon, er
den øvrige behandlingen som anbefales.

For å bevare mest mulig av lungefunksjonen som er igjen, er det viktigste du
selv kan
kan gjøre
gjøre ååslutte
slutteå årøyke
røyk
røyk
e.

.ROVSDVLHQWHUEOLUDQEHIDOWnWDLQÁXHQsavaksine.

3
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FORDYPNINGSOPPGAVE

ABSTRACT FORDYPNINGSOPPGAVE

Tittel:
Kan opplæring og oppfølging av lang tids
oksygenterapi-brukere føre
til bedre adherence til
behandling og empowerment hos pasienter?
Hvordan bør slik
opplæring og oppfølging
foregå?
Helse- og sosialfag
Videreutdanning i
Lungesykepleie
Kull 13V (5)
Sammendrag:
Innledning: Avansert medisinsk
teknologi blir brukt utenfor sykehuset
i økende grad. Ved alvorlig Kols med
hypoksi skal lang tids oksygenterapi
(LTOT) vurderes. Oksygenbehandling
i minst 15 timer pr dag er vist å øke
overlevelsen hos personer med kronisk respirasjonssvikt. Utfordringene
med LTOT og adherence til behandlingen for pasienter med Kols er
mange. I tillegg er det store variasjoner i hvordan forskjellige helseforetak
ivaretar disse oppgavene i Norge.
Hensikten med denne oppgaven er å
undersøke om hvordan pasient
opplæring og oppfølging av LTOTbrukere kan organiseres for å føre til
bedre adherence til behandling samt
styrke brukermedvirkningen.
Metode: Metoden som er brukt er en
litteraturstudie. Det er gjort systema26

tiske litteratursøk i nasjonal og internasjonale retningslinjedatabaser samt
andre aktuelle medisinske databaser.
Det er i tillegg brukt pensumlitteratur. Oppgaven er skrevet etter
Høgskolen i Bergen sine krav og retningslinjer til fordypningsoppgaver.
Resultat: Flere av studiene viser at
god og gjentagende opplæring på
medisinsk teknisk utstyr er viktig for
adherence. Internasjonale retningslinjer anbefaler nøye oppfølging av
oksygenpasienter fra spesialisthelsetjenesten med blant annet hyppige
hjemmebesøk for at pasientene skal
oppnå adherence til behandlingen.
Diskusjon: Norsk praksis ved utlevering av LTOT utstyr følger ikke alltid
anbefalinger fra nasjonale eller internasjonale retningslinjer om hvordan
opplæring og oppfølging bør gjennomføres. Mangel på opplæring og
oppfølging er trolig medvirkende faktorer til redusert brukermedvirkning
og egenomsorgsevne. Anbefalingene
er tydelige og bør være enkle å implementere i norsk helsehverdag uten
behov for tilførsel av store
økonomiske ressurser.

Abstract:
Introduction: Advanced medical
technology is being used increasingly
outside the hospital. Long time oxygen therapy (LTOT) is a treatment for
patients with severe Copd and hypoxia. Oxygen therapy used at least 15
hours per day has shown to increase
survival in patients with chronic respiratory failure. There are many challenges according to LTOT and adher-

ence to treatment for Copd patients.
In addition there are large variations
in how different hospitals in Norway
handle this problem. The purpose of
this assignment is to investigate how
patient education and follow-up of
LTOT- users should be organized to
improve adherence to treatment and
strengthen the user participation.
Method: The method used is a literature study. Systematic searches have
been done in national and international guidelines databases and other
relevant medical research databases
and books. The assignment is written
following Bergen University College’s
formal requirements and guidelines
for assignments.
Results: Several studies show that
good information and education of
patients in how to use medical
devices is important for adherence.
International guidelines recommend
close monitoring and follow-up of
LTOT- users, including home visits,
from specialist health service.
Discussion: Norwegian practice for
prescription of LTOT does not always
follow the recommendations of
national and international guidelines
about patient education and how follow-up should be conducted. This
results in incorrect use of expensive
equipment, poor user interaction and
non-adherence to treatment. The recommendations are clear and should
be easy to implement in Norwegian
health system without the need for
large financial resources.
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Returadresse:
Marit Leine, Medisinsk poliklinikk,
Lovisenberggata 17, 0440 Oslo

Nytt om NSF FLU’s nettside
NSF har nå fått en ny design på sin nettside,
og det er gjort noen få endringer i selve produktet.
• Venstremenyen er fjernet og erstattet med
gigameny (som glir ned når man klikker på
teksten Hovedmeny) + menypunkter som
ligger spaltevis
• Det er kommet en oversiktlig og sorterbar
kurskalender for alle fagkurs og –konferanser på åpne nettsider
• Det er opprettet en ny «NSF kalender» på
forsiden, som viser forbundsledelsens viktigste aktiviteter
• Det er blitt enklere å navigere til faggrupper, fylker og arbeidssteder
• Fylker, arbeidssteder og faggrupper kan
opprette lokale informasjonskalendere, som
opererer uavhengig av NSFs felles kurskalendere. Her kan man legge inn ting som skjer i sitt område, men som man ikke nødvendigvis kan
melde seg på
• Fylker, arbeidssteder og faggrupper har fått andre farger i meny/høyrespalte for å skille dem noe mer ut fra
NSFs hovedsider. Fylker er blitt grønne, arbeidssteder gule og faggrupper mørkeblå (fargene er hentet ut
fra NSFs logo)
• Nettsiden er blitt tilpasset nettbrett og mobil.
Alle lokalgrupper har mulighet til å lage eget nettsted som ligger under NSF Flu – her kan man legge inn
kurs og informasjon om hva som skjer i fylke. Et nettsted hvor man lettere kan nå både medlemmer og ikke
medlemmer.
Per i dag er det bare lokalgruppen i Rogaland som har opprettet eget nettsted. For mer informasjon, ta kontakt med Karin H Danielsen, Web ansvarlig NSF Flu khdanie86@gmail.com

