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LEDER

HEI ALLE M EDLEM M ER!
Nå nærmer det seg jul og et nytt år. Tusen takk for flott innsats for NSF FLU i året som har gått!
Vi håper å se mange av dere på NSF FLU Fagmøtet på Scandic hotell i Hamar 14. og15. april, 2016. Det er et
spennende faglig program, og en flott anledning til å møte kollegaer. Mer informasjon om program og påmelding finner dere her i bladet og på nettsiden vår. I 2016 skal det ikke avholdes generalforsamling, ettersom
denne kun avholdes hvert annet år. Forrige generalforsamling ble avholdt i juni i år i forbindelse med Den 47.
Nordiske Lungekongressen. I dette bladet finner dere blant annet oppsummeringer fra denne kongressen,
inkludert evaluering. Et par av styremedlemmene deltok også på den årlige kongressen til ERS i Amsterdam i
september. Et lite referat og litt informasjon om denne kongressen finner dere også i denne utgaven av
Fagbladet.
NSF avholdt sitt Landsmøte på Gardermoen i uke 46. Landsmøtet startet med kulturell åpning på mandagen.
Tirsdag begynte med helsepolitisk dag frem til lunsj, med blant annet en helsepolitisk debatt hvor tema var
«Kampen om arbeidskraften – på helsa løs?». I denne debatten var blant annet helseministeren med. Etter lunsj
åpnet statsministeren selve Landsmøtet, og resten av uka var det landsmøtesakene som var på agendaen.
Faggruppene var godt representert med sine ledere, og flere var aktive på talerstolen. Dere har sikkert fått med
dere at forbundsledelsen ble gjenvalgt, og det ble fattet flere vedtak som er viktig for faggruppene. Vedtakene
finner dere på NSF sin nettside.
Når dere får dette bladet er kull 6 på videreutdanning i Lungesykepleie ferdig. De hadde eksamen og avslutning
i uke 50, og det er 23 studenter som har gått på dette kullet. Så her kan vi si gratulerer med vel overståtte eksamener og at dere nå har blitt Lungesykepleiere.
Vi planlegger å starte opp med nytt kull høsten 2016, og viser til informasjon her i bladet og ellers til Høgskolen
i Bergen sine hjemmesider: www.hib.no.
Kurs i respirasjonsfysiologi og måleteknikk ble avholdt i Trondheim i november med rekordmange deltakere, og
evalueringen fra dette kurset har vi også med her i bladet.
Hovedtema i dette bladet er kols, og dere vil blant annet kunne lese om hvordan Verdens kols-dag som var den
18.november ble markert i Vestfold.
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 vi håper derfor 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 fremgangsrikt GODT NYTTÅR!
Julehilsen fra alle oss i styret v/Gerd Gran
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Redaktøren har ordet
Hei alle medlemmer!
Er det noe jeg har erfart i min tid som sykepleier, så er
det at utfordringene og mulighetene er mange. Siden
2002 har jeg vært sykpleier, og jobbet i lungefaget på
to ulike sykehus og i forskjellige type stillinger. At
yrket mitt nå også skulle gi meg mulighet til å være
redaktør, kom litt overraskende på. Dette gir meg
absolutt flere utfordringer og muligheter.
Utfordringen ved å få sluttproduktet i havn, ble overkommelig med god hjelp fra resten av styret og trykkeriet. Ikke minst fra avtroppende redaktør, Nina
Bertelsen, som selv har fått nye oppgaver i styret som
lokalgruppeansvarlig. Muligheten til å vise frem noe av det som jeg selv er med
på og brenner mest for, har jeg allerede benyttet meg av. Både aktivitet i
Vestfold (hvor jeg bor) og de mulighetene man har innenfor kols-oppfølgingen,
dekker noen sider i dette nummeret av Fagbladet. Så får jeg nok bruke muligheten til å utvide horisonten litt i kommende numre.
Vi har begynt å lage nyhetsbrev, noe som gir oss enda bedre kontakt med
dere medlemmer. Vi ønsker både her og i Fagbladet å vise frem alt som er aktuelt for oss sykepleiere som jobber med lungefaget.
Til slutt vil jeg benytte meg av muligheten til å ønske aller dere lungeentusiaster
en riktig god jul og et godt nytt år!
Med vennlig hilsen Margrete Klemmetsby
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EVALUERING AV NSF FLU KURS I
RESPIRASJONSFYSIOLOGI OG MÅLETEKNIKK
TRONDHEIM, 2. OG 3. NOVEMBER 2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Solfrid Løwensprung
Leder av arbeidsgruppen
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I år var det hele 74 deltakere,
fra Kirkenes i nord til Lund i sør,
og 16 utstillere som deltok på
årets kurs. Det var kaldt og surt
i Trondheim by, men innendørs
på Scandic Nidelven var det
god stemning, deilig mat, nyttige foredrag og fine, relevante
utstillinger. De som ønsket, fikk
en regnfull spasertur langs
Nidelven og omvisning på
Lungemedisinsk avdeling ved
St. Olavs Hospital, inkludert
demonstrasjoner ved respirasjonsfysiologisk laboratorium.
Takk til alle som bidro med sin deltakelse på kurset og til alle 44 som
leverte evalueringsskjema. Det kom
mange forslag til tema og andre kommentarer. Disse er nyttige å ta med i
planleggingen av framtidige kurs. Alle
innspill overleveres arrangør av neste
kurs i respirasjonsfysiologi og måleteknikk.
Her kommer deltakernes evaluering,
vist i grafene til høyre;
Ut fra evalueringene kan det se ut
som deltagerne sitter inne med ulik
kompetanse. Noen ga uttrykk for at
forelesningene var for enkle, andre
syntes at det var for høyt faglig nivå.
Det ser ut som om alle tema var aktuelle og relevante.
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De fleste syntes mandag og tirsdag
var greie dager å ha kurs på.
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NORDISK LUNGEKONGRESS

TILBAKEMELDING KURSSTØTTE –
NORDISK LUNGEKONGRESS
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Monica Wennberg, sykepleier ved
LHL-klinikkene Skibotn
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jeg ble utdannet ved høgskolen i
Tromsø i 2002. Jeg har jobbet med
lunge-, og hjerterehabilitering siden
2003. Og det siste året også med
arbeidsrettetrehabilitering og lungekreftrehabilitering.
Jeg fikk kursstøtte for å være med på
den 47ende Nordiske lunge kongressen som var i Oslo 11-13 juni 2015. I
tillegg deltok jeg på generalforsamlingen til NSF FLU som var den 11
juni. Og jeg synes det var en bonus å
få delta på generalforsamlingen til
lungesykepleierne i NSF. Der fikk vi
gjennom årsmeldingene vite om all
aktivitet som foregår rundt om i landet. Det var veldig inspirerende å
høre om det og få snakke med andre
sykepleiere som jobber med lungesyke. Jeg fikk også nyttig informasjon
om videreutdanningen til lungesykepleie som er i Bergen, som jeg planlegger å søke på i 2016.
Programmet til lunge kongressen var
veldig bra, det var mange forelesninger og fullt program i 3 dager. Jeg deltok på alt, men erfarte at noen av
foredragene ikke var like relevante for
min del. Alt i alt var det lærerike
dager. Det var spesielt interessant å
høre om samarbeidet som forgår
blant de nordiske landene med
behandling og forskning.
Foredraget til Elisabeth Edvardsen fra
Norges idrettshøgskole om høy intensitets trening og styrketrening til
lungekreft opererte var veldig bra.
Hun hadde en studie hvor noen
hadde fått høy intensitets trening og
styrketrening og kontrollgruppen
vanlig oppfølging etter kreftoperasjon, begynte i 2010. Det hun så var
at denne gruppen pasienter fikk lite
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2015

Sekretær i NSF FLU-styret, Marit Leine, ledet èn av posterdiskusjonene.

informasjon om trening og rehabilitering. Det var lite studier på trening
med høy intensitet og det som fantes
var med lav intensitets trening. Det
hun konkluderte med var at de som
var med i studien og fikk oppfølging
på trening de hadde signifikant forbedring i forhold til kontroll gruppen.
De tålte hard trening bra. Og trening
er også medisin for lungekreft opererte.
Andre foredrag som jeg synes var spesielt interessante var effekt av trening
for pasienter med astma av Margareta
Emtner, alle foredragene om idiopatisk lungesykdom fibrose og alle foredragene om lungetransplantasjon i de
nordiske landene. Dette er temaer
som jeg vil lære mer om og som aktuelle i min jobb.

Det var spennende og se alle posterne
som var utstilt med plakater og jeg
fikk anledning til å høre på noen av
dem da de ble presentert.
Av utstillerne fikk jeg med flere demo
pakker på nye medisiner og informasjons materiell som kommer til nytte
i opplæringen av pasienter og kollegaer.
Jeg takker for støtten som gjorde
mulig for meg å komme på disse fagdagene i Oslo.
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NORDISK LUNGEKONGRESS

TILBAKEMELDING KURSSTØTTE –
NORDISK LUNGEKONGRESS
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Kjersti Gjerdrum Seljevold, sykepleier ved Sykehuset Innlandet Elverum
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Jobber nå i et delt vikariat på
Lungepoliklinikken her ved Sykehuset
Innlandet Elverum. Har faglig ansvar
for den daglige driften, og er forløpskoordinator for 3 ulike pakkeforløp
bl.a. lunge.
Utdannet sykepleier fra Høyskolen i
Hedmark 1999. Leder for NSF FLU
Hedmark siden 2011. NSF sin faggrupperepresentant inn i fylkesstyret i
Hedmark.
Jeg har deltatt på Nordisk
Lungekonferanse i Oslo 11.-13. juni
2015. Ønsket å delta for å få faglig
påfyll og knytte kontakter med nye og
gamle sykepleiere i lungemiljøet. Ikke
minst en fin anledning til å treffe sine
egne medlemmer i lokalgruppa som
er spredt over et stort fylke.
Jeg hadde ingen spesielle læringsmål
for konferansen, men ut fra programmet var det mange interessante foredrag og muligheter for faglig påfyll.
Før konferansen var det planlagt
møte med styret og deltakerne fra
Hedmark.
Som leder i FLU Hedmark bruket jeg
og vi som var tilstede fra faggruppa
vår noe tid sammen med styret for å
planlegge neste års fagmøte som skal
holdes i Hedmark - Hamar 2016.
Jeg har ikke tidligere deltatt på
Nordisk Lungekonferanse, dette var
nytt og noe mer uformelt enn jeg
kanskje hadde forestilt meg. Ikke den
samme kontakten ble knyttet denne
gangen, i og med mange deltakere
samt liten mulighet for å sette seg ned
å snakke. Savnet nok litt det med
samholdet og muligheter for å bli
bedre kjent med andre fra ulike fylkesgrupper, noe som automatisk skjer
når en deler bord under ulike målti6

Oslos severdigheter vises frem idet det ønskes velkommen til Nordisk lungekongress 2015.

der. I og med det var begrenset antall
plasser til festmiddagen, kombinert
med treg påmelding fra min side forsvant også muligheten der.
Det var mange interessante foredrag
under konferansen, flere som var
aktuelle for mine og våre pasienter på
sykehuset. Det som jeg vet vi på poliklinikk/avd. skal gjøre sammen i
ettertid er å endre rutiner rundt pasientene som kommer tilbake til lokalsykehuset etter operasjon.
Oppfølgingen og samarbeid med
fysioterapeut med tanke på generell
trening/opptrening og rehabilitering.
Dette snakket jeg og flere av mine
kollegaer om etter endt foredrag. Det
var veldig nyttig, bare ved at vi gjør
noen endringer i prosedyrene våre så
kan det være med på å utgjøre en forskjell for pasienten og bedre livskvaliteten ytterligere.
Kolspasienten blir nevnt i flere
sammenhenger under konferansen
deriblant i forhold til dokumentasjon
og forskjell i dokumentasjon til kolspasienten kontra kreftpasienten som
befinner seg i samme situasjon. Det er
tankevekkende og noe urovekkende

med tanke på forskjellene som blir
gjort. Det sammen gjelder holdningene til de ulike pasientgruppene i
samme situasjon, viktig å ta med seg.
Det var tre dager med mye program
og aktuelle problemstillinger. Mange
parallelle foredrag og en skulle helst
ha vært på flere samtidig med tanke
på de ulike problemstillingene en jobber med i hverdagen.

Fra foredrag Nordisk lungekongress
2015.
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TILBAKEMELDING KURSSTØTTE –
NORDISK LUNGEKONGRESS
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Monica J. Ekkje, sjukepleiar ved
Lungepoliklinikken/ Medisinsk
Lungeavdeling, Stavanger
Universitetssjukehus
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Eg jobbar med menneske som er i
utredningsfase for sarkoidose og
lungekreft. Desse har mykje spørsmål
om sjukdomen sin og kva ein kan
tilby av behandling. Synes difor det er
viktig å halde seg fagleg oppdatert om
dette. Kongressen hadde fleire tema
relatert til dette. Eg tar også vidareutdanning i klinisk lungesjukepleie, og
denne kongressen var godkjent som
ein del av praksis. Det er samstundes
alltid kjekt å få delta på kurs og møte
likesinna.
Ønskte å få lære meir om sarkoidose.
Dette er ein sjukdom som eg opplever
ikkje har rett fram svar når det gjelder
årsak, type behandling og korleis
handtere sjukdomen i kvardagen.
Hadde elles forventningar til tema
som omhandla lungekreft, og at dette
ville vera relevant til min jobb kvardag.
Torsdag var det ein bolk som handla
om sarkoidose. Det var spennande å
få høyre kva forskarar jobbar med, og
dei utfordringane dei står ovanfor.
Marjolein Drent heldt foredraget
«The impact of sarcoidosis on
Patient`s lives.» Ho fortalte at opp
mot 80% av dei som er råka av sarkoidose opplever fatique, og at dette
kan ha innverknad på deira fysiske,
psykiske og mentale helse. I følgje
Drent er alt mogleg når det gjelder
sarkoidose grunna det kan affisera
alle organ, og det er difor viktig at
ulike spesialiseringar samarbeider for
å kunne stille ein sarkoidose diagnose.
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Eit tema som var interessant var hot
topic som tok opp «Personalised
medicine in lung cancer». Det blei
tatt opp stråle-, målretta og immunterapi. Desse formene kan gje betre
behandling og resultat av lungekreft.
Til dømes har steroetaktisk stråling
vist like jevne resultat som lobektomi.
Dette er gode nyheter for dei som av
ulike årsaker ikkje kan bli operert.
Tema som blei tatt opp under
«Cancer og ethical issues» var også
gode. Morten Quist i frå
Rigshospitalet, Danmark la fram
resultat i frå ein studie der menneske
med lungekreft hadde fått trent i lag.
Noko som kom fram var at fleire av
deltakarane rapporterte om betre
livskvalitet, og trøsten i å få trena
med andre med liknande livsituasjon.
Det å kunne sjå alvorleg sjuke menneske halde på med trening blei ein aha oppleving for meg. Eg hadde ikkje
sjølv tenkt over at eg setter menneske
med ein alvorleg lungekreft diagnose i
ein boks, der trening ikkje høyrer til,
men det hadde eg. Godt å få nytt syn
på den saken.
Vil elles nemne temaet «Lung cancer
screening with low dose CT» Dette
var eit interessant tema for min jobb
kvardag. Tidlegare forsking av screening med lågdose CT har vist å
kunne redusere dødelegheita med
opptil 20%. Screening kan også verke
til å få folk til å slutte og røyke. Dette
er noko som er svært ressurskrevjande, og debatten som kom i etterkant gjaldt nettopp dette. Det vil bli
spennande å sjå om screening vil bli
standard i framtida.

Det var masse arrangementer under
kongressen.

Vil med dette takke NSF FLU for tildelt støtte.
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Resultatene som presenteres her er
av kongressen.

Evalueringen ble gjennomført som
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ført av kun 42 % av deltakerene. Det
ser imidlertid ut til at de som svarte
på evaluerings-skjemaet i hovedsak
var fornøyd med kongressen. Om lag
70 % var fornøyd med balansen
mellom de ulike former for sesjoner. 



        







        




       



 



K


Applikasjon
for yrkesetikk



 

urs og
onferanser

NSF FLU Fagmøte 2016:
Hamar 14.-15. april
ERS 2016 London:
3.-7. september
Sykepleierkongressen 2016:
27.-28. september






           

       

8



 

Rådet for sykepleieetikk har laget
en web-applikasjon som kan lastes
ned på telefonen.
Lenken er: http://yrkesetikk.nsf.no
Lenken legger seg på telefonen og
oppfører seg som en app. Her kan
dere finne Yrkesetiske retningslinjer, refleksjonsmodell med råd om
hvordan den kan brukes, mange

         




situasjonsbeskrivelser/case med 1
eksempel på ferdigdrøftet case (for
å lære). Det er laget mange case, og
dere vil også finne retningslinjer og
lovverk til ulike situasjoner, etikkteori. Det er også muligheter for å
kontakte Rådet for sykepleieetikk.
Rådet for sykepleieetikk

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2015



EU-REGLER FOR BILKJØRING

NYE EU REGLER FOR
BILKJØRING
FOR PASIENTER MED
SØVNAPNÉ
Nye EU-regler lovfester at alle personer som lider
av moderat eller alvorlig obstruktiv søvnapné må
gjennom en sjekk hos en spesialist i søvnsykdommer før de får utstedt eller fornyet førerkortet.

I disse dager jobber Helsedirektoratet med å utarbeide nye
helsekrav til førerkortforskriften for å innarbeide EUdirektivet om førerkort 2014/85/EU i norsk rett.
Bakgrunnen for dette er at mange undersøkelser de siste
årene bekrefter at søvnapné er en av de høyeste risikofaktorene for trafikkulykker.
I de nye helsekravene er det foreslått at alle førere med
søvnapné vil få begrensninger i førerkortet sitt og en spesialist i søvnsykdommer vil måtte utstede en helseattest
som dokumenter god behandling. Varigheten av helseattesten kan variere avhengig av alvorlighetsgrad og type
kjøretøy førerkortet gjelder for. Føreren kan også få kjøreforbud inntil helseattesten er utstedt.
Det skal være liten mulighet for å få dispensasjon fra disse
kravene.
I første omgang er det yrkessjåfører, tungtransport som
har hovedfokus. Man tenker at yrkessjåfører skal screenes
for søvnapnóe, og at de kan få kjøreforbud inntil det er
dokumentert at de er under behandling for dette.
Det praktiske rundt dette er ennå ikke klart, og når man
vet om de ventelistene som allerede i dag eksisterer for
søvnregistrering og CPAP tilpassning, ja da skjønner man
at dette er en stor utfordring å få til.
Vi venter i spenning.
Geir Kristian
NSF FLU

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2015

9
Nigaard OptiChamber 90x261.indd 1

15.01.15 12:43

FAGMØTE HAMAR 2016

VELKOMMEN TIL NSF FLU FAGMØTE
I HAMAR 14. OG 15. APRIL 2016
Vi er godt i gang med forberedelsene og ønsker alle hjertelig velkommen til Fagmøtet i Hamar. Vi gleder oss til å presentere interessant fagstoff formidlet av dyktige, lokale foredragsholdere. Tema for årets fagmøte er ”fra frisk til alvorlig lungesyk og døende”. Programmet avsluttes med ”profesjonalitet i praksis” ved Einar Øverenget, filosof og forfatter, kjent fra
NRK og de store dagsavisene.
Fagmøtet holdes på Scandic Hamar som ligger sentralt i Hamar med gangavstand til jernbanestasjon/skysstasjon.
Påmelding til NSF FLU Fagmøtet gjør du NSF FLU sin nettside
https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/2508019/10508 fra og med 01.01.16
Deltakeravgift: NSF FLU medlem kr. 2700,- , ikke medlem kr.3000,- t.o.m. 29.02.2016.
Deltakeravgift: NSF FLU medlem kr. 3000,- , ikke medlem kr.3300,- fra 01.03. – 20.03.2016.
Egenandel kveldsmat onsdag 13.04. kr. 150,-.
Egenandel festmiddag torsdag 14.04. kr. 295,-.
Hotellrom er reservert, for bestilling ta direkte kontakt med hotellet på tlf. 21614013 eller
e-post: meeting.hamar@scandichotels.com med referansenr. SYK130416
For dere som kommer til Hamar onsdag kveld, vil det være tilbud om å delta på en sosial og hyggelig kveld, som en god
start på et spennende Fagmøte.
Mer informasjon om Fagmøtet finner du på NSF FLU sin nettside eller på Facebook under NSF FLU Fagmøte i Hamar
2016.

Hjertelig velkommen til Hamar!

HVORDAN MELDE SEG PÅ TIL FAGMØTET
Påmelding til fagmøtet på Hamar i 2016 gjøres på NSF FLU sin
nettside.
For å få medlemspris må du være logget inn på medlemsnettet.
Slik gjør du:
• Gå inn på NSFs nettside
Som medlem logger du deg inn med medlemsnummer og
passord.
• Trykk på fanen Faggruppe og velg Lungesykepleier
• Under Kalender (høyre side på hovedsiden) klikk på Fagmøte
2016.
• Nederst på siden finner du påmeldingsopplysninger.
• Dersom du er pålogget vil medlemsnummer/adresse/epost/telefonnummer komme automatisk opp. Kontroller at
dette stemmer
• Skal faktura sendes til annen mottaker enn deg selv, må du
skrive dette inn slik at faktura sendes til riktig adresse.














Dersom du ønsker å melde deg av kurset, kan du gjøre dette på
#  ! !!
samme sted som du meldte deg på kurset. Du må også ved avmelding være
pålogget
medlemsnettet.
!
!!
 -+,.  
Faktura vil bli sendt som vedlegg på e-post til fakturamottaker.
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«Fra frisk til alvorlig lungesyk og døende»
TORSDAG 14. april
Kl. 9 – 9.45

«Fra frisk til litt syk»
Kl. 9.45 – 10.45
Kl. 10.45 – 11.15
Kl. 11.15 – 11.45
Kl. 11.45 – 12.30
Kl. 12.30 – 13.30
«Fra litt syk til
alvorlig syk»
Kl. 13.30 – 14.15
Kl. 14.15 – 15.00
Kl. 15.00 – 15.30
Kl. 15.30 – 16.00
Kl. 16.00 – 16.45
Kl. 16.45 – 17.00
Kl. 19.00
FREDAG 15. APRIL
Kl. 08.30 – 08.45
«Fra litt syk til
alvorlig syk»
Kl. 08.45 – 09.30
«Fra alvorlig syk til
døende»
Kl. 09.30 – 10.15
Kl. 10.15 – 10.45
Kl. 10.45 – 11.30
Kl. 11.30 – 12.00
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 14.30

Kl. 14.30 – 15.00

Velkommen og åpning
Kunstnerisk innslag
Presentasjon av arbeidsgruppa
Presentasjon av utstillere
Framtidas behandling av
lungesykdommer
Pause med besøk i utstillingen
Røykesluttintervensjoner
Inspiratorisk muskeltrening for
pasienter med alvorlig kols
LUNSJ og besøk i utstillingen
Hvorfor bør lungesykepleier kunne litt
om søvnapne?

Jonas Kvålshagen
Fylkesleder NSF Bente Aaland

Kolspasienters opplevelse av
maskebehandling
Pause med besøk i utstillingen
(frukt, kake)
«Når mat er beste behandling»
- ernæringsutfordringer
Lunger med kort varighet – frisk ellers!

Marit Bue, spes.spl. og
masterutdannet

Oppsummering og informasjon om
kveldens eskapader
Aperitiff kl. 19 med påfølgende middag
og musikk med RAMP fra kl. 22

Even Høye, overlege SI Elverum
Hilde Bryhn, fagansvar, SI Granheim
Marit Næsheim
Fysio./masterstudent
Jon Arne Sparby, overlege SI
Kongsvinger

Frida van Megen, ernæringsfys., SI
Hamar
Øivind Nohre, sykepl. Glittre
Klinikken
To fra arbeidsgruppa

Kulturelt innslag 10 min.
Palliativ plan ved kols og lungekreft

«Bøy og tøy» med musikk
Aina Sørum, kreftsykepl. palliativt
team, SI Hamar

Når pusten styrer hverdagen – angst og
fatigue

Laila Vatn, ergoterapeut
Ringen rehabilitering

Pause med besøk i utstillingen
Pasientenes opplevelse av kvaliteten på
lindrende omsorg
Hospice Sangens tilbud til lungesyke

Stipendiat Tuva Sandsdalen
Grete Nilsen, kreftsykepleier ved
Hospice Sangen

LUNSJ og besøk i utstillingen
«Profesjonalitet i Praksis»
Einar Øverenget, norsk filosof, forfatter og anerkjent foredrags-holder. Han arbeider
med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kultur-utvikling og antikorrup-sjon i en rekke
norske og internasjonale selskaper. Han er spaltist i Dagbladet og benyttes en del i
NRK, bl.a. « I heisen med»: Silya Nymoen og Einar Øverenget 4:4
Presentasjon av neste års fagmøte
Oppsummering og avslutning
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ERS
INTERNASJONALT SYKEPLEIERNETTVERK
NSF FLU ønsker å rette våre
medlemmers oppmerksomhet
mot ERS (European Respiratory
Society) og det internasjonale
sykepleiernettverket vårt!

I forbindelse med ERS International
Congress 2015 i Amsterdam ble det
som alltid avholdt et møte for sykepleiergruppen. NSF FLU var også i år
representert på dette møtet. For dem
som ikke er kjent med ERS
International Congress, kan vi si kort
at dette er en stor årlig internasjonal
lungekongress, for alle fagpersoner
som arbeider innen og interesserer
seg for lungefaget. Kongressen har
hvert år mer enn 20.000 deltakere fra
hele verden. Dersom man velger å
melde seg inn i organisasjonen ERS,

12

vil man også kunne registrere seg i
sykepleiergruppen, og dermed få kontakt med lungesykepleiere fra hele
verden, primært fra Europa.
Det kan være flere fordeler med å
støtte sykepleiergruppen i ERS. For
det første er det muligheten til å skaffe seg et nettverk på tvers av landegrenser, slik at man kan utveksle erfaringer og bli kjent med hvordan lungepasienter følges opp i andre land.
Videre står ERS som organisasjon bak
en rekke internasjonale faglige retningslinjer/guidelines. På hjemmesiden til ERS finnes det oppdatert
forskning på de fleste områder innen
lungefaget, hvor mye er gjort i samarbeid med American Thoracic Society.
Dette ligger tilgjengelig for alle, uansett om man er medlem eller ikke.

Vi ønsker også å fremheve muligheten for å få stipend til reise og opphold fra 3 måneder til 1 år som sykepleiergruppen i ERS har å tilby.
Dersom du ønsker å reise et sted for å
gjennomføre forskning eller fordypning, så er det altså verdt å undersøke
muligheten for å søke om penger
gjennom ERS sin sykepleiergruppe til
dette.
Høres dette spennende ut?
Se www.ersnet.org for mer informasjon.
NB! Neste ERS International
Congress 2016 er i London
3.-7. September 2016.

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2015
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RAPPORT FRA ERS AMSTERDAM 2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Geir Kristian Gotliebsen, nestleder
NSF FLU
–––––––––––––––––––––––––––––––––

I år var vi bare 3 stykker som
deltok fra styret, to av oss var
«vanlige» delegater, mens den 3.
hadde forelesningsoppgaver, noe
hun løste på fremragende vis.
Flere sykepleiere fra Norge
hadde posters, og de gjorde en
meget god figur under sine fremstillinger.

I år som alle andre år er jo utstillingen en meget stor og viktig del av kongressen for min del. Det var verdenslanseringer på flere produkter, og spesielt et par flotte maskenyheter for
CPAP og BiLevelbehandling. I tillegg
har det kommet nylanseringer innenfor pustestøttebehandling.
Det er jo slik at man oppsøker, og
innhenter mest informasjon om det
fagfeltet man jobber innenfor, så derfor blir det mye om søvn, og om
behandling av respirasjonsforstyrrelser i mine rapporter fra ERS.
ERS er jo en enormt stor konferanse
med masse parallelle sesjoner, og
utfordringen blir hvert år å treffe de

Video-foredrag under årets ERS-kongress.
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«Varm» velkomst til årets ERS-kongress.

rette sesjonene. Man begynner jo å få
en viss erfaring, og vet hva man skal
vektlegge når man velger foredrag.
Men av og til bommer man litt. Noen
Foredrag og studier som presenteres
er på et så høyt nivå, med detaljer på
«atom» nivå, at man som sykepleier
ikke har noe utbytte av sesjonen. Det
blir rett og slett for vanskelig å forstå,

men det hører heldigvis med til sjeldenheten nå.
I år fikk jeg med meg et par meget
lærerike sesjoner om barn og maskebehandling. Det som er en relativt ny
trend om man kan kalle det for det,
er munnstykkeventilering på dagtid.
Man prøver å unngå å thracheostomere, og heller begynne tidlig med
munnstykkeventilering. Studier viste
at om man kommer tidlig i gang med
dette innenfor en del nevromuskulære diagnoser, bare to timer på dagtid,
så klarte man å utsette 24 timers ventilering med opptil 5 år. Det er faktisk
veldig mange som ventileres 24 timer
i døgnet uten hull i halsen, både voksne og barn på verdensbasis, og vi er
på god vei i Norge også.
Det har vært en stor utfordring å få
industrien til å utvikle barnemasker,
men dette er blitt mye bedre de siste
årene, og der man tidligere måtte
bruke spesial produserte masker og
voksen masker, klarer man seg nå
med en fin samling barnemasker. En
annen utfordring for barn og maskebehandling er at man får ansiktsdeformiteter av denne behandlingen.
Men nå er det kommet neseputemasker til små barn, og disse har nesten ingen bivirkninger for barna. De
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2015
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Fra utstillingen: Det utvikles stadig nye masker til pustestøttebehandling.

blir tatt i bruk av stadig flere behandlere.
Det er også helt andre guidelines for
barn og søvnregistrering en for voksne, og man har en mye lavere terskel
for å igangsette behandling hos barn.
Overvekt er også et stadig større problem for barn, like mye som det erfor
voksne.
Og når overvekten blir ekstrem, så må
mange ha ventilasjonsstøtte på natt,
både barn og voksne.
Vektreduksjon er jo den beste medisin, og det ble lagt frem studier som
gjorde meg meget overrasket. Vi har
jo ment og trodd at når man er blitt
overvektig så havner man inn i en
ond sirkel, der man blir trett og
uopplagt, at man ikke klarer å ta tak i
egen helse, og at trening derfor blir et
ork. Om man bare fikk kontroll på
natt pustingen til disse pasientene,
enten med CPAP eller BiLevel
behandling så ville de våkne opp
uthvilte, og kunne dermed bedre være
i stand til å trene, bevege seg og på
den måten gå ned i vekt. Men, slik er
det ikke, studien viste at de faktisk la
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2015

på seg etter oppstart med behandlingen.
Man kan bare spekulere i hvorfor,
studien ga ikke noe svar på det. Det
overrasket meg som sagt mye.
En annen sak som jeg fant meget
interessant var at pasienter med svelgog pratevansker på grunn av nedsatt
puste-, og hostekraft var begynt med
pustestøtte i forbindelse med måltider. Munnstykkeventilering igjen, de
bruker så mye krefter på å spise at det
tapper dem helt for energi, og de klarer heller ikke å spise nok. Men ved
hjelp av munnstykkeventilering i
mellom hver matbit, så fikk de en helt
annen ernæring, de klarte å fullføre
måltider uten å bli så slitne, dette
gjelder også når de skal prate, de viste
til mange pasienter som hadde på en
måte fått et nytt liv etter oppstart
med denne behandlingen, spennende.
Flere firmaer presenterer nå systemer
for direkte kontakt mellom sykehus
og pasientens maskin, CPAP og
BiLevel, i pasientens hjem. Tanken er
jo at pasienten skal slippe å reise inn
til sykehuset for å sjekke om behand-

lingen fungerer. Behandler kan fjernstyre maskinen, analysere og eventuelt forandre på innstilliger, med pasienten på telefon. Dette skal kunne
være med på å redusere ventelister,
være kostnadsbesparende og ikke
minst gjøre det letter for pasienten, at
han hun kan slippe lange reiser for
noe som egentlig er en kort konsultasjon.
Så tilbake til utstillingen, den er
enorm. Man trenger god tid for å
komme seg gjennom, og det er viktig
både for meg som behandler, men
også som representant for NSF Flu, å
møte de firmaene som vi samarbeider
med. Vise at vi faktisk er interessert,
og samtidig få førstehåndskunnskap
om nyvinninger, nye behandlingsmetoder som presenteres og ikke minst
knytte nye bekjentskaper.
Sosialt er ERS også viktig, vi møter
mange kollegaer her nede, både gamle
kjente, og vi blir kjent med nye kollegaer, noe som jeg setter veldig stor
pris på.
ERS er et høydepunkt for meg
gjennom et langt arbeidsår. Jeg gleder
meg allerede til neste år, men først
skal vi ha Fagmøte som i 2016 arrangeres av Hedmark. Jeg håper at jeg ser
så mange som mulig av dere der.
Riktig god jul til dere alle!
Hilsen Geir Kristian

Kursstøtte –
Stipend
Vi minner om at fristen for å
søke NSF FLU stipend og kursstøtte er 1. februar 2016.
Søknadsskjema finnes på NSF
FLU sine nettsider.
Fyll ut skjemaet elektronisk, og
send det som vedlegg i en
e-post til:
nsfflu@gmail.com
Merk emnefeltet med
"kursstøtte 2016 – ditt navn"
eller
"stipend 2016 – ditt navn".
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ERS I AMSTERDAM
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Nina Bertelsen,
styremedlem NSF FLU
–––––––––––––––––––––––––––––––––

ERS-kongressen i Amsterdam var
kjempekjekt å være med på. Som sagt
så var vi ikke så mange fra styret som
reiste i år. Geir Kristian og jeg jobber
begge ved lungeenheter, men vi jobber på ulike felt innen lungefaget.
Derfor gikk vi også på en del forskjellige forelesninger.
Jeg jobber på lungedagposten på
Stavanger universitetssykehus og gikk
derfor på en del forelesninger som
gikk på utredning.
Jeg var på en forelesning som var helt
fantastisk. Vi fikk først informasjon
om en "case", informasjonen vi fikk
var kjønn, alder, symptomer, funn på
røntgen osv. Alt foregikk «live» og vi
fikk se hvordan de bronkoskoperer
(vi fikk se bruk av flere typer skop,
som ebus og tbb) og hvordan de tar
prøver. Vi kunne stille spørsmål
underveis og etter undersøkelsen.
Den nye metoden som var veldig
effektiv, var å fryse (cryobiopsi) et
område i lungen der det var forandringer. Da fikk de tatt veldig gode
biopsier.

I tillegg fikk vi være med på en thoracoscopi. Hvor de forklarte hvordan en frisk
lunge så ut. Og hvilke forandringer i lungehinnen de var på jakt etter.

Dette er den beste og mest spennende forelesning jeg har vært på.
Er veldig takknemlig at vi i styret får annledning til å reise på ERS.

Vi var også invitert på en middag på riksmuseumet. Aldri opplevd noe lingnende. Å
få se så kjente malerier på nært hold.
16
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FELLES FAGKVELD I VESTFOLD

FELLES FAGKVELD FOR
HJERTE- OG LUNGESYKEPLEIERE I VESTFOLD
I flotte lokaler i Willhelmsen
House, samlet NSF FLU og NSF
LKS 27 sykepleiere fra hjerteog lungeavdelingen ved SiV til
felles fagkveld. Hjerte- og lungesyke er ofte en og samme person, og et samarbeid for fagkveld føltes både naturlig og lett
å arrangere da fellesinteressene
er mange for sykepleierne i
disse fagfeltene.

Både på hjerte- og lunge avdelingene
jobber man med forebyggende innsats for sine kroniske syke, henholdsvis kols- og hjertesviktpasienter.
Margrete Klemmetsby innledet med å
fortelle om tilretteleggingen av utbedret pasientforløp for kols-pasienter,
et prosjekt som involverer både SiV
og kommunene i Vestfold. Dette er et
kroniker-forløp, og dreier seg ikke
hovedsakelig om tidsfrister, slik man
kjenner fra andre forløp, men om den
innsatsen som må gjøres for å endre
et forløp fra liten innsats tidlig i forløpet, sen diagnostisering av sykdommen med påfølgende hyppige forverringer, stor symptombelastning og
stort behov for helsetjenester i siste
fase av livet, til tidlig diagnostisering,
forebyggende tiltak i alle faser, og
begrensing av utvikling av sykdommen og symptombelastning, samt økt
kompetanse og tett samarbeid
mellom tjenestenivåene rundt pasienter med stor symptombelastning og
behov for helsetjeneser i siste fase av
livet. Anbefalingene for bedre forløp
et godkjent ved ledelsen ved SiV, og
Kommunene og SiV har nå ansvaret
for å iverksette anbefalt innsats i pasientforløpet. Implementeringen ved
SiV er i planleggingsstadiet med
Linda Marie Steffensen som prosjektleder. Konkret hva som iverksettes når
er det for tidlig å si noe om. For
mange er det stort behov for hjelp til
livsstilsendring og kunnskap om sykdommen, og det er med stor glede at
Lungeavdelingen ved SiV igjen har
Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2015

startet opp med lungerehabiliteringskurs.
Ved Hjertesviktpoliklinikken har man
i over 15 år hatt tilbud om sykepleieoppfølging av hjertesviktpasienter.
Annbjørg Remseth Pedersen fortalte
om jobben som gjøres her, en oppfølging som pasientene har svært godt
utbytte av. Hit kommer pasienter til
kontroller etter utskrivelse fra sykehus, eller henvist fra egen lege.
Pasientene får optimalisert den medikamentelle behandlingen i tillegg til
undervisning og hjertesvikt, medisine
de skal ta, livsstilsendringer og hvordan de kan justere medisinene selv
for å unngå forverring av hjertesvikten, og videre hindre innleggelse på
sykehus. Oppfølgingen på hjertesviktpoliklinikken har vist seg å være en
viktig del i behandlingen av denne
pasientgruppen, både med tanke på å
trygge pasientene og hindre reinnmleggelser.
Med på å arrangere fagkvelden, var
også representanter fra legemiddelindustrien som bidro med informasjon
om aktuelle legemidler. Thore VeierOlsen holdt foredrag om Duaklir fra
Astra Zeneca AS. Vegard Skreden
holdt foredrag om Simdax fra Orion
Pharma AS.
Både på hjerte- og lungeavdelingen
tilbringer mange pasienter sin siste
fase av livet. Lite er vel mer utfordrende enn å ivareta disse pasientene
og pårørende på rett og verdig vis til
enhver tid. Det krever mye av oss som
profesjonelle og som mennesker. De
etiske problemstillingene blir både
tydelige og vanskelige i mange tilfeller. Men også her finnes det systemer
for hvordan man kan tilnærme seg
disse utfordringene.
Lise Lotte Westby er sykehusprest ved
SiV og sitter i etisk-refleksjonskommite hvor man systematisk gjennomgår etiske dilemmaer, og til slutt konkluderer med mulige gode løsninger
og en anbefaling for hvordan man
kunne løst saken på best mulig måte.

Sykehusprest Lise Lotte Westby.

For så å dra lærdom av det senere.
Vi som var tilstede denne kvelden,
fikk være med Lise Lotte Westby i
gjennomføringen av et aktuelt case
som handlet om de siste dagene til en
pasients liv ved SiV. En presentasjon
som fikk alle til å se løsningene til de
kompliserte temaene rundt dette
klinkende klart og entydig. Det kan
være lett å være ”etterpåklok” når
man har tid til å sette seg sammen og
gå gjennom et case fra alle sider samlet, men å jobbe med case på denne
måten har vist at praksis faktisk også
endres til det bedre i ettertid.
Vi i styret i LKS og FLU vil takke alle
som bidro til at dette ble en hyggelig
og inspirerende fagkveld. For de som
ikke kunne være med denne gangen,
tror jeg vi kan love at det vil bli flere
muligheter fremover. Også i samarbeid med andre faggrupper i Vestfold.
På vegne av styrene LKS og FLU,
Margrete Klemmetsby

Annbjørg Remseth Pedersen fra hjertesviktpoliklinikken.
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KOLS-SAMHANDLING

KOLS-SAMHANDLINGSPROSJEKTET
I TELEMARK;
”VI SAMHANDLER FOR DIN HELSE”
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Turid Veronica Bomodden
Prosjektleder/FUS
KOLS-Samhandlingsprosjektet i
Telemark
–––––––––––––––––––––––––––––––––

– Nettverksbygging
– Inhalasjonsmedikamenter
– KOLS Egenbehandlingsplan
KOLS- Samhandlingsprosjektet i
Telemark er et prosjekt der hensikten
er å imøtekomme krav om rett
behandling – på rett sted – til rett tid
(1). Et samarbeidsprosjekt med STHF
(Sykehuset Telemark HF) og
Telemarks kommuner.
I forprosjektet 2013 ble det gjort en
kartleggingsstudie av ulike kompetansebehov i alle Telemarks 18 kommuner, her fremkom det et sterkt behov
for økt kompetanse om KOLS som
diagnose, i tillegg til økt kunnskap
om behandling og helsehjelp til mennesker som lever med KOLS. På bakgrunn av funn fra denne studien, ble
KOLS-Samhandlingsprosjektet startet
opp i februar 2014 med slagordet ”Vi
samhandler for din helse” og med
tema ”Hvordan mestre egen helse
med KOLS”. For å nå målet med prosjektet ble det i første omgang opprettet et nettverk som skulle bidra til
kompetanseoverføring for å hjelpe
dem som lever med KOLS til å mestre
egen helse der de bor.

Prosjektet og dets KOLS-nettverkskontakter
Først vil jeg rette en stor takk til alle
KOLS- nettverkskontaktene rundt i
fylket, som i en travel arbeidshverdag
bidrar stort til dette arbeidet. Antall
representanter for nettverket har for
øvrig vært ujevnt fordelt i kommunene, noen arbeidsplasser har stilt med
flere representanter, andre arbeidsplasser har stilt med én. Siden oppstart av prosjektet har antall nettverkskontakter økt, og i dag består
nettverket av 52 KOLS-nettverkskon20
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takter fordelt på samtlige 18 kommuner i Telemark. Nettverket er tverrfaglig sammensatt med helsesekretærer, sykepleiere, fysioterapeuter og
hjelpepleiere. De fire siste yrkesgruppene har også stilt opp med representanter med spesialkompetanse i sitt
fag. KOLS-nettverkskontaktene spiller
en viktig rolle ovenfor pasientene for
å gi en opplevelse av et mer helhetlig
pasientfokus. Nettverksbyggingen er
fortsatt pågående og ønske på sikt er
å ha minimum en representant fra
alle soner, syke og omsorgssentere
med mer, slik at alle pasienter har tilgang til det samme det tilbudet, uansett hvor de bor.

Markedsføring av prosjektet
og dets KOLS- nettverk
KOLS-nettverket er relativt nytt og
forståelsen for bruk av nettverket,
dets hensikt og ressurser prosjektet
har å tilby er derfor varierende. Av
den grunn er det viktig å spre infor-

masjon om nettverket til alle ledd av
helsevesenet i Telemark. Her er samarbeid med omsorgs- og sykehjem,
hjemmetjeneste, kommunale ø-hjelps
plasser og sykehus av stor betydning
for å lykkes slik at flest mulige får
kjennskap til KOLS-nettverket og
bruke det. I tillegg er også aktivt samarbeid med lokale lag for
Landsforeningen for hjerte og lungesyke og Norsk Astma- og
Allergiforbund opprettet. Dette for å
spre informasjon ut til målgruppen
direkte. I tillegg er det laget en brosjyre med informasjon om prosjektet
som er lagt ut av nettverkskontaktene
på de respektive legekontorene og
egen arbeidsplass. All helsepersonell
og apotekansatte kan møte pasienter
med KOLS, prosjektet erfarer derfor
at det også er hensiktsmessig med
markedsføring og undervisning til
helseutdanninger, frisklivssentraler,
apoteker og legekontorer for å informere dem om prosjektet, dets nettFagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2015
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verk og fokus. En økt kontaktflate til
nettverket vil mest sannsynlig også
bidra til økt kompetanse om KOLS.
Et annet tiltak for å spre informasjon
er en egen nettside tilhørende prosjektet, her kan både helsepersonell,
pasienter og pårørende søke informasjon om prosjektet, liste over nettverkskontaktene samt at en del linker
til relevante nettsider med informasjon rundt KOLS kan følges. Det er i
tillegg lagt ut E-læringsprogram for
både pasienter og helsepersonell, som
er utviklet ved andre helseforetak.
Ønsket er at denne nettsiden blant
annet kan brukes til pasientopplæring, som et supplement, dersom
tiden ikke strekker til i en travel
arbeids hverdag. Brosjyren til prosjektet med henvisning til nettsiden kan
gis for at pasienter og pårørende selv
eventuelt kan søke opp informasjon
de ønsker på nettsiden.
Lyst til å ta en titt? www.sthf.no/kolssamhandling

Økt bruk av KOLS- nettverket
Mens noen har flere kontakter per
arbeidsplass og kommune, samt har
fått eget KOLS-team (tverrfaglig
sammensatt), har andre fått KOLSkoordinator som står for koordinering av arbeidet med alle nettverkskontakter i sin kommune. Andre derimot, står alene, og må selv være initi-

ativtaker for å få brukt sine ressurser
og kompetanse inn mot pasientene.
Tydeliggjøring av sin rolle, hvordan
de kan være en viktig bidragsyter
med sin kompetanse synes viktig å
fremme. Støtte og hjelp fra leder og
kolleger oppgis av nettverkskontaktene å være en nødvendig brikke for
oppretting og gjennomføring av tiltak
(2). Dette er naturlig nok varierende
fra sted til sted. Til tross for at noen
av nettverkskontaktene oppgir manglende støtte fra sine ledere, viser prosjektet til gode resultater gjennom de
snart to årene prosjektet har vært i
drift. I en spørreundersøkelse utført
på nettverkssamling, i henholdsvis
desember 2014 og mai 2015 ble blant
annet spørsmål knyttet til bruk av
deres rolle på egen arbeidsplass og
kommune belyst. Fra 38 registrerte
henvendelser i 2014, oppgav nettverkskontaktene hele 437 henvendelser fra desember 2014 til mai i
2015. Dette gir en økning på 1050 %
fra desember til mai. Flere av nettverkskontaktene oppgav at dette var
jevnlig/daglig og er derfor vanskelig å
oppgi i antall henvendelser.
Henvendelsene kunne være alt fra
andre kolleger, fastlege, fysioterapeut,
STHF og til pasienter og pårørende
(2). Det gjenstår fortsatt å gjøre
KOLS-nettverket kjent i alle ledd for å
øke antall henvisninger til KOLSnettverkskontaktene. Men tallene i
undersøkelsen (2) må kunne sies å
vise at behovet for nettverket er tilstede.

Fokus på rett bruk og teknikk
av inhalasjonsmedikamenter

Noen hver fikk en aha-opplevelse under
sugerørstesten.
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I tillegg til å nå målet om økt kompetanse om KOLS blant helsepersonell i
fylket, har et av hovedfokusene hittil
vært rettet mot rett bruk og teknikk
av inhalasjonsmedikamenter.
Prosjektet følger de nasjonalfaglige
retningslinjene for KOLS (3).
Tiltakene i fht rett bruk og teknikk av
inhalasjonsmedikamenterer konkrete
og kan nyttiggjøre seg alt fra første
møte med pasientene og kolleger.
For å unngå unødige KOLS eksaserbasjoner som kan føre til raskere fall i
KOLS grad er stabilisering av sykdommen derfor nødvendig. For de
som er avhengige av inhalasjonsmedikamenter er rett bruk og teknikk derfor vesentlig (3).
Erfaringer gjennom snart to år i pro-

sjektet viser imidlertid at det er mye
feilbruk vedrørende inhalasjonsmedikamenter. Dette kan være alt fra rekkefølge på medikamentene til hvordan de teknisk brukes, samt hvordan
de inhalerer sine medikamenter. Det
er videre blitt observert at pasienter
kan ha bivirkninger som sopp i
munnhulen, i tillegg til at de oppgir
manglende effekt av inhalasjonsmedikamentene sine. Dette kan være et
tydelig signal på feilbruk. Skal pasientene nyttiggjøre seg sine inhalasjonsmedikamenter slik det er tiltenkt, er
det vesentlig at de gjennomfører dette
riktig. Et tiltak som kan forhindre
dette er at pasientene viser helsepersonell og apotekansatte hvordan de
faktisk bruker sine medikamenter, slik
kan feil korrigeres og veiledning av
rett bruk og teknikk gjennomføres.
Ikke minst lære pasientene FÅS
(Frigjøre, åpne og stabilisering av
luftveiene). På denne måten vil pasientene ha optimale forhold for å nyttegjøre seg de inhalasjonsmedikamentene de faktisk får. Erfaringene hittil
er også at mange pasienter forteller at
de ikke har fått denne type veiledning
før, men kun blitt vist hvordan de
skal gjøre det - uten kontroll på at de
faktisk klarer det selv. Det er mange
tilbakemeldinger fra pasienter på at
veiledning rundt dette oppleves nyttig.
Undersøkelsen gjort på nettverkskontaktene viste at det i 2014 ble
gjennomført 14 veiledninger av pasienter, mot 103 veiledninger fra
desember 2014 til mai 2015. Dette gir
en økning på 630% flere gjennomførte veilendinger rundt rett bruk og
teknikk av inhalasjonsmedikamenter
til pasientene (2). Ønsket er at dette
skal komme på dagsorden som en
rutine kontroll for de som lever med
KOLS. Flere av nettverkskontaktene
oppgir at dette er noe de nå alltid har
som rutine i kartlegging av pasienter
med KOLS (2).

KOLS-Egenbehandlingplan
Et annet fokus prosjektet har er
KOLS-egenbehandlingsplan. KOLSNasjonalfaglige retningslinjer anbefaler dette til de som lever med KOLS
og har gjentatte eksaserbasjoner (3).
Dersom pasientene ved symptomer
på en eksasebasjon ikke kommer i
mål med inhalasjonsmedikamentene,
er iverksetting av KOLS- egenbehand21
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bestilling fra nettverkskontakten til
deres arbeidsplasser, tilhørende legekontor med mer. Siden oppstart har
et seksti talls lokale undervisninger
vært gjennomført med KOLS som
tema. Dette styrker kompetansen i
alle ledd og gjør rollen til nettverkskontaktene mer tydelig samt at det
erfares at utøvelsen av nettverksrollen
således blir enklere å utøve.

Avsluttende ord

Engasjement under gjennomgang av sykdomsforløp i auditoriet.

lingsplan en annen (sterk) anbefaling.
Hensikten er å komme tidlig i gang
med behandling for å unngå unødige
eksaserbasjoner, risiko for reinnleggelse i sykehus, og i verste fall ytterligere reduksjon av lungekapasitet og
fall i KOLS grad (3).
Dette krever kompetanse hos pasientene og hos helsepersonell som eventuelt skal bistå i bruk av KOLS-egenbehandlingsplan. Kunnskap om habituelle verdier hos pasientene og avvik
fra disse verdiene for å avdekke en
evt. begynnende eksaserbasjon er i
fokus.
Grad av purulens i ekspektorat, økt
hoste og dyspnoe samt feber er symptomer som pasienter og helsepersonell bør vurdere hyppig (3), for å
komme i gang med ”Rett behandling
– på rett sted – til rett tid ”(1).
Fastlegen har her en sentral rolle i
samhandlingen, da de står medisinsk
ansvarlig for pasientene i egen kommune og alltid skal varsles ved oppstart.
Undersøkelser av nettverkskontaktene
viste 259 % økning i antall undervisninger, iverksetting og bruk av KOLSegenbehandlingsplan fra desember
2014 til mai 2015 (2). Flere pasientene som har fått økt kompetanse
rundt sin KOLS- diagnose samt lært
seg bruk og forståelse av KOLSEgenbehandlingsplan, erfarer at dette
er et godt mestringsverktøy og gir en
trygghet som er tilgjengelig hjemme
ved symptomer på en eksaserbasjon.
Noen pasienter forteller at KOLSegenbehandlingsplanen utgjør en stor
forskjell for dem, da dette bidrar til
22

en forskjell på å få kunne bo hjemme
- fremfor og ”bo” på sykehus.

Viktig med erfaringutveksling
og forelesninger knyttet til
KOLS
KOLS-Nettverket har fire samlinger
pr år, hvor kompetanseoverføring og
erfaringsutveksling står sentralt. I
desember 2015 gjennomføres den
åttende samlingen med ernæring til
pasienter med KOLS som hovedfokus. Klinisk ernæringsfysiolog fra
STHF skal i denne nettverkssamlingen holde en forelesning. I tillegg skal
fagutviklingssykepleier og nettverkskontakt fra Gulset bokollektiv og
omsorgssenter snakke om
”Kostkoffert” og hvordan de har
fokus på ernæring på sykehjemmet
der hun jobber. Videre skal to av nettverkskontaktene fra STHF Notodden
legge frem hvordan de bruker sin
rolle i en travel arbeids hverdag, for å
nyttiggjøre sine ressurser og kompetanse i rollen som KOLS-nettverkskontakt.
Kompetansen nettverkskontaktene
har med seg er naturlig nok varierende ut ifra hva slags erfaringer de
har med seg fra tidligere, samt hvor
lenge de har vært i nettverket.
Nettverkssamlingene og denne form
for faglig påfyll samt erfaringsutveksling, er noe som oppgis av nettverkskontaktene som sentralt for inspirasjon, bruk av nettverksrollen og konkrete tiltak (2). I tillegg til nettverkssamlingene gjennomfører prosjektleder/FUS lokale undervisninger på

Uten nettverkskontaktene hadde ikke
prosjektet vært der det er i dag, og
kunne trolig ikke vist til de samme
gode resultatene.
Nettverkskontaktenes rolle er uvurderlig for å hjelpe pasienter som som
lever med KOLS til å ivareta deres
livskvalitet, da de tilbyr støtte og veiledning der pasientene bor. Fra prosjektet ble startet opp februar 2014, er
antall reinnleggelser ved STHF blitt
redusert, og det er grunn til å anta at
nettverkskontakter og etablerte øhjelpsplasser i kommunene er noen
av årsakene til at antall reinnleggelser
har gått ned. For å oppsummere kort,
mye arbeid gjenstår men vil jeg trygt
påstå at prosjektet så langt har vært
en suksess i Telemark, med tanke på
at krav fra Stortingsmelding nr.47 er
på god vei til å innfris. KOLS-nettverket bør opprettholdes og videreutvikles og gjerne også over fylkesgrensen. Prosjektet og dets nettverk går
2016 i møte med optimisme og mot,
på vegne av alle de som lever med
KOLS og tenger hjelp til mestring av
egen helse. Vi samhandler for deres
helse.

Kilder:
1) ST.Meld nr 47. Samhandlingsreformen,
Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
Det Kongelige Helse – og
Omsorgsdepartement, 2008-2009.
2) Undersøkelse gjennomført av KOLS-nettverkskontaktene, desember 2014 og mai
2015.
3) KOLS-Nasjonalfaglige retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og
oppfølging. Helsedirektoratet, 2012.

Gjennomlesing, korrektur og
innspill av:
Andi Kvåle, KOLS-nettverkskontakt.
Fagutviklingssykepleier ved Notodden
Omsorgssenter
og intensivsykepleier ved STHF, Notodden,
avd FOVA.
Ann Kristin Austarheim, Høgskolelektor på
bachelorutdanning i sykepleie,
Lovisenberg diakonale høgskole.
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KURSSTØTTE/MEDLEMSFORDEL

TILBAKEMELDING KURSSTØTTE TIL
38. EUROPEISKE CYSTISK FIBROSE KONFERANSE
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Av Marianne Bakkevig Lund, Sykepleier
Lungepol, SUS, Stavanger
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Tilbakemelding for kursstøtte til
å delta på 38. Europeiske
Cystisk Fibrose konferanse,
Brussel, Belgia.

Jeg var i år så heldig å få delta på den
årlige europeiske Cystisk fibrose konferansen (ECFS) i Brussel i juni.
Jeg har spl.ansvar for de voksne CFpasientene som tilhører SUS. Av
Norges ca 300 CF-pasienter, har vi p.t
ca 14 voksne pasienter. Dette er pasienter som trenger ulik grad av oppfølging alt etter hvor syke de er. Noen
lever tilnærmet normalt, mens andre
har behov for hyppig kontakt og
omfattende behandlingsopplegg.
Her på SUS er det jeg som spl samt 2
leger som jobber med de voksne CF
pasientene. For å treffe CF-kollegaer
er det derfor nødvendig å reise et

stykke. Denne gangen ble det helt til
Brussel.
ECFS er en stor konferanse med 2300
deltakere fra alle verdens land. Det er
lett å føle seg liten der. Men vi som
reiser fra Norge har godt samhold. I
år var vi ca 20 fra Norge, flest fra CFsenteret i Oslo, men også fra Arendal,
Bergen, Bodø og Stavanger.
Jeg opplever det veldig viktig og verdifullt å møte kollegaer slik og få faglig oppdatering. I CF-miljøet jobber
vi mye for å få til lik behandling uansett hvor i Norge en bor. Derfor er det
viktig at vi møtes, og kan samkjøre
oss.
I år var flere forelesninger rettet mot
det å kunne sortere ut hvilken
behandling og oppfølging pasientene
trenger, og hva de trenger. Altså lette
byrden deres mtp antall sykehusbesøk, timer, prøver etc. Vi må ha
respekt for at CF-erene har et vanlig
liv utenom sykdommen, og at de
ønsker å leve så normalt som mulig.

Samtidig må vi iverksette tiltak når
situasjonen krever det f.eks smitteverntiltak v/»trøblete» bakterier.
Det er også svært gledelig at det ser ut
som om vi kan øke gjennomsnittlig
levealder fra tidligere 40 år, til 50 år.
Dette viser at behandling hjelper!
De siste årene har også nye medikamenter blitt tatt i bruk. Ivacaftor har
vist lovende resultater på en genkombinasjon G155D. Den prøves nå ut på
F508 (homocygot) sammen med et
annet medikament. Dette er en svært
vanlig genkombinasjon som mange
har. Ofte er den forbundet med alvorlig sykdomsgrad. Resultatene herfra
er spennende å vente på; det kan bety
stor endring i livskvalitet for den
enkelte.
Jeg kom tilbake fra konferansen med
ny inspirasjon og motivasjon etter
gode samtaler med kollegaer fra hele
landet, flott undervisning og faglig
oppdatering; takk for støtten!

OPPHOLD PÅ FORSKNINGSSENTER XRISTOS, LESVOS
I HELLAS – EN GLIMRENDE MEDLEMSFORDEL!
I tidsrommet 7 mai til 15. oktober(uke 18/19- uke 40/41) er
det mulig for medlemmer av
NSF som arbeider med forskning/fagutvikling/prosjekter som
krever ro og refleksjon å søke
om et eller to ukesopphold. Det
er ikke ment å være ferieopphold, og passer ikke for barn.
Oppholdene varer fra lørdag til
lørdag.

Xristos Forskningssenter ligger på øya
Lesvos i Hellas, nærmere bestemt 5
km fra den lille byen Scala Kaloni.
Xristos er en del av Limonos klosteret. Et steinkast unna ligger Metochi
studiesenter , som også er en del av
klosteret. Dette er Universitetet i
Agder sitt studiesenter. De som bor
på Xristos kan, etter forespørsel, få
tilgang til biblioteket på studiesenteret. Det er også muligheter for å spise
sammen med gjestene på Metochi for
en billig penge.
Senteret har 7 studios eller leiligheter.
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Hvert rom har et lite kjøkken, to
senger og en skrivepult. I tillegg er det
et bibliotek med arbeidsplasser.
Rommene har air-condition og internettilgang. Det er enkel, men god
standard på rommene.
Bruken av leiligheten er gratis for
medlemmer av NSF. Reise , opphold
og strøm betales av den enkelte. Du
kan gjerne ta med en venn/kollega
eller partner hvis du ønsker det.
Før ankomst må du ta kontakt med
Marika Simou. Hun er vårt greske
vertskap, og snakker godt engelsk. I
tillegg driver hun reisebyrået Tsalis
Tours.
E-post: tsalis@otenet.gr
Mobiltelefon: (+30) 693 2418840
Marika kan hjelpe deg med en taxi
til/fra flyplassen eller havna, eller leiebil fra flyplassen om du foretrekker
det.
• Sengetøy og håndkle er tilgjengelig
på Xristos. Badehåndkle må du ta
med selv.
• Overtagelsedag er lørdag, men
kommer/reiser du et par dager før

pleier det likevel å ordne seg fint
• Det letteste er å fly med SAS via
København til Athen, eller KLM via
Amsterdam til Athen. Fra Athen til
Mitiliini må du ta Aegean eller
Olympic airlines. Aegean airlines
har også ruter fra København Athen - Mitilini. Lilleput flyr direkte fra Gardermoen til Mitilini hver
lørdag.
• Det er trådløst internett som virker
stort sett over hele området
• På Xristos kan du låne sykler gratis.
Xristos ligger ca 5 km fra stranden,
og 3 km fra nærmeste landsby
(Kalloni)
For å melde deg på, kan du: logge
deg inn hos NSF, velge medlemsfordeler, faglige fordeler, forskningsopphold i Hellas. Der finner du søknadsskjema.
Opptak fortløpende – førstemann til
mølla!
Søknadsskjemaet sendes;
xristos2016@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no
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INHALASJONSMEDISINER

QUICKUICK GUIDE INH

INHALASJONSMEDISINER EN
OVERSIKT
Vi har tidligere trykket oversikt over inhalasjonsmedisiner, og ønsker å gjøre det
igjen, da det stadig kommer
nye preparater på markedet.
På Felleskatalogen sin
hjemmeside,
www.felleskatalogen.no,
under fanen ”for pasienter”
finner man den samme
oversikten. Her finner man
også videovisning av hvordan samtlige inhalasjonsapparater skal brukes. Denne
oversikten oppdateres jevnlig, noe som kommer godt
med i dette markedet, der
det stadig kommer noe nytt.
Oversikten trykket i dette
bladet, har foreløpig ikke
med seg de siste preparatene
på markedet, men de finnes
på nettsiden så snart den er
oppdatert. Vi vil også trykke
denne oversikten i neste
nummer. Det er et flott
arbeid som er gjort i disse
oversiktene, og et nyttig
verktøy for både pasienter
og helsepersonell som Espen
Kolberg i Sykehusapotekene
har laget.

Sprayaerosoler

Tørrstof

Korttidsvirkende ɴ2-agonister

Korttidsvirkende ɴ2-agonister:

AiroMir
Aerosol
Langtidsvirkende
ɴ2-agonister:

Serevent
Aerosol

Ventolin
Aerosol

AiroMir
Autohaler

Ventolin
Diskus

Korttidsvirkende
Antikolinergika:

Langtidsvirkende
Antikolinergika:

Atrovent
Aerosol

Spiriva
Respimat

Striverdi
Respimat

Glukokortikoider:

AeroBec
Aerosol

Bricanyl
Turbuhaler

Langtidsvirkende ɴ2-agonist

Onbrez
Breezhaler

Oxis
Turbuhaler

Glukokortikoider:

AeroBec
Autohaler

Alvesco
Aerosol

Flutide
Aerosol

Asmanex
Twisthaler

Beclomet
Easyhaler

ɴ2-agonist og glukokortikoid:
ɴ2-agonist og glukokortikoid:

Flutiform
Aerosol

Inuxair
Aerosol

Seretide
Aerosol

Relvar
Ellipta

Inhalasjonskammer til bruk
y:

AeroChamber

OptiChamber
Diamond

Seretide
Diskus

Langtidsvirkende Antikoliner

Vortex

Eklira
GenuAir

Seebri
Spiriv
Breezhaler Hand

Ref
efu
usjonskode blå resept: §5 07

Utarbeidet av farmasøyt Espen Kolberg, 27.04.2015, espen.kolberg@sykehusapotekene.no, Far
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HALASJONSPREP
EPA
ARATER (FOR SYKEHUSLEGER)
KORTTIDSVIRKENDE Ȳ2-AGONISTER (SABA)

ffinhalatorer

Virkestoff

Handelsnavn

ICD

Styrker (per dose)

Salbutamol

Airomir

J43,J44,J45,E84

0,1 mg

Buventol

J43,J44,J45,E84

100 µg ,200 µg

Ventoline

J43,J44,J45,E84

0,1 mg

Bricanyl

J43,J44,J45,E84

0,25 mg, 0,5 mg

r:
Terbutalin

LANGTIDSVIRKENDE Ȳ2-AGONISTER (LABA)

Buventol
Easyhaler

r

Oxiss
Oxi

J43,J44,J45,E84

4,5 µg, 9 µg

Indakaterol

Onbrez

J43, J44

150 µg, 300 µg

Salmeterol

Serevent

J43,J44,J45,E84

25 µg, 50 µg

Olodaterol

Striverdi

J43, J44

2,5 µg

Aerobec

J45,E84

50 µg, 100 µg

Beclomet

J45,E84

200 µg

Giona

J45,E84

100 µg, 200 µg, 400 µg

Pulmicort

J45,E84

100 µg, 200 µg, 400 µg

Ciklesonid

Alvesco

J45

80 µg, 160 µg

Flutikasonpropionat

Flutide

J45,E84

Aerosol: 50 µg, 125 µg, 250 µg
Diskus: 50 µg, 100 µg, 250 µg, 500 µg

Mometason

Asmanex

J45

200 µg, 400 µg

GLUKOKORTIKOIDER (ICS)

ter:

r

Formoterol

Beklometason

Budesonid

Serevent
Diskus

GLUKOKORTIKOIDER + LANGTIDSVIRKENDE Ȳ2-AGONISTER (ICS / LABA)

Flutide
Diskus

Giona
Easyhaler

Pulmicort
Turbuhaler

Beklometason +
Formoterol

Inuxair

J44, J45

100 µg / 6 µg

Budesonid + Formoterol

Symbicort ,
DuoResp

J44, J45

80 µg/4,5 µg, 160 µg, /4,5 µg, 320
µg/9 µg

Flutikasonpropionat +
Formoterol

Flutiform

J44, J45

50 µg/5µg, 125 µg/5µg, 250 µg /10
µg

Flutikasonpropionat +
Salmeterol

Seretidee,,
Airf
rfllusal

J44, J45

Aerosol: 25 µg/50 µg, 25µg/125 µg,
µg
25 µg/250 µg
Diskus:50 µg/100 µg, 50 µg/250 µg,
µg
50 µg/500 µg
Forspiro: 50 µg/250 µg, 50 µg/500
/500 µg

Flutikasonfurorat +
Vilanterol

Relvar

J44, J45

ϵϮʅŐͬϮϮʅŐ͕ ϭϴϰʅŐͬϮϮʅŐ

J43,J44,J45,E84

20 µg

KORTTIDSVIRKENDE ANTIKOLINERGIKA (SAMA)

DuoResp
Spiromax

SymbiCort
Turbuhaler

Airflusal
Forspiro

Antikolinergika
og ɴ2-agonist:

rgika:

Ipratropiumbromid

Atrovent

LANGTIDSVIRKENDE ANTIKOLINERGIKA (LAMA)
Aklidiniumbromid

Eklira

J43, J44

322 µg

Glykopyrroniumbromid

Seebri

J43,J44

44 µg

Tiotropiumbromid

Spiriva

J43,J44

Handihaler: 18 µg
Respimat:2,5 µg

LANGTIDSVIRKENDE ANTIKOLINERGIKA + LANGTIDSVIRKENDE Ȳ2-AGONISTER (LAMA/LABA)

va
dihaler

Duaklir
Genuair

Ultibro
Anoro
Breezhaler Elli
Ellip
pta

Glykopyrroniumbromid +
Indikaterol

Ultibro

J43, J44

43 ʅg/85ʅg

Umeklidiniumbromid +
Vilanterol

Anoro

J43, J44

55 ʅg/22ʅg

Aklinidiumbromid +
Formoterol

Duaklir

J43, J44

340 ʅg/12ʅg

rmasøytiske Tjenester, Sykehusapotekene Oslo
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LUNGEREHAB.: TRENING OG KUNNSKAP

LUNGEREHABILITERING:

TRENING OG KUNNSKAP OM KOLS FIKK BERIT TILBAKE TIL LIVET
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Tekst/foto: Anja Jasinski Kandal-Wright,
Sykehuset i Vestfold
–––––––––––––––––––––––––––––––––

For fem år siden ble Berit
Nymoen (67) akutt lagt inn på
sykehus. Hun veide 35 kilo og
hadde en lungekapasitet på 27
prosent. Datteren fikk beskjed om
at legene ikke kunne garantere at
de klarte å redde livet hennes.

– Jeg hadde vel i grunnen visst det
lenge, men ville ikke akseptere at jeg
hadde kols.
I en lang periode var Berit inn og ut
av sykehuset, men det var ikke stort
legene kunne gjøre.
– Jeg fikk beskjed om at lungene var
rimelig kjørte, de klarte rett og slett
ikke jobben sin. Jeg satt i sofaen i
stuen koblet til en lang slange, og var
ganske så deprimert.
Til slutt tenkte hun: Jeg må kunne
klare det bedre enn dette.
– Jeg fikk hjelp av fysioterapeut til å
begynne med trening, og fikk plass på
Glittreklinikken. Der lærte jeg hva
kols egentlig er, og hvordan jeg skal
klare å leve med og ta kontroll over
sykdommen.
Sakte, sakte, sakte går det fremover
for Berit. Noen skritt lengre for hver
dag. Til slutt blir oksygenapparatet
satt i en krok. Og der har det blitt.
– Da jeg var til kontroll i våres hadde
jeg en lungekapasitet på 36 prosent.
Da fikk jeg blod på tann. Jeg fikk til-

Berit er kjempefornøyd etter behandlingen/treningen hun har gått gjennom.

bud om lungerehabiliteringskurs ved
SiV, og det har jeg hatt kjempeutbytte
av. Det å utfordre seg selv i trygge
rammer og lære hvordan jeg skal
takle hoste- og slimanfallene slik at
ikke panikken tar meg har vært veldig
viktig, forteller hun.

– Viktig del av behandlingen
Våren 2015 startet lungeseksjonen
ved Sykehuset i Vestfold opp igjen tilbudet med lungerehabilitering for
kolspasienter.
- Vi ser at dette er en viktig del av
behandlingen og ikke minst at det har
en effekt, sier spesialsykepleier
Margrethe Klemmetsby om hvorfor
SiV har tatt disse kursene inn som en
del av tilbudet igjen.
To dager i uken i seks uker møtes deltakerne til trening og undervisning på
sykehuset.

– Vi driver med stasjonstrening, hvor
både kondisjon og styrke er i fokus.
Mange har liten eller ingen erfaring
med trening, og alle har til felles at de
sliter med pusten. Vi tilpasser treningen til hver enkelt og måler fremgangen gjennom kurset, forklarer spesialfysioterapeut Elisabeth Idås.
Etter trening samles deltakerne til
halvannen times undervisning.
- Her lærer de hvordan de kan mestre
sykdommen og hverdagen bedre. Vi
snakker blant annet om kosthold,
pusteteknikker, anfallsmestring og
slimmobilisering.
Idås får gode tilbakemeldinger fra
pasientene på kurset.
– Mange sier at hverdagslige aktiviteter går lettere og at det er mindre
anstrengende å gå opp trapper. Det
kan også føre til færre sykehusinnleggelser. Når de har gjennomført kurset
er det viktig at de fortsetter med trening og får oppfølging i kommunen,
påpeker hun.
Det er fortløpende opptak, og pasienter kan henvises til lungerehabiliteringskurset fra fastlegen eller direkte
fra sykehuset.

– Stolt over hva jeg har fått til
Berit Nymoen er ikke i tvil om hva
som har hjulpet henne til å mestre
sykdommen.
- Første steg er selvsagt å kutte røyken. Men regelmessig trening, kunnskap om sykdommen og tro på at
ting kan bli bedre er også viktig,
mener hun.
Nymoen er nå leder for
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i Tønsberg. Hun har nådd
50 prosent lungekapasitet og har ikke
tenkt å gi seg med det.
– I stedet for å føle skam over sykdommen, er jeg stolt av hva jeg har
fått til. Jeg har så mye å leve for –
familie, venner og barnebarn. Kols
rammer forskjellig, men det er mulig
å ta kontroll over sykdommen. For
meg er det meningsfullt å jobbe for at
flere skal få kunnskap om sykdommen sin og mulighet til å delta på
kurs.

Fysioterapeut Elisabeth Idås (til venstre) leder treningen ved lungerehabiliteringen SiV.
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UTDANNELSE

KULL 6 VIDEREUTDANNING I KLINISK SYKEPLEIE LUNGESYKEPLEIE VED HØGSKOLEN I BERGEN
DET ER EN STOR GLEDE Å GRATULERE ALLE PÅ KULL 6 MED FULLFØRT
VIDEREUTDANNING I LUNGESYKEPLEIE
BILDET: Alle studentene som har fullført
videreutdanningen. De to innfelte var ikke
tilstede da bildet ble tatt.

Avslutning av klinisk videreutdanning i lungesykepleie for kull
6 ble markert med et fagseminar
på den nye Campusen til
Høgskolen i Bergen den 10.
desember 2015, hvor alle studentene presenterte fordypningsoppgavene sine.
Utdanningen er på deltid, 60
studiepoeng over1,5 år med 10
ukesamlinger i Bergen. Det
arbeides med å etablere klinisk
masterstudie i lungesykepleie ved
HIB, hvor videreutdanningen i
lungesykepleie da inngår i en
mastergrad.
Kvaliteten på utdanningen gjenspeiles bl.a. ved forelesernes
kompetanse. Sykepleierne som
har undervist har enten PhD
grad og mastergrad og/eller
videreutdanning. Legene som
har undervist er spesialister
innen sitt fagområde. I tillegg
har det vært undervisning ved
fysioterapeuter, ergoterapeut,
bibliotekar, statistiker, psykolog
og jurist, alle med svært høy
kompetanse innen sitt fagområde. Veilederne på fordypningsoppgaven har alle forankringer i
lungefaget fra ulike steder i landet.
Lungefaget er både bredt og
komplekst og pasientgruppen og
helsetjenesten har behov for
sykepleiere med spisskompetanse
som grunnutdanningen ikke gir.
Det viktigste målet med utdanningen er bedret helsetjeneste til
pasienter med lungesykdommer
eller respiratoriske problemer
forårsaket av andre sykdommer
eller skader.

VIDEREUTANNING I KLINISK SYKEPLEIE
60 STUDIEPOENG
Høsten 2016 starter Videreutdanninger i klinisk sykepleie med fordypning i:
Gastrosykepleie - infeksjonssykepleie og smittevern - lungesykepleie
- nevrosykepleie - stomisykepleie - uroterapi.
BAKGRUNN
Helsevesenet har et økende behov for sykepleiere med
spesialkompetanse innen ulike kliniske fagfelt. Sykdomspanorama
og behandlingsmuligheter endrer seg raskt og stiller økte krav til
sykepleietjenesten. Dette krever en type spisskompetanse utover
det bachelorgraden i sykepleie kan gi. Institutt for sykepleiefag
tilbyr derfor videreutdanning i klinisk sykepleie innen flere fagfelt.
MÅLGRUPPE
Studiet henvender seg til sykepleiere i sykehus, i
primærhelsetjenesten eller fra andre relevante helsetjenestetilbud
i Norge og Norden.Samhandlingsreformen vil medføre at
det blir større behov for denne type kompetanse også i
kommunehelsetjenesten. Det kreves treårig sykepleierutdanning
fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant
sykepleiepraksis. Det kreves autorisasjon som sykepleier i Norge.
Søkere må ha grunnleggende kunnskap innen bruk av IKT-verktøy.
Deler av litteraturen er engelskspråklig.

OVERSIKT OVER STUDIEFORLØPET
Emne 1: Klinisk spesialitet, generell del 20 stp.
og helsepedagogikk 5 stp.
Emne 2: Forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis 15 stp.
Emne 3: Klinisk fagledelse, fordypning i klinisk spesialitet 20 stp.
Deltidsstudier over 3 semester. Studiet er bygget opp med 10
ukesamlinger. I tillegg gjennomføres 150 timer kliniske studier
innen spesialiteten (nasjonalt og / eller internasjonalt).
STUDIEAVGIFT
Kr. 14. 000,- pr. semester, totalt kr. 42.000,+ SIB – avgift (p.t kr. 590,- pr semester)
OPPSTART
Høsten 2016: uke 39 - 40, 49
Våren 2017: uke 5 - 6, 13 og 17
Høsten 2017: uke 37 - 38, 49
Det tas forbehold om at det melder seg tilstrekkelig antall søkere.

MÅL
Målet er å kvalifisere sykepleiere til yrkesutøvelse i et av fagfeltene.
Studiet skal gjøre studentene i stand til å kunne kombinere
klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelige kunnskap
fra forskning for å kunne møte samfunnets krav og brukernes
rettigheter.

For mer om studietilbudene:

www.hib.no/evu

SØKNADSFRIST: 15. MAI 2016
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For mer informasjon om studiene og søknadsskjema: www.hib.no/studier/evu/
For faglige spørsmål kontakt: Instituttleder Sissel Tollefsen: sissel.tollefsen@hib.no
OPPTAKSKONTORET
+ 47 55 58 75 04

opptak@hib.no

VERDENS KOLS-DAG

VERDENS KOLS-DAG 18. NOVEMBER 2015

Verdens kols-dag markeres hvert år
for å øke oppmerksomheten på
innsatsen som gjøres for mennesker
med kols. Global initial for Chronic
Obstructive Lung Disease (GOLD)
fastsetter hvert år dato og tema for
kols-dagen. I år er temaet for verdens
kols-dag ”det er ikke for sent”. Det er
et viktig budskap, for å vektlegge at
det ikke er for sent å gjøre endringer
for å kunne leve godt med sin
lungesykdom, både før og etter kolsdiagnose. Får man diagnosen kols
skal man oppleve at det finnes
muligheter og hjelp til å gjøre de rette
grepene for å leve godt med sykdommen. GOLD legger på sine nettsider
ut materiale og pressemelding som
kan sendes ut. Man kan også her få
inspirasjon og tips til hvordan man
kan markere dagen, og det oppfordres
til å rapportere inn arrangementer
som holdes i anledning dagen.

Markering av verdens kolsdag i Vestfold 2015
Norges Astma- og Allergiforbund
(NAAF) region Østafjells har de siste
årene stilt opp på Sykehuset i Vestfold
(SiV) i anledning verdens kols-dag.
De var også i år på plass med stand, i
samarbeid med lungeavdelingen ved
SiV. Fra NAAF stilte fire personer som
stod til rådighet for å vise frem hvordan de kan bistå personer med kols.
For å engasjere helsepersonell og
andre, hadde NAAF en kols-quiz, og
det var flere enn sykepleierne fra
lungeavdelingen som klarte å svare
rett på alle spørsmålene. Vi fikk inn
45 besvarelser.
Sykepleier fra lungeavdelingen har
bidratt de fleste av årene med å utføre
spirometri og svare på spørsmål.
Undertegnende var i år med som
sykepleier fra Lungeavdelingen, med
fokus på inhalasjonsmedisiner, som
32

Fra arrangementet i Vestfold. Fra venstre: Anne-Berit Halvorsen, 4 publikum,
Eldbjørg Steensma, sykepleier Margrete Klemmetsby, Ellen Sørby, og stående
Wenche Thode. Alle er utdannede likepersoner.

det aldri kan informeres nok om.
Med stadig nye varianter på markedet
er dette et uutømmelig tema i møte
med personer med kols. Også var det
gledelig å kunne anbefale
Lungerehabiliteringskurs ved SiV som
startet opp igjen våren 2015 etter å ha
vært nedlagt i 4 år.
Både ansatte, pasienter og besøkende
ved SiV benyttet anledningen til å få
mer informasjon om kols denne
dagen. Mange hadde spørsmål om
inhalasjonsmedisner, og det ble flere
samtaler om hva den enkelte kunne
gjøre videre for å leve godt med sin
kols.
Regionssekretær Ellen Sørby ansatt i
NAAF region Østafjells med kontor
på Revetal, sier samarbeidet med
lungeavdelingen både på Kolsdagen
og på lungerehabiliteringskursene er
hyggelig og svært viktig. NAAF’s
likepersoner får vist fram og snakket
om at livet ikke stopper opp selv om
man får en KOLSdiagnose. Vi har en
del treningsgrupper, og der kan man

delta rimelig /gratis fordi man har
krav på fysioterapitimer. Våre
likepersoner forteller at fra å ikke
kunne gå opp hele trapper av gangen,
kan de nå etter å ha deltatt i treningsprosjekt, gå opp bakker og trapper
helt greit, og til og med delta i f.eks.
sykkelløp hele sommeren.

Sykepleiere fra lungeavdelingen løser
NAAF sin kols-quiz. Fra venstre Agnete
Engnes, Isabel Ertzaas Boland, Caroline
Snekkestad og Lene Skoglund.
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KOLS-FORSKNING
Disse intervjuene er hentet fra www.mediaplanet.no og er skrevet av Pia Beate Pedersen
Originalartikkelen kan leses på: www.hjerteoglungesykdommer.no/lunge/mer-optimisme-rundt-kols

MER OPTIMISME RUNDT KOLS
Holdningen rund KOLS har gjerne vært «nå har du røyka på
deg denne sykdommen, så nå
kan du bare sitte der».
Prognosene har dessuten vært
dårlige. Nye funn kan gjøre
skam på mye av det man tidligere har trodd om denne sykdommen.
Man har blitt overrasket over at noen
pasienter med kols faktisk får økt
lungekapasitet over tid, uten at men
helt forstår hvordan dette skjer.
Professor i lungemedisin ved klinisk
institutt 2 ved Universitetet i Bergen,
Per Bakke, er optimistisk på vegne av
kols-pasienter.
- Vi har vært veldig opptatt av å følge
med på hvordan det går med pasientene som har kols, og vi har etter
hvert fått et litt mindre pessimistisk
syn på sykdommen. Det har vært
gjennomført en stor studie, hvor vi
fulgte kols-pasienter over tre år.
- Det viste seg at det var en liten
undergruppe på rundt åtte prosent
som faktisk hadde en jevn og trutt
økning i lungekapasiteten i denne
perioden. Det skal bli spennende å se
om vi finner ut av hva det er som
karakteriserer den gruppen hvor
lungekapasiteten øker. Det er jo en
positiv utvikling, fordi det kan bety at
lungene har en viss evne til regenerering. Klarer vi å stimulere nydanning
av lungevev, så ville det være fantastisk.

Kan skyldes bakterie
Et av de store spørsmålene leger har
stilt seg, er hvorfor noen røykere
utvikler kols, mens andre går fri. Man
har tenkt at det er noe arvelig som
ligger til grunn. Etter grundig leting
har man funnet flere gener koblet til
kols, men de betyr relativt lite.
- I og med at det ikke er gitt at du
utvikler kols dersom du røyker, så har
vi lenge antatt at de som utvikler syk34

med nattesøvnen, og det er viktig at
vi som leger også snakker med dem
om dette. Mange våkner utslitt, og
gjør de det, så må vi se på hvordan vi
medisinerer dem. Røykeslutt og økt
fysisk aktivitet vil også hjelpe på nattesøvnen.

Trening er viktig

Foto: Bent René Synnevåg/Christopher Olssøn

dommen er arvelig disponert for den.
Men så langt har man ikke klart å
finne noe kols-gen, og dermed åpner
man for at ikke arvestoffer alene ikke
kan forklare hele bildet.
- Den andre forklaringen, en forklaring som er veldig «hot» akkurat nå,
er at sykdommen skyldes bakterier.
Inntil for få år siden trodde man at
lungene var sterile, at det ikke fantes
bakterier der i det hele tatt. Nå har
man erkjent at det faktisk er en hel
masse bakterier der.
- Det som kan være mulig, er at en
røyker forskyver balansen mellom de
snille og de slemme bakteriene, for å
si det litt enkelt, sånn at de slemme
får overtaket. Får en røyker da en
betennelse på toppen, så kan dette
samlet bidra til at de utvikler kols.
Etter disse nye holdningene rundt
kols opplever Bakke en helt annen
stemning hos sine pasienter.
- De får en helt ny tenning, de smiler.
Jeg har pasienter som sier til meg at
de ser at de kanskje ikke får glede av
disse nye oppdagelsene, men de vil
gjerne være med i studiene sånn at
andre kanskje kan få nytte av det. Det
gir pasientene en mening.

Krevende sykdom å leve med
Er man hardt rammet vil kols være en
tøff sykdom å leve med, mange kolspasienter sliter ikke bare om dagen,
men om natten også.
- Nær 80 prosent av pasientene sliter

Kols er egentlig betegnelsen på en
gruppe sykdommer som rammer
bronkiene og lungene. Sykdommen
skaper obstruksjoner i luftveiene, som
gjør at det blir tyngre å puste.
Røyking gir økt risiko for kols, men
det er ikke mer enn oppunder 25 prosent av røykere som utvikler kols. En
annen risikofaktor er forurenset luft
for enkelte yrkesgrupper som asfaltarbeidere, bønder, frisører, bakere og
billakkerere, blant annet.
Medisinskfaglig rådgiver i LHL, Olav
Kåre Refvem, forteller at noe av det
viktigste er at man kommer seg til
lege fortest mulig dersom man har
mistanke om at man har kols.
- Kommer man seg til lege på et tidlig
tidspunkt, og får en riktig diagnose
og riktige medisiner, kan man stoppe
eller forsinke sykdomsutviklingen. En
avgjørende og viktig faktor er å slutte
å eksponere seg for stoffer som forverrer tilstanden, man må for eksempel slutte å røyke.
Har man først fått påvist kols bør
man komme i gang med trening så
fort som mulig, for å hjelpe kroppen
med å utnytte surstoffet bedre.
- Uansett hvor dårlig du er, så er
rehabilitering og trening av en veldig
stor betydning. Trening øker muligheten til å økonomisere med surstoffet, cellene i kroppen blir i bedre
stand til å benytte seg av surstoffet.
Det er viktig at man trener så hardt at
man bedrer kondisjonen, men det
aller viktigste er at de som er syke
mosjonerer på en måte de synes er
hyggelig. Man kan leve et godt liv, selv
om man har kols, bare man håndterer
sykdommen riktig, avslutter Refvem.
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