Fagblad
for lungesykepleiere
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nr. 3 – 2014

TEMA: Kurs og konferanser
AV INNHOLDET:
Leder – Hei alle medlemmer!
4
Lungerehabiliteringskonferansen
5
ERS München 2014
6
European Respiratory Society
7
ERS: -Her kommer jeg! Lungesykepleier
og det hele!
8
Konferansen: Utfordringer ved livets slutt 11
NSF FLU Rogaland fagdag
12
Fagprosedyrer sykehus Indusert sputum 14

47th Nordic Lung Congress, Oslo
Simulering ved akutt NIV behandling
Minneord
Kurs i resp.fysiologi og måleteknikk
Tilbakemelding etter tildelt kursstøtte
Kursstøtte og stipend
Hvordan arrangere en fagdag lokalt?
Poster
Nytt om NSF FLU’s nettside

16
18
20
21
22
23
26
28
32

INNHOLD

Utgitt av:
NSFs Faggruppe av lungesykepleiere.
(NSF FLU)
Internett:
www.sykepleierforbundet.no
E-post: nsfflu@gmail.com
Styret 2013/2015 består av:
Leder: Gerd Gran
Lungeavdelingen
Haukeland Universitetssjukehus
Mobil: 991 50 053
Nestleder: Geir Kristian Gotliebsen
Seksjon for behandlingshjelpemidler Harstad
Sekretær: Marit Leine
Medisinsk poliklinikk
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Frister for innlevering av stoff til Fagblad for lungesykepleiere:

Kasserer: Lise Østgård Monsen
Lungeavdelingen
Haukeland Universitetssjukehus

Nr. 1-2015:
Nr. 2-2015:

15. mars –15
30. nov. –15

Annonsepriser:

Fagblad ansvarlig: Nina Bertelsen
Lungeavdelingen/lungepoliklinikk på
universitetsykehuset i Stavanger
Lokalgruppeansvarlig: Hanne Fjäll Larssen
Sykehuset Østfold HF Moss
Lungepoliklinikken
Webansvarlig: Karin Helen Danielsen
Medisin hjerte lungepost
Bærum sykehus
Adresseforandringer og annen kontaktinformasjon kan endres på "min side" på
sykepleierforbundets nettsider, eller det kan
meldes til
medlemsadministrasjon@sykepleierforbundet.no.
Søknadsfrister for stipend og kursstøtte er den
1. februar hvert år. Søknad sendes som vedlegg
på e-post til: NSFFLU@gmail.com
Søknadspapirer og informasjon ligger på nettsidene til NSF FLU
Henvendelser til styret kan gjerne sendes på
e-post til: NSFFLU@gmail.com

Repro og trykk: Østfold Trykkeri AS, Askim.
Tlf.: 69 81 88 99.
E-mail: svein@ostfold-trykkeri.no

ISSN 0807-1241

Side
3
4
5
6
7
8
11
12
14
16
18
20
21
22
23
26
28
32

Redaktøren har ordet
Leder: Hei alle medlemmer!
Lungerehabiliteringskonferansen
ERS München 2014
European Respiratory Society
ERS: -Her kommer jeg! Lungesykepleier og det hele!
Konferansen: Utfordringer ved livets slutt
NSF FLU Rogaland fagdag
Fagprosedyrer sykehus Indusert sputum
47th Nordic Lung Congress, Oslo
Simulering ved akutt NIV behandling
Minneord
Kurs i resp.fysiologi og måleteknikk
Tilbakemelding etter tildelt kursstøtte
Kursstøtte og stipend
Hvordan arrangere en fagdag lokalt?
Poster
Nytt om NSF FLU’s nettside

ØMERKE
ILJ
T
M

Format
1/1 side
1/2 side
Baksiden
Alle priser er uten mva.

Utgivelsesdato:
Utgivelsesdato:

4 farger
5.500,2.800,6.000,-

primo april
primo desember

Sort/hvitt
2.800,1.700,-

Redaktøren har ordet
Nå i travle førjulsdager og koselige romjulsdager er
det godt å ha noe kjekt å lese i.
I denne utgaven av fagbladet har vi tatt med litt forskjellig
som vi ønsker at våre lesere skal få utnytte av.
I Rogaland har de arrangert en stor fagdag der de
fokuserte mye på å komme i god kontakt med i primærhelsetjensten.
Noen i fra Stavanger Universitetssykehus skriver om hvordan
det er å arrangere en fagdag. Og et lite referat i fra dagen.
Ellers har vi med fagprossedyrer. Poster og en artikkel fra spesialsykepleiere
som har tatt
Videreutdanning i Lungesykepleie i Bergen.
Vi synes og det er viktig å sette lys på de kursene og konferansene vi har neste
år. Informasjon finner dere inne i bladet.
Ellers så ønsker jeg dere alle medlemmer en riktig god jul og godt nyttår :)
Hilsen Nina Bertelsen
Forsidebildet: Rådyr beiter i eplehagen. Arkivfoto.
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LEDER

HEI ALLE M EDLEM M ER!
Nå er vinteren kommet mange steder, og vi håper at alle får tid til å kose seg nå i adventstiden.
Det er bare å søke om permisjon for å delta 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.
Påmeldingen åpner den 05.01.2015. Det er et spennende faglig program, og en flott anledning til å møte kollegaer fra alle de nordiske landene. Mer informasjon finner dere 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 i forkant av åpningen av kongressen. Under
generalforsamlingen vil det holdes valg. Mer informasjon fra valgkomiteen finner dere i bladet her. Vi trenger
engasjerte kollegaer og medlemmer i styret.
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. Søk gjerne kursstøtte fra NSF FLU.
Styret har blitt enig om at fra 2015 vil vi redusere antall nummer av Fagbladet fra 3 til 2 nummer per år. I tillegg til dette vil vi legge opp til å sende dere nyhetsbrev 2 ganger i året. De viktigste årsakene til dette, er at det
er ikke alltid like lett å skaffe godt faglig stoff til Fagbladet, og vi tenker da at det er bedre å legge opp til 2 gode
nummer i året. I tillegg har vi høye utgifter knyttet til utgivelsen av Fagbladet, mens nyhetsbrev er gratis. Vi
mener at vi vil få ut mye god informasjon gjennom nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet vil bli sendt på e-post, så husk
for øvrig å sjekke at dere har oppdatert e-postadresse registrert hos NSF. Dette er viktig fordi også mye av informasjonen fra NSF sendes på e-post, samt at flere lokalgrupper bruker dette som en kommunikasjonsmetode.
Dere vil også finne informasjon om kurs i Respirasjonsfysiologi og måleteknikk som skal arrangeres i
Trondheim i 2015 i dette nummeret. Tusen takk til dere i Trondheim som har ansvar for dette kurset.
Den lokale faggruppen av NSF FLU i Rogaland har arrangert fagdag med flott faglig innhold og mange deltakere. Vel blåst og gratulerer med et flott gjennomført arrangement. Dere finner oppsummering her i bladet.
Håper dette kan være til inspirasjon.
Nytt kull på Videreutdanning i Lungesykepleie startet nå i høst. Dette kullet har felles undervisning sammen
med videreutdanning i klinisk sykepleie: Gastrosykepleie, Nevrosykepleie, Infeksjonssykepleie og Smittevern.
Det er 23 studenter som går på kullet og de er allerede ferdig med sin første eksamen. I uke 50 har de sin andre
samling.
«Workshop med forskere hvor målet er å oppdatere kunnskap innen lungeforskning». I oktober ble det
avholdt workshop i Oslo for lungesykepleiere med forskerkompetanse. Vi var åtte lungesykepleiere, som var
samlet der. Det var to interessante og arbeidsomme dager, og planen er å utarbeide en systematisk oversiktsartikkel over et tema som er relevant for sykepleiere som jobber med lungepasienter. Dere vil få høre mer om
dette etter hvert.
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 og håper at alle prøver å verve kollegaer til faggruppen. Husk
at vi har vervekampanje som pågår.

Vi ønsker dere alle en fortsatt fredfylt adventstid og ikke minst
en riktig GOD JUL og et GODT NYTTÅR!
Beste hilsen fra alle oss i styret v/Gerd Gran
4

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2014

KONFERANSE

LUNGEREHABILITERINGSKONFERANSEN
INTERVJU MED OLAV KÅRE REFVEM,
LEDER AV FORUM FOR LUNGEREHABILITERING
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Intervjuer: Øivind Nohre
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Hva er Forum for lungerehabilitering?
En tverrfaglig arena som samler hele
landets lungemiljø som driver lungerehabilitering.
Det er en lære- og inspirasjonsarena
og et sted man kan knytte kontakter
og faglige nettverk. Forumet har som
eneste oppgava å lage en konferanse
hvert annet år og i 2015 er det
10.gang vi arrangerer konferansen,
den største lungerehabiliteringskonferansen i Norge.

Hvem er du?
Jeg er indremedisiner og lungespesialist.. Jeg har jobbet med lungerehabilitering i over 20 år; vært med på å
bygge opp Glittreklinikken og var den
som tok initiativ til den første konferansen som klinikkoverlege på landets
største lungerehabiliteringsinstitusjon.

snakke om helsepolitikk. Han tar
opp sentrale tema innen NCD strategien
Det nye i år er et parallellsesjonsløp
som er et oppdateringskurs på de viktige lungesykdommene Astma,
KOLS, Allergi samt palliativ behandling. Det gir faglig oppdatering på
sentrale begreper
Et annet parallellsesjonsløp setter
fokus på komorbiditet og røykfrihet,
mens ett tredje forløp belyser rehabilitering som prosess.

Hvilke fordeler oppnår man
som deltaker på konferansen
i tillegg til forelesningene?
Faglig nettverk og inspirasjon

Er det mange sykepleiere
som har deltatt på konferansene opp gjennom tiden?
Sykepleiere har en veldig sentral oppgave i oppfølging av pasienter, dere er
den faggruppe som er tettest på pasienten over tid og er avgjørende for at
pasienten skal føle seg godt ivaretatt.
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22-23. januar 2015 på Hotell Bristol i
Oslo. Påmelding innen 22.12.2014 på
www.lungerehab.no

K

urs og
onferanser

-Den 1 Rehabiliteringskonferansen
Hotel Bristol, Oslo 22.-23. jan.
2015
JIVD 14th international confrense on home mechanical
ventil-ation/ERCA 5th european respitory care association
congress
26.-28. mars 2015
47th Nordic lung congress Oslo
11.–13. juni 2015

Konferansen i år, er det tema
som skal belyses som passer
godt for lungesykepleiere?
Konferansens gjennomgangstema er
"Lungesykdommens konsekvens for
individ og samfunn".
Plenumssesjonene belyser fag og politikk; utfordringer bundet til omsorgsmakt, kommunikasjon og angst;
samhandlingsreformen og Røykfritt
Norge. Vi har invitert statssekretær
Astrid Nøklebye Heiberg og
helsedirektørBjørn Guldvog for å

Når arrangeres konferansen?

-ERS international congress
2015
Amsterdam 26.-30. sept. 2015
-17 landskonferanse i kreftsykepleie
Stavanger 24.-26. sept. 2015

Olav Kåre Refvem.
Foto: Eirik Harstad/LHL.

Resp fys kurs. – Trondheim
ny dato – 2.-3. nov. 2015
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ERS MÜNCHEN 2014
Rapport fra årets ERS i München.
I år var hele styret representert, noen
var under hele konferansen, mens
noen dro tidlig, eller kom sent.
Vi har også i år hatt en meget godt
utbytte av ERS, både faglig og sosialt.
Vi knytter stadig nye bekjentskaper
internasjonalt. Det er et eget internasjonalt sykepleier møte, og to fra styret deltok der. Her ble det blant annet
lagt planer om samarbeid for neste
års Nordiske møte som skal være i
Oslo.
Faglig er jo ERS det beste innenfor
lungemedisin. Her legges de siste studier frem, og konklusjonene fra disse.
(selv om jeg har en følelse av at alle
studier avsluttes med at ”her trenges
det mer forskning”)
Nye behandlingsstrategier innefor
forskjellige fagfelt, og ikke minst morsomme og lærerike diskusjoner og
innlegg etter presentasjoner fra podiet. Tilhørere med faglig tyngde setter
spørsmålstegn med både studienes
profil, rekruttering av pasienter, og
studiets design. At man velger pasienter ut fra hvilke resultater man vil
ha…
Et eksempel på det er en studie fra et
Tysk miljø som har sett på BiLEVEL
(BiPAP) behandling av KOLS pasienter med stabil hyperkapni. Dette er en
behandling med meget høye trykk.
Veldig gode resultater for de med
BiPAP behandling, kontra kontroll
gruppen uten BiPAP behandling.
Resultatene var signifikant bedre,
både på levetid og på livskvalitet.
Kritikken av studiet gikk på at de har
brukt 8 år på dette, de har ikke klart å
rekruttere nok pasienter, og de med
6

Messehallen på ERS i München ønsket velkommen.

behandling har fått en mye bedre
oppfølging fra sykehuset både når det
gjelder ernæring, og annen medikamentell behandling enn kontroll
gruppen. Dette mente kritikerne var
med på å gjøre studien lite troverdig.
Det var utrolig lærerikt å spennende å
få følge denne diskusjonen på nært
hold, og å høre på argumentasjonen
fra den enkelte, både når det gjaldt
denne spesielle studien, men også fra
flere andre studier og fremlegg.
Så er det jo utstillingen med alt av det
siste innfor behandling, både behandlingshjelpemidler, men også medikamenter og nye medikament devicer.
For flere av de store medisin firmaene
er jo patentet godt ut, og kopier av
medikamentene, og ikke minst nye
devicer ble det presentert mange av.
Devicer er f.eks inhalatorer og diskuser.
Flere firmaer hadde maskenyheter, og
det som går igjen er at maskene blir
lettere, mer lydløse og det blir stadig
færre deler å forholde seg til. Også
stroppene, eller headgear som det så

fint heter kommer nå i bedre utgaver.
Headgear som har antiskli!, slik at reimene ikke så lett glir opp eller ned på
hode. De så veldig bra ut.
Også innfor elektro medisinske
behandlingshjelpemidler er ERS en
arena for presentasjoner av nyheter.
Og i år som i fjor hadde de største firmaene nyheter innefor blant annet
pustestøtte som er mitt fagfelt. Mye
spennende å få med seg her, og det
letteste er å avtale besøk av disse
hjemme i Norge for en mer nøye
gjennomgang og presentasjon, noe jeg
selvfølgelig har gjort.
Utstillingen har jeg inntrykk av blir
bare større og større, slik at må sette
av god tid, lage seg en plan, og prøve å
følge denne for å få med seg mest
mulig innefor sitt eget interessefelt.
I år var noen firma ”bortgjemt” i en
annen hall, og det var ikke alle som
var fornøyd med det.
Nå er det vanskelig å trekke frem noe
spesielt fra årets utstilling, det er utrolig mye bra som blir presentert, men
en ting må jeg nevne.
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2014
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De fleste vet hva en Flutter er for noe,
et liten ”pipe” for lungetrening. Her
ble det presentert en fløyte. En lang
firkantet sylinder, en sylinder kan vel
være firkantet, ca 25- 30cm. Inni der
et slag tøystykke som vibrerte og
lagde lydbølger når pasienten blåste
inn i ”fløyten” Dette skulle være med
på å løsne slim i lungene, og transportere det opp mot munnen, slik at
pasienten kunne hoste å harke dette
opp. Spennende og artig behandling,
og de hadde studier som viste effekt
av dette. Jeg har i ettertid blitt kontak-

tet av et Norsk firma som tenker på å
ta dette inn til Norge, og jeg er blitt
spurt om å prøve dette ut. Skal tenke
litt på det, og dere skal få høre mine
eventuelle erfaringer rundt dette
senere.
Utstillingen er en stor del av ERS for
meg, og sikkert for mange andre. Der
møter vi industrien, vi knytter nye
kontakter, og vi pleier de kontaktene
vi har fra før. En meget viktig arena
for oss som behandler syke mennesker, ikke minst fordi der for man første hånds kunnskap om nye produk-

ter som lanseres, og en god gjennomgang og innføring av disse, om man
er interessert.
München var en flott by å besøke, og
vi i styret har hatt noen fantastiske
dager her. ERS er en lærings arena
som vi anbefaler alle å dra på en gang
om muligheten byr seg.
Med dette vil jeg ønske alle god jul og
godt nytt år.
Geir Kristian Gotliebsen

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
European Respiratory Society (ERS) er en profesjonell organisasjon for helsepersonell som
jobber med lungefaget i Europa. Organisasjonen har over 10 000 medlemmer i over 100 land.
Fag og forskning

Hvordan kan man melde seg inn i ERS?

Hver høst arrangeres ERS Annual Congress i en stor by i
Europa. I år var det i München, i 2015 blir kongressen
holdt i Amsterdam. Kongressene i regi av ERS er store
arrangement med flere tusen påmeldte og et enormt utvalg
av forelesninger, postere og presentasjoner. Vi oppfordrer
alle medlemmer av NSF FLU til å besøke ERS sine nettsider: www.ersnet.org. Under menyen publications finner
man mye nyttig fagstoff,
blant annet en rekke
guidelines som er av stor
aktualitet for alle sykepleiere som jobber med
lungepasienter.

Påmelding kan gjøres på hjemmesiden: www.ersnet.org
Medlemskap i ERS koster 70 Euro per år, men er gratis for
alle under 35 år!

Sykepleiere i ERS
Det finnes en egen sykepleiergruppe i ERS.
Denne gruppen holder
alltid møter i forbindelse
med den årlige kongressen. Fordelen med å
delta på sykepleiermøtene, er at man får en
unik mulighet til å opparbeide seg et nettverk
på tvers av landegrenser,
og man får mulighet til å
diskutere fagutvikling,
forskning og sykepleiepraksis med sykepleiere
fra mange ulike land.
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2014
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THE EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS)

– HER KOMMER JEG! LUNGESYKEPLEIER
OG DET HELE!
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Anne Louise Kleiven, lungesykepleier
–––––––––––––––––––––––––––––––––

ERS er verdens største
kongress innenfor lungemedisin
med over 20000 fagpersoner
samlet. Kongressen arrangeres
hvert år i ulike europeiske byer,
og i år er det München i SørTyskland som er vertskap. Det
er rundt 5000 presentasjoner;
alt fra større oversiktsforelesninger kalt symposium, til
mindre posterpresentasjoner
hvor ny forskning presenteres.
Med så mange presentasjoner
bør det jo være forelesninger og
forskning som kan engasjere en
lungesykepleier.
Søndagsmorgen er jeg klar for å høre
på mitt første symposium: ”Two are
better than one? Endorsement of
noninvasive ventilation (NIV)”. Kan
man bedre effekten av NIV ved å tilføre noe annet i behandlingen?
Først ute er sederende medikamenter.
Det er få tydelige anbefalinger på
medikamentelle tiltak til pasienter
som får NIV, selv om 37 % av feilslått
NIV-behandling skyldes agitert
pasient. Så fremt maskebehandling
aksepteres er det best å unngå
sedasjon (1), men hva når forhøyet
CO2 og hypoksemi gjør en forvirret
og utagerende? Nava og Hill skriver at
forvirring og agitasjon er faktorer
som kan gjøre maskebehandling uegnet (2). Men vi som jobber med
pasienter daglig, har jo også opplevd
agiterte pasienter gjenvinne sin egen
personlighet etter utluftning av CO2
kanskje ved hjelp av morfin. Dr.
Navalesi diskuterer fordeler og ulemper ved intensivmedikamentene
Remifentanil, Midazolam, Propofol
og Dexdor. Jeg velger å være en
8

tilhenger av medikamentet som ble
introdusert først: en liten dæsj av det
billige, umoderne og for så vidt effektive morfinet. Selvfølgelig i kombinasjon med en erfaren og kompetent
sykepleier som er tilstede under
maskebehandlingen. Dr. Navalesi avslutter med å etterlyse økt forskning
på hvor vidt sedasjon påvirker NIVbehandlingen positivt eller negativt,
og hvilke medikamenter som øker
pasientens toleranse for maskebehandling uten at det reduserer ventilasjonen.
Etter Dr. Navalesi fortsetter Stephan
Ehrman å forelese om NIV og
inhalasjonsterapi. Spørsmålet er om
en oppnår synergieffekter ved at NIV
forbedrer deponering av inhalasjonsmedikamentene og omvendt at
inhalasjonsmedikamentene øker
effekten av NIV-behandlingen? Han
refererer til seks studier, hvor resultatene samlet sett antyder en svak
positiv synergieffekt. Uansett viser
Ehrman sin studie at vi kan lære mer
om selve administreringen av
inhalasjonsmedikamenter under NIV
(3). Bør T-stykket for eksempel festes
før eller etter ekshalasjonsventilen?
Festes det før, risikerer medikamentet
å bli blåst ut av ventilen sammen med
ekspirasjonsluften, mens dødrommet
øker hvis det festes etter. Ehrman
anbefaler ultrasonic forstøver, plassering av t-stykket etter ekshalasjonsventil, bytte av filter regelmessig og ikke
gi medikamentet samtidig med aktiv
fukter.
Avslutningsvis i symposiet er det
Michelle Chatwin som snakker om
synergieffekten mellom NIV og
mekaniske hostemaskiner. Tanken er
at NIV er med på å mobilisere slim
fra de små luftveiene ut til de mer
sentrale hvor det lettere evakueres.

Chatwin sammenligner økte trykk på
respiratoren i en tidsbegrenset periode sammen med manuell hostestøtte
opp mot bruk av hostemaskin (4). I
følge Chatwin er begge metodene
gunstige i forhold til slimmobilisering
hos ventilerte nevromuskulære
pasienter, men ved bruk av
hostemaskin tar det kortere tid å
evakuere slimet. Et annet poeng er at
hostemaskinen kan betjenes av
ufaglærte hjelpere i hjemmet, mens
en teknikk med å endre trykk i kombinasjon med hosteteknikker krever
en del mer erfaring og kompetanse.

Fra mekanisk ventilasjon til
pasientopplæring
Neste symposium omhandler pasientopplæring. Sesjonen går under
navnet ”Multitasking: Mental coach
qualitatives of the respiratory health
professional”. Paul Brand innleder
med gode råd for hvordan helsepersonell kan motivere unge astmapasienter til å ivareta egen helse.
Brand benytter i denne sammenheng
begrepet ”adherence”. Å være adherent går utover det å bare følge legens
forordning. Å ta forebyggende
medikamenter jevnlig, være fysisk
aktiv og unngå allergener er drevet av
en indre motivasjon og ikke nødvendigvis fordi legen har uttalt at det
er det beste. I følge Brand kan svaret
på hvorfor ungdom er spesielt utfordrende finnes i den nevrologiske
vitenskapen. Frontallappen og evnen
til å planlegge er ennå ikke er fullt
utviklet, mens belønningssenteret
fortsatt spiller en sentral rolle. Så
hvordan balanserer man belønning og
planlegging? For å oppnå positivt
engasjement må man faktisk avdekke
hva pasienten selv ønsker, hva pasienten har av fordommer, og om nødvendig endre planen underveis. Før
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2014
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du forsøker å bli forstått, må du først
søke å forstå. I pasientopplæring er
det viktig å innse at de tyr til
emosjonelle strategier for å håndtere
sykdommen. Adherence er avhengig
av at opplæringen tilpasses hver
enkelt (5). For eksempel er det mange
foreldre og ungdommer som er motstandere av å ta medikamenter daglig.
Kanskje anses det som et nederlag å
innrømme at du er så syk at du er
avhengig av medisiner? Et empatisk
og forståelsesfullt utgangspunkt er da
kanskje nødvendig for at foreldre og
ungdom i det hele tatt skal lytte. For å
motivere en ung astma-pasient til å
ivareta egen helse foreslår Brand en
modell for delt beslutningstakning.
Helsearbeidere kan informere om
positive og negative sider ved behandlingen, diskutere alternativer, inngå
kompromisser og sammen med
pasienten legge et felles mål (6).

Sykepleieforskning
Kongressens første dag går mot slutten. Fra presentasjonen “Qualitative
and quantative research that contributes to respiratory nursing practice”, er det spesielt to studier jeg vil
fremheve.
Den første studien som fattet min
interesse var Camilla Mousing sin
kvalitative studie av pasienter med
Kols i en palliativ fase. Studien hadde
fått en del presseomtale under årets
ERS, en sjelden begivenhet for sykepleieforskning. Studien ”Patients with
COPD wish to discuss palliative care
with health professionals” er et
samarbeid mellom forskere fra
Universitetet i København,
Universitetet i Århus og Universitetet
i Oslo. På tross av at pasienter har
behov for palliativ omsorg både i en
tidlig og sen fase av sykdommen,
opplever helsepersonell betydelige
barrierer i å diskutere behovet. De er
redde for å ødelegge pasientens håp
og oppgir at det er vanskelig å finne
et riktig øyeblikk for en god samtale.
Intervjuobjektene oppgav at de
sjelden selv tok initiativ til samtaler
om døden og den palliative behandlingen fordi de ikke ville bry personalet. De snakket heller ikke med
pårørende fordi de følte at dette bare
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2014

skapte bekymring. Konklusjonen er at
pasientene ønsker at helsepersonell
tør å spørre direkte om hvilke tanker
pasienten har om døden, om bekymringer og om behovet for palliativ
behandling.
Avslutningsvis, har jeg valgt å ta med
Dorthe Sørensen sin deskriptive kvalitative studie om den praktiske visdommen til erfarne NIV-sykepleiere:
”Practical wisdom: A qualitative study
of the care and management of noninvasive ventilation patients by experienced intensive care nurses”. Hva
gjør at en sykepleier lykkes i maskebehandlingen og hvilke egenskaper kan
implementeres i et opplæringsprogram? I følge Sørensen kan en dele
kunnskapen i tre kategorier. Den
første innebærer å få pasienten til å
akseptere behandlingen ved å finne
riktig maske, håndtere lekkasje og
legge til rette for at pasienten puster i
takt med maskinen. Dette krever at
sykepleieren har full oppmerksomhet
rettet mot pasienten, at de kjenner til
maskinen og at de forholder seg
rolige. Den andre kategorien av
kunnskap er hvordan sykepleieren
legger til rette for effektiv ventilasjon
av pasienten. For å oppnå dette må
sykepleieren kunne observere kliniske
endringer, evaluere situasjonen, og
fortløpende kunne endre tiltakene
underveis. Dette krever en viss form
for klinisk forestillingsevne; hva vil
skje hvis du eksempelvis øker IPAP
eller senker FiO2? Den siste kategorien er hvordan sykepleieren møter
pasientens psykiske behov og ubehaget maskebehandlingen medfører.
Sykepleieren skal kunne motivere
pasienten og samtidig være i stand til
en etisk og kritisk helhetlig vurdering
av situasjonen. En dyktig NIV-sykepleier er engasjert på pasientens
vegne og lar aldri pasienten være
alene i en kritisk fase.

Pust ren luft!
Hva gjør luften vi puster inn med
lungene våre? Vi kan bestemme oss
for å avstå fra sigaretter, velge å spise
sunt og å trene regelmessig, men som
enkeltindivider har vi liten innvirkning på luftkvaliteten. Vi er velsignet
den luften vi omgir oss med, om vi

bor på Hardangervidda eller i Beijing.
Symposiet ”The importance of air
quality on lung health” er en del av
ERS sin kampanje “Healthy lungs for
life”. Hensikten er å gjøre helsepersonell, politikere, media og det vitenskapelige miljøet bevisste på viktigheten av sunne lunger. I år er
fokuset ren luft (7). I løpet av fire
foredrag får jeg en grundig innføring
i hvordan forurenset luft påvirker oss
helt fra vi fødes til vi dør.
Bert Brunekreef viser til studier som
konkluderer med at luftforurensing
har en negativ virkning på utviklingen av barns lungefunskjon, både på
FEV1, men også på senere utvikling
av kroniske lungesykdommer (8, 9).
Joachim Heinrich går i dybden på
internasjonale standarder på hva som
regnes som ren luft i sitt foredrag. Du
kan ikke lukte forurensing eller ta
andre forholdsregler for å beskytte
deg. I følge Heinrich puster 80 % av
verdens befolkning luft som er under
WHO, EU og USA sin anbefaling (10)
og dette kan føre til negative helseeffekter (11). I Sveits foregår det nå en
kohortstudie, SAPALDIA, som undersøker en utvalgt gruppe over lengre
tid for å avdekke en mulig sammenheng mellom luftforurensing og
lungesykdommer. Studien har vist at
å flytte fra områder med høy
forurensing til områder med lavere
forurensning, kan gi helsemessige
positive effekter, også på lungefunksjonen (12, 13). Så kan man
spørre seg om hvor stor del av verdens befolkning som lever under
anbefalte verdier, har en faktisk reell
mulighet til å flytte.
I sitt foredrag ”Impact of indoor
quality on lung health” tar Sundeep
Salvi oss med til deler av verden hvor
valgfrihet knyttet til bosted er en
utopisk tanke. 3 milliarder mennesker, for det meste i Asia, LatinAmerika og Afrika, lager maten sin
over åpen ild. I følge WHO dør 7 millioner årlig av årsaker knyttet til luftforurensing (14) og 4,3 millioner kan
relateres til innendørs forurensing
(15). I Sør-Øst Asia har innendørs
forurensing passert både tobakksrøyk
og hjertesykdom som den ledende
årsak til sykdom og tidlig død (18).
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En kvinne som daglig lager mat til sin
familie over åpen ild puster inn 25
millioner liter forurenset luft i løpet
av et liv (16). I tillegg til å selv pådra
seg skader, påføres barn og fostre luftforurensing som både reduserer
lungefunksjonen og fører til
lungesykdommer i tidlig alder. Bare i
India og Bangladesh dør 1 million
barn under 5 år av lungebetennelse
(17). I følge Salvi kan tilstrekkelig
ventilasjon og en overgang til ren biogass redusere risikoen for redusert
lungefunksjon og senere utvikling av
KOLS (18). Uansett må informasjonen om skadevirkninger også spres til
fattige deler av verden. Salvi fortsetter
sin forelesning med å vise til andre
områder som kan medføre skader på
lungene og øke risikoen for KOLS.
Rengjøring med vaskemidler som JIF
universalspray, bruk av røkelse i buddhistiske og hinduistiske religiøse
miljøer, stearinlys i katolske messer i
Italia, økt forekomst av sopp i fuktige
miljøer og bruk av myggspiral. En
myggspiral innendørs kan, i følge
Salvi, sammenlignes med å røyke 100
sigaretter!
Fra et forurenset hjemmemiljø, tar
Nino Kuenzli opp problemene med å
reise til byer i verden med høy luftforurensing i sitt foredrag ”The risk
of travelling to highly polluted cities:
what can patients, travellers and
expats do?”. Hva gjør du om jobben
for eksempel krever at du bor i
Beijing et år og du i tillegg har astma?
Kuenzli begynner med å deklarere sin
interessekonflikt: ”My interest for science based clean air policies is in conflict with those opposing policies and
standards to protect public health”. Et
spark til de fleste nasjoner som ignorerer WHO sine retningslinjer for ren
luft. Når luftforurensingen i EU er
dobbelt så høy som anbefalt standard
og den i Kina er mer enn tredoblet,
kan man ikke hevde at de folkevalgte
beskytter helsen til sine innbyggere.
Kuenzli etterlyser først og fremst en
aktiv holdningsendring fra beslutningstakere om å følge kravene til
WHO. Inntil det skjer, kan du selv ta
hensyn til geografiske forskjeller. I
sterkt forurensede byer finnes det
områder med lavere konsentrasjon.
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Kuenzli viser til en studie som har
vist at lungefunksjonen hos astmapasienter er lavere i Oxford Street i
London enn den er i Hyde Park.
Videre er fysisk aktivitet fortsatt viktig. Helseeffekten av å sykle i
Barcelona er større enn de negative
helseeffekten forårsaket av luftforurensing (19). Avslutningsvis viser
Kuenzli til spennende studier om
effekten av kosthold, medikamenter
og vitamintilskudd, som i fremtiden
kan føre til at vi øker vår toleranseevne for luftforurensing. Etter
symposiet er jeg omtrent like
overveldet og bekymret som
Chairman Peter Barnes. Han avslutter
med å si at det er farlig å oppholde
seg utendørs, verre å være innendørs,
ikke kan du reise fra forurensing
heller og hold deg for all del unna
katolske høytidsmesser i Italia.
Siste dag i en begivenhetsrik og faglig
inspirerende uke.
Posterpresentasjonen ”Key factors
that ensure noninvasive ventilation
success” har samlet en del studier av
NIV-behandling. Min kollega Dr.
Aarrestad presenterer blant annet sin
studie ”Validity and contribution of
transcutaneous CO2 (TcCO2) in monitoring chronic hypoventilation treated with non-invasive ventilation
(NIV)”. Jeg står som medforfatter
etter å ha bidratt med opplæring i
bruk av søvnregistreringsutstyr, registrering av data og korrekturlesing.
Det er en fin følelse å ha bidratt i et
arbeid som kan ha en positiv betydning for en rekke pasienter.
Etter endt ERS er konklusjonen klar.
ERS er en kongress også for sykepleiere! Med omtrent 5000 presentasjoner må du planlegge og sette deg
grundig inn i det faglige programmet
i forkant. Les også hvem presentasjonene er ment for. Ny forskning
innen KOLS høres interessant ut, men
omhandler det diagnostikk på cellenivå blir det lite relevant for en
sykepleier. Selv om det var en rekke
forelesere som presenterte sykepleieforskning, har vi helt klart en
viktig jobb med å formidle vårt fag på
respiratoriske kongresser i fremtiden.
Kanskje vi sees i Amsterdam 2015?
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LANDSKONFERANSE

DEN 13. LANDSKONFERANSEN OM
UTFORDRINGER VED LIVETS SLUTT I
TRONDHEIM
Vi var to spente kreftsykepleiere, som satte oss på flyet
fra Stavanger, for å bli med på
denne konferansen i Trondheim
17.-19.september 2014. EIN
STOR TAKK TIL NSF FLU FOR
ØKONOMISK STØTTE!
I år var det 30 år siden den første
konferansen ble arrangert på dette
hotellet (Royal Garden), og mye har
skjedd med lindrende behandling i
Norge siden da. Dette var en full konferanse, med over 600 deltakere. Det
fine med denne konferansen, er at det
er ulike profesjoner som deltar.
Tverrfaglighet har stor plass i det palliative fagfeltet. Det var stor mulighet
for å knytte nettverk med kolleger fra
hele landet. I et arbeid der vi selv gir
mye som kreftsykepleiere til
lungekreftpasienter, er det godt og
viktig å selv få lov å få litt påfyll. Både
sosialt og faglig.
Vi har vært i Trondheim før på ulike
konferanser begge to, men det er
alltid like hyggelig å komme tilbake.
Denne gangen bød jo byen også på
fint og varmt høstvær.
Tidligere forbundsleder av NSF, som
nå jobber i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Norman hadde
den offisielle åpningen av konferansen, med noen velvalgte ord.
Første foredragsholder var prest Sjur
Isaksen. Han tok for seg døden i et
historisk perspektiv. I det store perspektiv har ikke ting forandret seg
stort, døden er fortsatt ugjenkallelig.
Men døden har i dag kanskje styrket
sin posisjon i kraft av nyheter, sensasjon og at den er blitt mer offentlig.
Både kjendiser og vanlige folk skriver
jo om egen sykdomshistorie i media.
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2014

Professor og direktør på St Olavs hospital, Stein Kaasa snakket om framtiden innen palliasjon. Bla at 5 års
overlevelse hadde økt fra 50 til 75%
de siste 10-20 åra. Flere lever lenger
med metastatisk sykdom. Dette
innebærer flere bivirkninger og plager
for pasientene. Kompleksiteten blir
mer omfattende. Befolkningen blir
også eldre. Dette får store konsekvenser for helsepersonell og
økonomi.
Han viser også til store forskjeller
innen hjemmedød. I Norge er det
bare 12,7 % som dør hjemme, mens
det for eksempel i Nederland er 45,4.
Det er en konsekvens av at de har satset mer på palliasjon ut i
primærhelsetjenesten og fått spesialteam ut i hjemmet.
I Italia dør 35,8 % hjemme, som er en
konsekvens av at der tar familien mer
ansvar, barn tar seg av foreldre etc.
Kanskje kan den lave prosenten i
Norge også skyldes av at 1/3 av kreft
pasientene bor alene. Det er krevende
for helsevesenet å ta seg av en alvorlig
syk aleneboende kreftpasient.

mor eller far med uhelbredelig kreft.
Dette var flott og rørende å høre på.
Lege Ellinor Haukland hadde et interessant foredrag om «Når er nok, nok?
Hvordan ta en god beslutning. Det er
internasjonalt anbefalt å avstå fra
kreftretta behandling siste 4 uker før
pasienten skal dø. I USA har undersøkelser vist at 50 % av pasientene
med langtkommen lungekreft fikk
behandling innen 2 uker før de døde.
31 % av pasientene ved
Nordlandssykehuset fikk også
kreftretta behandling siste 4 ukene de
levde.
Magnar Kleiven holdt et inspirerende
avsluttningsforedrag om «Nærvær og
helse». Det var en fin avslutning på
konferansen.
Om to år, skal konferansen være i
Stavanger. Det gleder vi oss til!
Hilsen Line Kjær Jaksobsen og
Marit Klævold

Ellers vil vi trekke fram Hege
Nitteberg sitt foredrag «Balansere på
slakk line», barn og ungdom med en
Line: Ferdig sykepleier i 1998,
kreftspl fra 2003. Gir cellegift og
oppfølgning til lungekreftpasienter
på lungepoliklinikken ved Stavanger
Universitessykehus.
Marit: Ferdig sykepleier i 1999,
kreftspl fra 2010. Jobber for det
meste med utredning av lungekreft
på Lungedagposten og vikar med å
gi cellegift til lungekreftpasienter på
lungepoliknikken ved Stavanger
Universitetssykehus.

Line Kjær Jakobsen til venstre og Marit
Klævold til høgre.
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FAGDAG

NSF FLU ROGALAND FAGDAG
29 oktober arrangerte NSF FLU Rogaland fagdag for alle interesserte i fylket
på St. Svithun Hotell ved Stavanger Universitetssykehus
Vi i styret til NSF FLU Rogaland
satte som mål for 2014 å arrangere en fagdag. Denne ble etter
mye planlegging holdt i slutten
av oktober. Hovedfokus lå på
primærhelsetjenesten og hvordan vi kunne få så mange som
mulig deltakere fra kommunene. Det var i totalt 75 deltakere,
hvorav 52 stykk kom fra 11
ulike kommuner.
For å nå ut til kommunene var det
viktig å finne tema som ville være av
interesse for både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det
ble satt opp tre temaer med to ulike
foredragsholdere innenfor hvert tema.
Det første temaet var hjemmeoksygen: indikasjon og kontraindikasjon
som ble holdt av lungeoverlege Heidi
Grundt etterfulgt av et foredrag av
sykehusets oksygensykepleier Linda
Indrebø Ødegården. Linda jobber på
poliklinikken og er ansvarlig for
utredning og opplæring av hjemmeoksygen til pasientene. Senere på
dagen hadde vi besøk av en pasient
som fortalte om hvordan hun erfarte
det å bli en LTOT bruker og hvordan
dette har påvirket hverdagen hennes.
Lungeoverlege Martin Petersen tok så
opp temaet lungekreft og fortalte om
utredningsfasen som pasientene på
sykehuset gjennomgår.
Lungedagposten spiller en viktig rolle
i forløpet til utredningen. Denne ble
åpnet i 2012 og blir styrt av to sykepleiere som tar imot listepasienter
som skal til diverse undersøkelser
som bronkoskopi eller biopsi taking.
Kreftsykepleier Marit Klævold fortalte
om lungedagpostens funksjon og
hvilke fordeler det har bragt med seg.
Det siste temaet var interstitielle
lungesykdommer som ble holdt av
lungeoverlege Bas de Romijn, med
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Marit Klævold.

Linda Indrebø Ødegården.

stort fokus på lungefibrose og sarkoidose. Deretter fortalte sykepleier
Marianne B. Lund om hjemme antibiotika behandling og gjennomgikk
prosedyren for VAP.

Fagdagen var gratis for FLU medlemmer og kostet 100kr for ikke medlemmer. En herlig lunsj, servert av St.
Svithun hotell var inkludert i dagen.
Tilbakemeldingen som ble gitt i evalueringsskjemaene var svært positiv
og styret i NSF FLU Rogaland håper å
kunne fortsette med å arrangere en
årlig fagdag. Noen av foredragene fra
fagdagen er det mulig å finne på vår
lokale hjemmeside via NSF FLU sin
hjemmeside.

I pausene var det mulig å se på utstillinger fra AGA, GlaxoSmithKlein,
Nycomed/Takeda, AstraZenica og
B.Braun. Her var det stor interesse
blant deltakerne, ettersom det var
mulig å stille spørsmål i forhold til
diverse utstyr og behandling.

Besøk i utstillingen.
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• Å fremprovosere ekspektorat hos
pasienten for prøve som skal sendes
til mikrobiologisk laboratorium.
Dette for å sikre en bakteriologisk
diagnose (1).
• Prosedyren skal sikre en sikker,
kunnskapsbasert og enhetlig fremgangsmåte for helsepersonell som
skal utføre prøvetakingen (1, 3).

Indikasjon
Diagnostikk av lungetuberkulose er
basert på mikroskopi av sputum.
Denne prøven identifiserer raskt de
mest smitteførende pasientene. I
Norge og mange andre land brukes
rutinemessig også dyrkning av
prøven, noe som blant annet er
nødvendig for å påvise eventuell
resistens (1).
Indusert sputum er en nødvendig test
i både utredning og kontroll av personer med mistanke om eller ved
kjent aktiv eller latent tuberkulose
(1). Prosedyren kan også brukes på
andre pasientgrupper med lungeinfeksjoner.
Kontraindikasjoner
• Kjent luftveisobstruksjon ved høy
luftfuktighet (2).
• Rapporterte bivirkninger på hypertone saltvannsinhalasjoner (2).
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Ansvar/ målgruppe
• Avdelingsdirektør eller tilsvarende
har ansvar for at klinisk styrende
dokumentasjon er tilgjengelig og
kjent i avdelingen.
• Helsepersonell har plikt til å følge
Helsedirektoratets pålegg etter § 710 i smittevernloven om at en allmenn farlig smittsom sykdom skal
forebygges, undersøkes, behandles,
eller pleies etter bestemte faglige
retningslinjer, eller at undersøkelser
eller analyser skal gjøres slik
Helsedirektoratet bestemmer eller
bare må gjøres av noen som
Helsedirektoratet har godkjent (1,
4).
• Testen utføres av erfaren sykepleier
ved poliklinikk eller sengepost på
luftsmitteisolat (3).
• Nyansatte og vikarer skal ha
opplæring av sykepleier som
innehar den nødvendige kompetansen (3).

Forberedelse
• Prøvetakingen bør foregå i eget rom
med undertrykksventilasjon (negativt trykk) (1) og hvor det fortrinnsvis også er UVC-lys til desinfisering av tuberkelbakterien.
• Prøven bør om mulig tas fra det
første ekspektoratet om morgenen
og før det første måltidet (1).
• Helsepersonell skal benytte smittefrakk med lange ermer, hansker,

hette og åndedrettsvern med ventil
(3 M-munnbind). Bruk av skotrekk,
visir eller beskyttelsesbriller må
vurderes i hvert enkelt tilfelle (1).

Pasientinformasjon
• Inhalasjonen vil fremprovosere
hoste.
• Pasienten skal puste normalt med
leppene tett rundt munnstykket for
å sikre optimal inhalering (5, 6).
• Instruer pasienten i effektiv
hosteteknikk for å få ekspektorat
opp fra nedre luftveier, helst 5–10
ml. Spytt fra munnen kan ikke
brukes (3).
• Ekspektoratet skal spyttes direkte
opp i prøveglasset (1).
• Dersom pasienten ikke klarer å
hoste opp ekspektorat, kan
inhalasjonen gjentas med samme
dose saltvann og eventuelt
Ventoline (salbumatol) (1).
• Pasienten bør sitte under
inhalasjonsbehandlingen for å optimalisere pustearbeidet, gassutvekslingen og deponering av saltvannet/medikamentet. Ved sengeleie,
må hodeenden heves. Forstøveren
må holdes mest mulig loddrett
under inhalasjonen for at hele
dosen skal forstøves effektivt, og for
å hindre at væsken renner ut (3, 5,
6).
• En inhalasjon tar normalt 8-10
minutter med en flow på 8
liter/min. med luft (3, 5).
• Pasienten vil kjenne saltsmak i
munnen og vanligvis hoste en
stund i etterkant.

Fermgangsmåte
• Hånddesinfeksjon før medikamenthåndtering og ved håndtering av
nødvendig utstyr – aseptisk teknikk
(1, 3, 7).
• 5 ml hypertont NaCl 1 mmol/ml
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(5,8 %) trekkes opp i en sprøyte fra
et hetteglass og settes direkte i
forstøverkammeret, (3).
Det skal kun brukes steril væske til
forstøving (1, 3, 7). Sjekk holdbarhetsdato på hetteglasset og skriv
på dato og klokkeslett når nytt hetteglass tas i bruk. Glasset er holdbart i 24 timer etter anbrudd (3).
Dersom pasienten har astma eller
brokial hyperreaktivitet gis hypertont NaCl sammen med Ventoline
(salbumatol): Bland 2,5 ml
Ventoline (2 mg/ml) + 2,5 ml
hypertont NaCl 1 mmol/ml (5,8 %)
(3, 8).
Dekk til bord med
engangslaken/kladd.
Sett fram prøveglass, pussbekken,
cellestoff og neseklype. Søppelbøtte
med plastpose skal være tilgjengelig
ved pasienten.
Sett frem egen container for spesialavfall, transportglass,
navneetikett og plastpose for transport i tilstøtende rom (3).
Sjekk at forstøverenhet er satt riktig
sammen og at ingen deler mangler.
Munnstykke er førstevalg for
inhalering (3, 5).
Juster luftstrømmen til 8 liter/minutt (3, 5). Sjekk at forstøveren fungerer og at det dannes en fuktig
luftblanding/damp.
Observer pasienten under inhalering med tanke på respirasjonsproblemer (6).
Inhalasjonen er ferdig når forstøveren begynner og "frese" på saltvann/medikamentrester (6, 7).
Observer ekspektoratet med hensyn
til volum, farge, konsistens, blod og
lukt med tanke på om det bør
sendes prøve til vanlig bakteriologisk undersøkelse i tillegg (6).
Unngå søl av prøvemateriale på
utsiden av prøvebeholderen (1, 9,
10).
Oppfordre pasienten til å sitte i
avlukket til den verste hosten har
gitt seg (3, 6).

Etter prøvetaking
• Pasienten oppfordres til å vaske
hendene og tilbys vann for
munnskyll (6).
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• Alt engangsutstyr kastes i container
for spesialavfall (1, 3, 7, 11).
• Ved synlig søl må det rengjøres med
Perasafe eller annet godkjent desinfeksjonsmiddel (1, 9, 10).
• Håndhygiene etter håndtering av
utstyr som har vært i kontakt med
ekspektorat (1, 3, 7).
• Ved bruk av UVC-lys til desinfisering, settes dette på i anbefalt tid.
Ved tuberkulosepoliklinikken i
Helse Bergen er rutinen minimum
20 minutter og 30 minutter ved
reell mistanke om tuberkulose.
Dette gjøres manuelt med egen
nøkkel. Døren til rommet låses.
Skilt med varsel om «stråling pågår
– adgang forbudt» henges på døren
(3). Dersom man ikke har tilgang
på UVC-lys, må alle overflater i en
radius på en meter fra der pasienten
har sittet og hostet, desinfiseres
med Perasafe ved synlig søl av
ekspektorat. Hvis det ikke er synlig
søl benyttes rikelig 70% sprit (11).
Håndtering av prøvene
• Prøveglasset må merkes med pasientidentifikasjon, prøvetype og dato
(1).
• Prøveglasset settes i transportglass
og legges i en plastpose sammen
med fullstendig utfylt rekvisisjon
(1, 3).
• Påfør kliniske opplysninger på
rekvisisjonen, avdelingsenhet,
firetegnskoden til rekvirerende lege,
dato og klokkeslett. Dette kan være
avgjørende for at prøven blir
undersøkt på best mulig måte. Angi
hvilke undersøkelser som ønskes
utført (direkte mikroskopi, genteknologisk påvisning, dyrkning). Det
skal angis på rekvisisjonen at
prøven er indusert sputum (1).
• Prøvene må transporteres så raskt
som mulig til laboratoriet for å
unngå mykobakteriedød og
overvekst av andre mikroorganismer. Prøvene skal oppbevares i
kjøleskap dersom det tar over 1
time før prøvene kan sendes eller
undersøkes i laboratoriet (1).
• Prøvene skal oppbevares i kjøleskap
natten over og sendes neste dag hvis
prøven er tatt utenom laboratoriets
åpningstid (1, 3).
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For at du som helsepersonell skal
kunne bruke denne prosedyren, må
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i deres arbeidstid. Dokumentene kan
fritt benyttes til ikke-kommesielle formål. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.
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NIV-BEHANDLING

SIMULERING VED AKUTT
NIV BEHANDLING
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Navn: Kirsten Gort
Arbeidssted: Lungeavdelingen, SUS
Utdanning: Lungesykepleier siden juni
2014
Studiestipend 2014 fra ResMed
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg vil gjerne takke ResMed for studiestøtten jeg fikk til videreutdanningen
i lungesykepleie i 2014. Som en del av
videreutdanningen fordypet jeg meg i
bruk av akutt non-invasiv ventilasjon
(NIV) på sengepost. Den nasjonale
faglige retningslinjen for kronisk
obstruktiv lungesykdom (KOLS) som
ble utgitt i 2012 sier at NIV er en
mindre ressurskrevende behandling
som kan utføres på intermediærenheter og sengeposter. Ettersom det
begynner å bli mer normalt med
akutt NIV-behandling på lungeavdelinger valgte jeg å gjøre et litteraturstudie om hva slags kunnskap en
sykepleier trenger for å gi vellykket
NIV-behandling.
Litteraturstudiet viste at en sykepleier
må ha:
– teoretisk forståelse for behandlingen, pasientutvalget, indikasjoner og
kontraindikasjoner
– tekniske ferdigheter vedrørende
maskinen, masken, overvåkingsutstyret og analyseringen av dette
– et klinisk blikk
– kommunikasjonsferdigheter tilpasset forskjellige pasienter og situasjoner

Sørensen, D. et al. (2012) intervjuet
seks erfarne danske sykepleiere for å
danne en innsikt i den komplekse
resoneringen som må foretas ved
NIV-behandling. Sykepleiernes
arbeidserfaring varierte fra fem til
femten år. På en medisinsk sengepost
er derimot utskiftingen av personalet
betydelig, hvilket betyr at bare et
mindretall har arbeidet der i mer enn
fem år. Dette er en faktor som kan
påvirke NIV-behandlingen og utfallet
av behandlingen betraktelig. Denne
informasjonen fikk meg til å tenke på
hva vi kan gjøre for at sykepleiere på
sengepost blir «erfarne» raskere.
På lungeavdelingen på Stavanger
Universitetessykehus startet vi med en
intermediærenhet på sengepost i
2012. For å forbedre behandlingen til
pasientene ble det valgt ut et eget
Intermediær team med ti sykepleiere
som deltok på en teoretisk og en
praktisk fagdag i begynnelsen av
2014. I samarbeid med Stavanger
Acute medicine Foundation for
Education and Research (SAFER),
som har som mål å styrke akuttmedisin og pasientsikkerhet, organiserte vi
en praktisk fagdag med simuleringsscenarioer. Treningen ble utført på
simulatordokker.
Vi hadde fire scenarioer med forskjellige relevante temaer: Oppstart av

Bipap, pauser ved Bipap, forverring
av blodgass under Bipap behandling
og avvenning av Bipap. Det var fokus
på grunnleggende sykepleie, beslutninger med tanke på vitale parametre,
blodgassverdier, maskininnstillinger
og samarbeid med pasienten og lege.
Scenarioene ga gode diskusjonsmomenter som ble tatt opp i debriefingen. Tilbakemeldingene fra dagen var
veldig positive. Sykepleierne lærte
både av å observere kollegaene i ulike
scenarioer og deres egen deltakelse i
casene. Debriefingen sørget for at
man lærte fra hverandres erfaringer
og kunnskap. Kommunikasjon
mellom sykepleier og pasient ble satt i
fokus ettersom største delen av jobben er å få pasient til å samarbeide
med maskinen. Noen sykepleiere skriver i evalueringen at de er blitt mer
bevisst på kommunikasjonen og viktigheten av god informasjon til pasienten.
Simuleringstrening, observering og
diskusjoner blant kollegaer førte til at
denne praktiske fagdagen ble veldig
lærerik. Man fikk mer motivasjon og
gledet seg til å få brukt all den nye
kunnskapen og ferdigheten på jobb.
Simuleringstrening er en nyttig måte
å videreutvikle sykepleiere i ferdigheter som er nødvendige for å gi en vellykket NIV-behandling.

Referanser
• Helsedirektoratet (2012) Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging,
diagnostisering og oppfølging. Oslo,
Helsedirektoratet.
• Sørensen, D., Fredriksen, K., Grøfte, T. &
Lomborg, K. (2012) Practical Wisdom: A
qualitative study of the care and management of non-invasive ventilation patients
by experienced intensive care nurses.
Intensive and critical care nursing, 29 (3),
s.174-181.

Tiv v. artikkelforfatter Lungesykepleier Kirsten Gort, simulatordukke og sykepleier
Maria Henriette Henriksbø.
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Siren Merete Kittelsen Nicolaisen (1961–2014)
Det er tomt og rart. Vår gode kollega og venn er borte.
Siren ble født i Kristiansand og tok sykepleierutdanningen i Arendal. Hun var ferdigutdannet i desember 1987.
Hun giftet seg, flyttet til Oslo og begynte å jobbe på post
5 på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo i 1988.
Familien dro til Tyskland og etter noen år i utlandet
begynte Siren i en nyopprettet stilling som lungesykepleier på Medisinsk poliklinikk på Diakonhjemmet
Sykehus i 1993. Her fant hun virkelig plassen sin og
engasjerte seg hundre prosent. Hun jobbet med pasienter med lungesykdommer: astma, kols og lungekreft.
Hun trivdes i jobben og hadde stor arbeidsengasjement.
Siren var oppriktig interessert i sine medmennesker. Det
merket vi som kollegaer og det var en stor fordel i sykepleieryrket. Hun fikk god kontakt med både pasienter og
kollegaer, og alle ble glade i henne! Som kollega merket
vi at hun alltid var blid og spredde glede rundt seg.
Hadde en god evne til å se det positive i en hver situasjon. Var flink til å motivere både pasienter og kollegaer.
Siren var faglig flink. I 1996 Fikk hun mulighet til å ta
videreutdanningen ’Diploma in Asthma Care’ gjennom
National Asthma & Respiratory Training Centre (NATC)
i England. Det ga mersmak! I 1998 gjennomførte hun
COPD Course og gikk videre og tok Instructor’s course i
1998 og Trainers Course i 1999. Dermed var grunnlaget
for NRTC Norge lagt. Minstemann Markus var kun 6
måneder gammel da Siren gjennomførte trenereksamen
i England. Eksamen bestod i å kjøre et kurs på engelsk i
England. Imponerende! Ikke nok med det i tillegg til
dette tok hun Allergieksamen i 2002.

Siren var en pioner i arbeidet med å utdanne gode lungesykepleiere. Utdanningen ble kjørt som satellitt i Norge
fra 2000 - 2006 og over 200 sykepleiere tok utdannelsen.
Etter mange års arbeid på Diakonhjemmet begynte Siren
på Humana Medisinske Senter hos privatpraktiserende
lungespesialister i 2001. Her var det fullt kjør og fortsatt
litt tid og overskudd igjen til å drive med undervisning
og opplæring av helsepersonell på fritiden.
I 2007 sluttet Siren på Humana og begynte full tid med
det hun virkelig brant for og var god til: undervisning.
Siren hadde en utrolig formidlingsevne. Hun var kunnskapsrik og engasjert. Hun fikk oppdrag mange steder,
men primært i allmennpraksis. Hun brant for opplæring
av både leger og hjelpepersonell.
Siren var målrettet. Hun laget en plan for hva hun ville
gjøre og gjennomførte den. Siren hadde fullt program
helt til mai i år. Hun ønsket å stå på, ville leve så normalt
som mulig. Jobben ga så mye. Selv i sin sykdomsperiode
klarte hun å holde motet oppe. Hennes omtanke for
andre var alltid til stede. Til tross for sin sykdom var hun
alltid opptatt av hvordan andre hadde det.
Man la merke til Siren når hun kom inn i et rom. Både
fordi hun var flott, alltid elegant og matchende, men
også fordi hun var en man så og hørte, sprudlende og
full av smil og latter. Siren var et velkjent navn i lungemiljøet. Hun var aktiv og ble ofte brukt som møteleder
og foredragsholder. Savnet er stort. Vi lyser fred over
Sirens minne. Våre tanker går til Sven og de tre barna
Andreas, Karianne og Markus.
Christine Råheim Borge og Elise Austegard

STIPEND FOR VIDEREUTDANNING 2015
ResMed deler ut to stipend for videreutdanning av
kr. 5000.Stipendet gis til sykepleiere som:
• Har vært medlem i NSF FLU i minst to år
• Tar videreutdanning i lungesykepleie tilsvarende
minimum 60 studiepoeng
• Ønsker å fordype seg i sykepleie til pasienter med
behov for ventilasjonsstøtte og/eller langtidsoksygenbehandling
• Stipendet fordeles etter skjønnsmessig vurdering av
styret i NSF FLU
20

Hvordan søke:
Søknadskjema finner du på NSF FLU sin nettside:
www.nsf.no/faggrupper/lungesykepleiere -->
”Økonomisk støtte”
Søknaden sendes som vedlegg på e-post til:
nsfflu@gmail.com

Søknadsfrist 1. februar 2015
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KURS

PROGRAM FOR KURS I RESPIRASJONSFYSIOLOGI
OG MÅLETEKNIKK – 2. OG 3. NOVEMBER 2015
Sted: Scandic Nidelven, Trondheim
Mandag 2. november

Tirsdag 3. november

Kl 0930 – 1015:
Kl 1015 – 1030:
Kl 1030 – 1100:
Kl 1100 – 1145:
Kl 1145 – 1215:
Kl 1215 – 1245:
Kl 1245 – 1400:
Kl 1400 – 1445:
Kl 1445 – 1515:
Kl 1515 – 1600:
Kl 1615:
Kl 1700 – 1830:

Kl 0830 – 0900:
Kl 0900 – 0930:
Kl 0930- 1000:
Kl 1000 – 1100:

Kl 2000:

Registrering og besøk i utstillingene
Informasjon og praktiske opplysninger
Lungenes anatomi og fysiologi
Spirometri og reversibilitetstesting
Pause med besøk i utstillingene
Metoder og kvalitetssikring
Lunsj og besøk i utstillingene
Gassdiffusjonsmåling
Pause med besøk i utstillingene
Kroppspletysmografi
Spasertur til St Olavs Hospital
Omvisning og praktisk gjennomgang
av diverse pusteprøver
Middag

Kl 1100 – 1200:
Kl 1200 – 1315:
Kl 1315 – 1330:
Kl 1330 – 1400:
Kl 1400 – 1500:
Kl 1500 – 1515:

Respirasjonsmuskeltesting
Gangtest
Pause med besøk i utstillingene
Nye metodikker inkl. hypoxia altitude
simulation test (HAST) og
impulsocillomerti (IOS)
Lunsj med besøk i utstillingene
NO-måling og provokasjonstesting
Pause med besøk i utstillingene
Ergospirometri
”Spille på lag med pasienten”
Avslutning

Med forbehold om endringer i programmet.

Hotell-informasjon:
Det er reservert rom på Scandic Nidelven fra
01/11/15. Pris pr. rom med frokost kr 1075,-.
Rommene er reservert til denne prisen, til
01/10/15.
Oppgi kode: ”NSF FLU”.
Telefon Scandic Nidelven: 73 56 80 00.
Det arrangeres fellesmiddag 02/11/15.
Mer om påmelding i neste nummer av Fagbladet.

Velkommen til Trondheim!
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FAGMØTET I TØNSBERG

NSF FLU FAGMØTE I TØNSBERG 2014
TILBAKEMELDING FOR KURSSTØTTE
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Navn: Janne Wolden
Stilling: Lungepoliklinikk 100%
Arb.sted: Sykehuset Telemark HF
Utdanningsår: 2000
Utdanningssted: New Zealand
Annen relevant utdanning: COPD
Diploma
Navn: Jeanette Leines
Stilling: Lungepoliklinikk 84%,
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Vi vil takke for tildelt kursstøtte for
deltakelse på årets fagmøte for lungesykepleiere i Tønsberg 24-25. april
2014. Som ansatt på lungepoliklinikken og med.sengepost var alle temaer
relevante.
Temaene var oppdaterte, alvorlige
men også fylt med humor og motivasjon, noe enhver ansatt har behov for
påfyll av i møte med alvorlig syke
pasienter.
Vi til trekke frem noen av temaene vi
fikk mest ut av og starte med temaet
om overvekt og pickwicksyndrom
som medfører en del skjulte sykdomstilstander som ikke alltid er syn-

lig men som kan måles og behandles.
Samt stigmatisering og holdninger
disse menneskene møter.
Vi ble noe overrasket over at den
overvektige pasienten møter mye stigmatisering og dårlige holdninger også
i møte med helsevesenet. Men vi vet
jo at blant annet utstyr i sykehus som
ambulansebårer, senger, vekt og rullestoler m.m ikke er tilpasset deres vekt.
Det var behov for å bli gjort oppmerksom på hvordan den overvektige
pasient blir møtt i det norske helsevesenet, det er uetisk og trist. Dette er
noe vi alle må ta med tilbake til vårt
arbeidssted og ta et oppgjør med.
Dette er en økende gruppe som må
imøtekommes og behandles på lik
linje som andre pasientgrupper.
Et annet tema er det palliative
forløpet hos kols pasienter, når
befinner vi oss der og hvem tar initiativ til og har ansvaret? Dette er et
tema hvor usikkerhet står nært knyttet til. Det avhenger av tverrfaglighet
og ikke minst å inkludere pasienten
selv og pårørende. Det var et nyttig
verktøy å stille seg spørsmålet ”ville
jeg blitt overrasket om pasienten dør
innen ett år?”, da er tiden inne for
samtalen.
Etter noen vanskelige og utfordrende temaer var det godt å kunne
la tankene få litt mindre å bryne seg
på ved å bli presentert for noe nytt og

allerede etablert som prosjektet om
pasientsikker avdeling og tavlemøter
ved medisin 5A SiV.
Dette var interessant og nyttig da vi
etter vår mening i ny etableringsfase
av EPJ DIPS ofte opplever at noe av
oversikten fra tidligere sykepleiepapirer gjør seg mindre synlig i pasientens
elektroniske journal. Gjennom tavlemøter har man god oversikt, krever
tverrfaglig samarbeid og fremmer
pasientsikkerhet.
Til slutt sørget Ingvard Wilhelmsen
professor ved UiB for at latteren satt
lettere enn løst i blant deltakerne. Her
fikk trolig mange satt ord på og tatt et
oppgjør med sin egen angst og sykdomsfrykt. Eller planlegging og øving
på kommende sykdomstilstander det
ikke er satt at vi en gang skal få, ifg.
Wilhelmsen. Men får vi engang en
sykdom så får vi symptomer og oppsøker lege, det ville da vært trist om
vi ikke fikk akkurat den sykdommen
vi hadde øvd på.
Fagmøtet 2014 var en fin totalopplevelse både faglig og sosialt. Blide
og interesserte stand-holdere med det
nyeste innen inhalasjonsmedikasjon
og medisinsk teknisk utstyr. Og ikke
minst en fin måte å stifte bekjentskaper og knytte kontakter på.

VALG NSF FLU STYRET 2015
Styret i NSF FLU består av leder, nestleder,
3 medlemmer og 2 varamedlemmer. 3 plasser
(2 varemedlemmer, 1 medlem) i styret står nå på valg
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.

Ønsker du å stille til valg eller har du forslag
til kandidater?
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For spørsmål eller melding av kandidatur,
kontakt medlemmer av valgkomiteen:
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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KURSSTØTTE OG STIPEND

NSF FLU KURSSTØTTE TIL KURS, MØTER
OG SEMINARER
NSF FLU setter hvert år av en post i
budsjettet som skal komme våre
medlemmer til gode i form av økonomisk støtte til kurs, møter og seminarer relatert til vårt fagområde.
Hvem kan søke:
Retningslinjer for økonomisk støtte
til kurs, møter og seminarer:
• Kursstøtte kan først søkes etter 1 års
medlemskap i NSF FLU.
Årets kontingent må være betalt.
• Et medlem kan kun tildeles kursstøtte hvert annet kalenderår, med
unntak av personer som innehar
verv i faggruppen (se siste punkt).
• Du må skrive en faglig tilbakemelding fra kurset som kan bli trykket i
Fagbladet for lungesykepleiere (styret velger ut hvilke tilbakemeldinger
som kommer på trykk).
• NSF reiseregning med originale
kvitteringer må sendes til kasserer
innen 1 måned etter at man har

deltatt på kurset/møtet eller seminaret, hvis ikke bortfaller tildelingen.
• Det kan søkes om midler til reise,
opphold og deltakeravgift.
Maksimumsbeløp for tildeling er kr.
2.500,-.
• Lokalgruppeledere (eller stedfortreder fra lokalgruppestyret) er garantert årlig kursstøtte for å reise på
Fagmøter i regi av NSF FLU.
Tildeling av kursstøtte:
Kursstøtte tildeles etter vurdering av
styret i NSF FLU. Hvor stort beløp
man får innvilget vil blant annet være
avhengig av antall søkere og om man
innehar verv i faggruppen.
Maksimumsbeløp for tildeling er kr.
2.500,- per person
Formål:
NSF FLU ønsker å bidra til fagutvikling, utdanning og forskning innen

sykepleie til mennesker med lungesykdommer.
Rapportering:
Den som mottar kursstøtte skal bidra
med en faglig tilbakemelding fra kurset som kan bli trykket i Fagbladet for
lungesykepleiere (styret velger ut hvilke tilbakemeldinger som kommer på
trykk).
Søknadsfrist: 1. februar hvert år
Søknadskjema finner du på NSF FLU
sin nettside:
www.nsf.no/faggrupper/lungesykepleiere —> ”Økonomisk støtte”
Søknaden sendes innen 1.februar
som vedlegg på e-post til:
nsfflu@gmail.com
Merk emnefeltet med ”kursstøttesøknad – år – ditt navn”

NSF FLU STIPEND TIL VIDEREUTDANNING
NSF FLU har satt av totalt kr.50 000,pr. kalenderår til stipend for videreutdanning, mastergrad eller doktorgrad
i sykepleie relatert til vårt fagområde.
Hvem kan søke:
Stipendet kan tildeles sykepleiere
som:
• har vært medlem i NSF FLU i minst
to år.
• tar videreutdanning i lungesykepleie tilsvarende minimum 60
poeng.
• tar mastergrad eller doktorgrad
innen emner knyttet opp mot vårt
fagområde.
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2014

Tildeling av stipend:
Stipendet tildeles etter vurdering av
styret i NSF FLU. Maks beløp vil være
kr. 5000,- til videreutdanning og
kr.10 000,- til master- og doktorgrad.

sjekter i forbindelse med utdanningen. Artikkelen/innlegget skal være
levert innen 6 måneder etter avsluttet
utdanning.

Formål:
NSF FLU ønsker å bidra til utvikling,
utdanning og forskning innen sykepleie til mennesker med lungesykdommer.

Søknadskjema finner du på NSF FLU
sin nettside:
www.nsf.no/faggrupper/lungesykepleiere —> ”Økonomisk støtte”

Rapportering:
Den som mottar stipendet skal bidra
med en artikkel/innlegg i ”Fagblad for
Lungesykepleiere.” Dette kan være i
form av utdrag fra oppgaver eller pro-

Søknadsfrist: 1. februar hvert år

Søknaden sendes innen 1.februar
som vedlegg på e-post til:
nsfflu@gmail.com
Merk emnefeltet med ”stipendsøknad – år – ditt navn”.
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ARRANGERE FAGDAG

HVORDAN ARRANGERE EN FAGDAG LOKALT?

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Liga Timermane Williamson,
leder NSF FLU Rogaland
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Helt siden jeg for et år siden ble leder
i lokalgruppen for Rogaland, har jeg
ønsket å arrangere en hel fagdag. NSF
FLU Rogaland har jevnlig hatt fagkvelder, men ingen av oss hadde noen
gang planlagt en hel fagdag. Det sittende styret i NSF FLU Rogaland
består seks personer, som alle er svært
engasjerte i lungefaget. Så begynte
planleggingen. Først så vi på hva som
skjer ellers, og avgjorde at det ikke
burde være for nært jul, mtp barnefamilier og andre aktiviteter.
Underveis kom det mange ubesvarte
spørsmål. I motsetning til ved fagkvelder, som «kun» krever et tema, en
foreleser eller to, et par timer en
kveldsstund, og et medisinsk firma,
var det langt flere ting som måtte på
plass. Som leder tok jeg jobben med å
finne ut hvordan vi burde gå frem,
hadde kontakt med NSF og ulike
medisinske firma som vi har god
kontakt med. For at flest mulig fra
lungeseksjonen på SUS skulle få delta,
valgte vi å ha dagen på pasienthotellet
på sykehuset.
Vi i styret satte oss sammen og laget
et program, som vi mente ville være
spennende, både for spesialisthelsetjenesten, og for kommunehelsetjenesten. Vi fordelte også oppgaver, slik at
en tok seg av å spørre forelesere, samt
signering av kontrakter, en hadde
ansvar for påmelding og en hadde
ansvar for å skaffe lokale, lunsj og
annen bevertning.
Da programmet, med tid og sted var
ferdig, sendte vi det til sykehusets
ledelse for godkjenning. Den kom
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raskt, og vi kunne sette i gang prosessen med videreformidling av informasjon, i første omgang til medlemmer av NSF FLU, på NSF sine nettsider. Programmet ble også sendt inn
til NSF for godkjenning. Dette tok
noe tid, men til slutt fikk vi 6 timer
godkjent som meritterende timer for
klinisk spesialist. Da dette var i orden,
skrev vi et felles brev, som skulle sendes ut til kommunene, samt et brev til
utvalgte medisinske firma. Til sammen sendte jeg ut 50 brev til alle fylkets kommuner og helse og sosialkontorer. Brevets innhold var en invitasjon, med oppfordring til å sende
helsepersonell til delta, samt program
for dagen.
Ettersom vi hadde bestemt tema,
sendte vi kun invitasjon til medisinske firma som vi mente var relevante
for disse temaene. Jeg mottok da en
telefon fra en hyggelig representant
fra et medisinsk firma, som advarte
oss mot kun å invitere noen. Jeg ble
da informert om at vi var forpliktet
til å invitere alle medisinske firma
som er relevante for lungefaget. Til
sammen sendte jeg ut 11 mailer, sammen med en justert versjon av invitasjonsbrev. Det var forskjellig tilbakemeldinger. Noen svarte aldri, mens
andre var svært interesserte i å delta,
og takket raskt ja. Det ble da signert
en standard kontrakt mellom oss og
de kommersielle aktører. Vi fikk først
fire medisinske firmaer som ville være
med, og i siste liten kom ett femte
firma.

informasjon tok dette sin tid, med
mange telefonsamtaler frem og tilbake. Omsider, en uke før fagdagen, fikk
vi konseptgodkjenning. Uten denne
kunne vi ikke hatt med de medisinske
firmaene, noe som ville gitt konsekvenser enten i form av avlysning,
eller stor økonomisk ubalanse.
Så kom de siste praktiske oppgavene.
Mapper med informasjon, program
og evalueringsskjema til alle påmeldte
ble laget, påmeldingslister ble skrevet,
og de siste detaljer ble avklart med
hotellet. I programmet hadde vi på
forhånd satt av 30 minutter til registrering, og hadde blant annet klar
kvitteringsblokk, til deltakere som
skulle betale kontant. For medlemmer
av NSF FLU Rogaland, var det gratis å
delta på fagdagen. Til sammen ble vi
75 deltakere, vi hadde fem utstillere,
seks forelesere og en pasient som fortalte sin historie.
Hinder og ulemper for dagen var at
det ikke finnes retningslinjer, oversikt
over lovverk eller noen fremgangsmåte.
Jeg vil til slutt rette en stor takk til
deltakere, utstillere og foredragsholdere. Og sist, men ikke minst stor
takk til mine styre medlemmer
(Ingebjørg N. Storheim, Line Kjær
Jacobsen, Cathrine Rasmussen,
Kirsten Gort, og Charlotte Atkins),
som har lagt ned mye tid og innsats
med planlegging og gjennomføring,
TUSEN TAKK!

Så gjenstod det som muligens var det
vanskeligste, og det var søknad til
LMI (legemiddelindustrien) for konseptgodkjenning. Dette må gjøres når
medisinske firmaer skal delta og bidra
økonomisk. På grunn av manglende
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 3-2014
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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

RETTELSE: Vi gjengir her en poster som ble gjengitt feil i forrige utgave av Fagblad for NSF FLU. Vi beklager.
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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

