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HEI ALLE MEDLEMMER!
Nå nærmer det seg jul og et nytt år. Tusen takk for flott innsats for NSF FLU i året som snart er over!

Vi håper å se mange av dere på NSF FLU Fagmøtet på Clarion Hotel Energy, Stavanger 27. og 28. april, 2017. Tittel på
Fagmøtet er: Pust fremover – et Fagmøte om lungefeltet i utvikling. Det er et spennende faglig program, og også en flott
anledning til å møte kollegaer. Mer informasjon om programmet og påmelding finner dere her i bladet og på nettsiden
vår. I tillegg så er invitasjonen allerede sendt til alle dere medlemmer og de som var på Fagmøtet på Hamar i år.  
Dere har sikkert allerede sett at vi neste år har valgt å bruke et kongressbyrå for å ta seg av det meste av det praktiske for
Fagmøtet 2017. Vi håper og tror at dette skal fungere meget godt, og det gjør det også enklere for dere blant annet når det
gjelder bestilling av hotell.  Det er som tidligere en lokal arbeidsgruppe i Rogaland som arbeider mye med Fagmøtet og de
har blant annet alt ansvar for det faglige programmet.

I 2017 skal det avholdes generalforsamling. I dette bladet finner dere innkalling til generalforsamlingen og også informa-
sjon om valg til styret. Valgkomiteen vil gjerne at dere melder inn kandidater til styret. 

Den 10. og 11.11. ble det avholdt lokalgruppeledersamling på et hotell på Gardermoen.  Det var veldig god deltakelse, det
var faktisk 15 fylker som var representert.  Vi brukte en god del av tiden til å gå igjennom funksjonaliteten via NSF sin
nettside, for her er det mye som kan benyttes av lokalgruppestyrene, slik at de blant annet lettere kan holde kontakten
med dere medlemmer. I den sammenheng er det VIKTIG at dere alle sjekker at dere har lagt inn rett e-post og telefon-
nummer hos NSF, slik at de kan få sendt e-post og eventuelt SMS til dere. Det var også innlegg fra noen av lokalgruppele-
derne, blant annet om en meget vellykket fagkveld i Bodø.

Dere har nylig fått nyhetsbrev fra NSF, Sentralt fagforum hvor det var satt av god plass til informasjon om prosjektet –
Ressursutnyttelse, organisering og arbeidsform i SF, og det vil også bli informasjon om dette prosjektet under vår general-
forsamling den 27.04.17.
Dere må bare ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål om dette prosjektet.

I slutten av september startet det et nytt kull på videreutdanning i Lungesykepleie ved Høgskolen i Bergen, dette er kull 7
og på dette kullet er det 28 studenter. 

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 er nå 492 medlemmer, så kom igjen og verv så når vi målet om å passere 500 medlemmer
snart. Så vi håper derfor at alle fortsatt prøver å verve kollegaer og ikke glem at vi har vervekam-
panje som pågår!

Vi ønsker dere alle en riktig GOD JUL og 
et riktig GODT NYTTÅR!

Julehilsen fra alle oss i styret v/Gerd Gran
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Diagnostisert
Man glemmer sjelden den dagen man fikk diagnosen.
Mistanken som bekreftes, ventetiden som er over.
Håpet som brister. Klumpen i magen, frykten som
brer seg. Spørsmålene, uvissheten, fremtidsfrykten.
Kaos, frykt, sinne, sorg. Videre er det mange ting å ta
stilling til. Hva er mulighetene for overlevelse? Hva
skjer videre? Hvilken behandling skal jeg ha?
For lungekreftpasienter skjer utredningen innenfor

en forholdsvis kort periode. Skjønt ikke for pasienten
og pårørende. Det kan fortone seg nærmest som en
evighet. For så å få en svært alvorlig diagnose som set-
ter hele tilværelsen på hodet. Med begrensede mulig-
heter for lang forventet overlevelse. At immunterapi
har fått rikelig spalteplass i media og har gitt mange
kreftdiagnostiserte nytt håp om en bedre fremtid, er ikke
vanskelig å forstå. Å være den pasienten som ikke får denne behandlingen kan
være verre å forstå. Enkelte lungekreftpasienter vil nå kunne få mulighet til å
prøve behandlingen. For andre vil den ikke ha effekt. Tre lungeleger har uttalt
seg om immunterapi i denne utgaven av fagbladet, om det som er aktuelt for
lungekreftpasientene og denne behandlingen. En representant for kreftfor-
eningen likeså. Overlege Janna Berg har vært med på å utvikle digitalt sam-
valgsverktøy, og har også svart på spørsmål om dette.
En kols-diagnostisering kan fortone seg noe annerledes. Mistanken og pla-

gene kommer gjerne snikende, og man vil kunne leve med dette i mange år.
Det er ingen bråhast med å få utredning, mener mange. Det er ingen aktet
diagnose å få, mange frykter den som pesten selv. Utredningen kan også være
langtrukket og av mer diffus art, og handler mye om å akseptere diagnosen og å
forholde seg til den. Tror jeg, da. Hvordan pasienter virkelig opplever denne
prosessen, kan man lese om i artikkelen «Å leve i forhandlinger -   pasienterfa-
ringer av å være i den diagnostiske prosessen med å få diagnosen kols».
God lesing og god jul! 

Forsidebildet:  
Vinter i Norge.  Arkivfoto.
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PROGRAM 
TORSDAG 27. APRIL 
08.00 - 09.00  Registrering  

09.00 - 09.30  Introduksjon og åpningstale 

09.30 - 10.15  Allergiutløst astma ved Marte Sæverås, overlege, Stavanger Universitetssykehus 

10.15 - 10.45  Pause med besøk i utstillingene 

10.45 - 11-15  Utredning og behandling av interstitielle lungesykdommer, med spesielt fokus 
på idiopatisk lungefibrose ved Trygve Müller Jonassen, overlege, Haukeland 
universitetssjukehus 

11.15 - 11.45 Interstitielle lungesykdommer ved Henrik Ryftenius og Lise-Lotte Landenfelt  

Gestré, sykepleiere PAH & Lungfibrosmottagningen, Karolinska 
Universitetssjukhus 

11.45 - 12.15  Pause med besøk i utstillingene 

12.15 - 12.45  Monitorering og tidlig oppdagelse av forverret tilstand av pasient på sengepost 
ved Siri Lerstøl Olsen, lege i spesialisering, Stavanger Universitetssykehus 

12.45 - 13.15  Pakkeforløp ved Marit Klævold, forløpskoordinator og kreftsykepleier, Stavanger 
Universitetssykehus 

13.15 - 14.15  Lunsj med besøk i utstillingene 

14.15 - 15.00  Immunterapi ved metastasert ikke-småcellet lungekreft ved Martin Petersen, 
overlege, Stavanger Universitetssykehus 

15.00 - 15.30 Pause og besøk i utstillingene 

15.30 - 16.15 Bruk av CRYO i lungemedisin ved Tesfaye Madebo, overlege og Marianne 
Bakkevig Lund, sykepleier, Stavanger Universitetssykehus 

16.15 - 18.30  Generalforsamling 

 

19.30 Aperitif 

20.00 Middag 
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FREDAG 28. APRIL 

08.30 - 09.00  God helse hjemme - KOLS prosjektet, nasjonalt, ved Kristine Brevik og regionalt 
ved Ann Synnøve Jensen, Helsedirektoratet 

09.00 - 09.45  Nasjonalt Kols-register, ved Kristin Mestad og Agathe Krekvik Govertsen, 
lungesykepleiere, Haukeland universitetssjukehus  

09.45 - 10.15  Pause med utsjekk og besøk i utstillingen 

10.15 - 10.30  Presentasjon av NSF FLU Fagmøte 2018 

10.30 - 10.50  Pasientmedvirkning ved inn og utskrivelse av sykehus, ved Dagrunn Nåden 
Dyrstad, intensivsykepleier, Stavanger Universitetssykehus 

10.50 - 11.10  Tuberkulosebehandling i praksis, ved tuberkulosekoordinator Hilde Andersen, 
Stavanger Universitetssykehus 

11.10 - 11.30  Erfaringer med nåtidens tuberkulosebehandling. En pasienthistorie 

11.30 - 12.30  Lunsj i restauranten og besøk i utstillingene 

12.30 - 13.30  Syk av pleie - hva gjør arbeidet med hjelperne? Om compassion, fatigue, 
sekundærtraumatisering og helserisiko i vårt arbeid ved Per Isdal, 
psykologspesialist, Alternativ til Vold  

13.30 - 14.00  Pause med besøk i utstillingene 

14.00 - 15.00  Forts. Syk av pleie 

15.00 - 15.15  Avslutning 

VALG NSF FLU STYRET 2017
Styret i NSF FLU består av leder, nestleder, 3 med-
lemmer og 2 varamedlemmer.

På generalforsamlingen i 2017 er det 3 plasser
(leder, 1 medlem og 1 varamedlem) som står på
valg for 4 år og i tillegg er det 1 medlem som står på
valg for 2 år. 

Ønsker du å stille til valg eller har du
forslag til kandidater?

For spørsmål eller melding av kandidater, kontakt
medlemmer av nominasjonskomiteen:
Hanne Fjäll Larssen: hanne.larssen@hotmail.com
Monica Johanna Ekkje: mokkenikka@gmail.com
Cathrine Kjeilen Nygaard:
cathrine.kjeilen.nygaard@bgnett.no
Berit Wøhni Henriksen: bewohen@online.no
Elise Austegard: elise.austegard@gmail.com

Takk!          På vegne av nominasjonskomiteen:
Elise Austegard, Leder
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NSF’s FAGGRUPPE AV LUNGESYKEPLEIERE 
 
 
 

 
 

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NSF’s 
FAGGRUPPE  AV LUNGESYKEPLEIERE 

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

 
STED:        Clarion Hotel Energy, Stavanger 
                     
TID:   Torsdag 27.april, 2017, kl. 16.15 – 18.30. 
  
Generalforsamlingen er faggruppens høyeste myndighet. Den avholdes hvert andre år  
i samsvar med NSFs landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalforsamlingen 
holdes innen landsmøtet starter.  
 
Generalforsamlingen er åpen for de av faggruppens medlemmer som har meldt sin 
tilstedeværelse innen den frist styret fastsetter.  
 
SAKSLISTE:  

1. Registrering av antall stemmeberettigete  
2. Oppnevning av ordstyrer  
3. Godkjenning av sakslisten  
4. Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen  
5. Oppnevning av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen  
6. Gjennomgang av faggruppens virksomhet, årsberetning og  

regnskap for 2015 og 2016.  
7. Godkjenning av faggruppens overordnete satsingsområder og økonomiske  

føringer. 
8.   Valg til styret og nominasjonskomite. 

 
Saker til generalforsamlingen må være styret i hende senest  
mandag 27. mars, 2017. 
 
 
På vegne av styret 
 
Gerd Gran 
Leder NSF FLU 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Spesialsykepleiere Ellen Kive og
Therese Schjelderup, lungepoliklinikken
ved Diakonhjemmet sykehus 
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi deltok på ERS i London i år og
ønsker å dele litt fra to fine foredrag
og utstillingen.

Primary care day challenging times
IV (v/Ian Small og Miguel Roman-
Rodriguez). De presenterte hvert sitt
pasientcase med fokus på KOLS og
komorbiditer (diabetes, hjertesvikt).
Foredraget var en dialog med oss til-
hørere, som måtte komme med for-
slag til behandling av pasienten. Dette
gjorde foredraget spennende og det
kom frem mange interessante vink-
linger.

Updating on electronic nicotine deli-
very systems (Charlotta Pisinger). E-
sigaretter er fortsatt et forholdsvis
nytt forskningsfelt med mange utfor-
dringer. Det finnes ingen standard e-
sigarett men uttallige variasjoner
(mer enn 500 merker). Både
væske/tilsetninger/smaker og device
er svært ulike. Det er ofte manglende
informasjon om produktets
innhold/tilsetninger. Mange
giftige/skadelige tilsetninger er identi-
fisert og det forskes kontinuerlig. 34
% av studiene har interessekonflikt.
Det er også inkonsistens og selvmot-
sigelser i resultatene. Studier viser at
e-sigaretter ofte fører til en reduksjon
av antall sigaretter, istedenfor røyke-
stopp. Man ender da opp med en
kombinasjon av både sigaretter og e-
sigaretter. 8 av 10 esigarettbrukere
røyker i tillegg den potensielle skade-
virkningen av esigarettene kommer
da i tillegg til sigarettene. Lengre stu-
dier av e-sigaretter på mus har påvist
utvikling av astma og emfysem. De
fleste studier på mennesker sammen-
ligner med sigaretter, som er et totalt
forskjellig produkt. Måten e-sigaretter
inhaleres på (puffing/vaping) er også

helt annerledes og vanskeliggjør en
sammenligning. Det fremkom også at
e-sigaretter og oksygenbrukere ikke
hører sammen (brannfare pga over-
opphetning av batteri i e-device).
Esigaretter blir markedsført ved bl.a.
å spille på sex, selvstendighet, livsny-
telse og trygghet (bilder av foreldre
med esigaretter og små barn i senga)
«a systematic review of health effects
of electronic cigarettes» skrevet av
Charlotta Pisinger og Martin Dossing
virker interessant å lese. Vår konklu-
sjon: det synes vanskelig å anbefale
pasienter bruk av e-sigaretter. Fint å
få mere informasjon, da vi ofte får
spørsmål ift e-sigaretter av våre pasi-
enter.

Fra utstillingen vil vi nevne 3 produk-
ter som vi kunne tenke oss å prøve
hjemme: 
1. Home oxygen switch (til hjemme-
oksygenbrukere). Tilsynelatende
enklere å unngå snubling i oksy-
genledningen hjemme.)

2. Firebreak (til hjemmeoksygenbru-
kere). Liten kobling/swivel som
forhindrer at brann sprer seg fra
pasient til oksygenkonsentrator.
Festes mellom nesekateteret og
oksygenslangen.

3. Night Balance (søvnposisjonstrener
med intensjon å forhindre søvnap-
ne ved at den vibrerer når man lig-
ger i ryggleie). 

London er en herlig by med bl.a.
shopping og god mat. Vi anbefaler
den hollandske park og sunken gar-
den (i Kensington park). Takk til NSF
FLU for støtten til kursavgift.

TILBAKEMELDING FRA ERS I LONDON 
3-7 SEPTEMBER 2016

Kurs og 
onferanser

NSF FLU Fagmøte 2017:
Stavanger 27-28 april

Nordic Lung Congress 2017:
Visby, Gotland 10.-11. mai

ERS international Congress
2017:
Milano 9.-13 september

Informasjon og samtaler ved utstillingen.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Margrete Klemmetsby, styremedlem i
NSF FLU 
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Som nytt styremedlem i NSF FLU
fikk jeg endelig igjen delta på ERS
International Congress. På to korte
dager på ERS i London i september
fikk jeg med meg litt av alt hva en slik
kongress har å by på.

ERS International Congress er en
enorm opplevelse på alle måter.
Kongressen har vokst til å bli den
største møteplassen i lungefaget i ver-
den. Det enorme programmet,
mengden av postere og omfanget av
utstillere fra industrien bidrar til at
alle kan skreddersy sitt program etter
egne ønsker og behov. 

Det er litt av en øvelse å skulle velge
ut temaer, men det er to ting jeg
ønsker å trekke frem fra årets ERS:
Lungerehabilitering er ellers et tema
som stadig er interessant for meg, og
hvor det forskes mye på alt fra aktuel-
le treningsmetoder til hvordan måle

og evaluere effekten på en god måte.
På ERS i år fikk jeg med meg presen-
tasjon av en studie der de hadde
undersøkt om Inspiratorisk muskel
trening kunne være nyttig trening for
deltakere ved lungerehabiliterings-
kurs. Konklusjonen i denne studien
var at det førte til større inspiratorisk
kraft og utholdenhet hos pasienten,

men at det ikke kunne sees ekstra
bedring i funksjonell trenings kapa-
sitet. Diskusjonen gikk på om man
har hatt målemetoder som på en god
måte ville fanget opp slike endringer.
Dette er en utfordring i alle studier
om effektiv lungerehabilitering. 

Å få med seg nok av alle aktuelle pos-

TILBAKEMELDING FRA ERS I LONDON 
3-7 SEPTEMBER 2016

Excel, London hvor ERS hadde sitt arrangement.

Velkommen til ERS.
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tere på en slik kongress er en øvelse i
seg selv. E-sigaretter er et aktuelt tema
om dagen, som vi også har forsøkte å
belyse her i Fagbladet. Postersesjonen
rundt dette temaet trakk frem mange
av problemstillingene rundt dette
temaet; hva inneholder egentlig disse
e-sigarettene? Er det ufarlig å bruke
det? Hvem bruker det? Rekrutterer
det yngre til sigarettvaner som ellers
ikke ville ha røkt tobakk? Mer fra
denne sesjonen er flott omtalt i
tilbakemelding fra ERS levert inn av
Ellen Kive og Therese Schjelderup ved
diakonsykehjemmet.

Inntrykkene er mange etter noen
dager på en slik kongress. I tillegg til
fagprogrammet, er det å treffe men-
nesker fra andre lungemiljøer minst
like berikende. Tidligere kollegaer og
nye bekjente som alle gjerne vil prate
lungefag. Fellesmiddager og symposi-
er i regi av industrien legger godt til
rette for en lungeprat. 
Neste år er ERS i Milano, det er bare å
laste ned appen og starte planlegging-
en!

Fra utstillingen.

Uformell del av ERS er også viktig, ..... og uten mat og drikke .....

Så ses vi i Milano 2017.

Takk til Svein Hellerud

Grafisk designer Svein Hellerud ved Østfold trykkeri har i mer enn 20 år
jobbet hardt og fleksibelt i kulissene for å få Fagbladet ut til våre medlem-
mer. I mars 2017 går han av med pensjon, så dette er siste Fagblad som gis
ut i regi av han. Vi i styret vil takke for samarbeidet, og ønsker Svein lykke til
med pensjonisttilværelsen!

Et Fagblad blir
til. Fra besøk
ved trykkeriet
med flott
omvisning av
Svein Hellerud.
Her viser han
frem en trykk-
plate.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Vibeke Jensen Simonsen, rådgiver og
spesialsykepleier i onkologi i
Kreftforeningen
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Kreftforeningen er en stor pådri-
ver og bidragsyter i arbeidet med
å utbedre behandling og å gjøre
den tilgjengelig på markedet.
Else Støring, seksjonssjef ved
kreftlinjen, har svart på følgende
spørsmål om immunterapi.

Media omtaler immunterapi
som revolusjonerende i kreftbe-
handlingen.  Hvilken betydning
har det for lungekreftpasienter at
de nå vil kunne motta denne
behandlingen?

EMA (den europeiske legemiddelmyndig-
heten) godkjente i april i år (2016) en
utvidet indikasjon for legemiddelet nivo-
lumab (Opdivo) som andrelinjebehand-
ling ved lokalavansert eller metastatisk
ikke-småcellet lungekreft av type adeno-
karsinom. Dette ble ikke godtatt å gi i
offentlige sykehus, men private sykehus
som Aleris praktiserte denne behandling-
en. 
Pembroluzimab (Keytruda) er nå god-

kjent i offentlige sykehus til behandling
av ikke-småcellet lungekreft, av typen
plateepeitelkarsinom. 
Pasienter som blir inkludert i behand-
lingen med Keytruda har lokalavansert
eller metastatisk ikke-småcelelt lungekreft
(NSCLC) som uttrykker PD-L1 og som
tidligere er behandlet med minst et kje-
moterapiregime. (Pasienter med EGFR-
eller ALK-positive mutasjoner i tumor
skal, ifølge felleskatalogen, også ha fått
godkjent behandling for disse mutasjone-
ne før behandling kan starte).
Lungekreft er den diagnosen som tar

flest liv pr år. At det nå finnes en behand-
lingsmetode som kan være livsforleng-
ende, samt bedre livskvaliteten hos disse
pasientene, er av stor betydning. 
Fra å være i en situasjon der pasienten

vet han har svært begrenset tid igjen å
leve etter avsluttet behandlings tilbud, har
det nå, med immunterapi tilbudet, åpnet
seg nye muligheter for denne gruppen.
Muligheter og håp for en fremtid, om
mulig noe begrenset. 
Diagnosen lungekreft har vært/er en

såkalt lavstatusdiagnose med mye stigma-
tisering. Med immunterapi som et nytt
behandlingstilbud vitner dette om at det

har vært, og er fokus på denne diagnosen
– at forskere fatter interesse for å finne
bedre behandling for nettopp denne
diagnosen, og at det faktisk bidras med
store summer til forskningsmidler.  Med
dette vil kanskje pasienter føle mer aksept
for å være verdig å motta behandling. 

Kreftforeningen har bidratt med
store summer til forskning på
immunterapi. Hva er det forsker-
ne jobber med i utviklingen av
dette behandlingstilbudet?

Så mye som 40 millioner kroner går til
prosjekter som forsker på immunterapi.
Det er mange gode og spennende forsk-
ningsprosjekter på dette området. Dette
er fremtidens kreftbehandling og har
betydning på tvers av diagnoser. Det gle-
der meg at Norge ligger så langt fremme
her, sier Ryel. 
Syv prosjekter i årets tildeling er pro-

sjekter med hovedfokus på immunterapi.
Seks av disse kommer fra Oslo, hvor
immunterapien står sterkt med flere gode
fagmiljøer på Oslo universitetssykehus og
Universitetet i Oslo. 
- Immunterapi har allerede blitt en del

av etablert kreftbehandling. I kombina-
sjon med andre kreftbehandlinger kom-
mer immunterapi til å få stor betydning
fremover. Forskningen vil gi mer presi-
sjonsmedisin med immunterapi som
både er skreddersydd for den enkelte
diagnose og for den enkelte pasient. 
Kreftforeningen har i år delt mye mer

ut til klinisk forskning, det vil si forsk-
ning som er pasientnær og dermed ska-
per grunnlag for direkte forbedringer i
diagnostikk, behandling og pleie av pasi-
enter.

Blant de 34 prosjektene Kreft- 
foreningen støtter med årets tildeling er
fem av dem knyttet til lungekreft. 
Kreftforeningen har investert i selska-

pet OncolImmunity. Her jobber forskere
med å finne et verktøy som forteller
hvem som vil ha beste mulig nytte av
immunterapi, og hvem som ikke vil ha
ønsket effekt. 
Av alle som mottar immunterapi, er

det ofte bare 10-30 prosent av pasientene
som opplever god effekt. 
–Utgangspunktet er å gjøre en bedre

utvelgelse.
Gensekvensering spiller en avgjørende

rolle i utvelgelsen av pasienter som skal få
immunterapi.  Legene tar ut vevsprøver,
både fra pasientens kreftsvulst og fra
friskt vev. Ved sekvensering finner for-
skerne ut hvordan kreftsvulsten skiller seg
fra det friske vevet, og mutasjonene i
kreftsvulsten identifiseres. Resultatene
brukes til å identifisere det forskerne kal-
ler tumor-neoantigen.  Disse resultatene
mates inn i OncoImmunitys datapro-
gram som gjør den videre tolkningen og
vurderingen av potensialet for å respon-
dere på immunterapi.  
Det gjennomføres gensekvensering av

svulsten hos alle pasientene. På bakgrunn
av resultatet foretas deretter en anbefaling
av hvem som bør inngå i den kliniske
studien. 
Utvelgelsen er viktig for å sikre optimal

behandling, for å redusere bivirkninger
og bedre muligheten for at man gjør stu-
dier mot en riktigst mulig pasientgruppe
- presisjons-immunterapi. 
Verktøyet som OncoImmunity har

utviklet, kan sørge for at flere pasienter
får riktigere behandling og at nye lege-
midler innen immunterapi blir raskere
tilgjengelig. 

Det er store utgifter knyttet til
denne behandlingen. Hva bør
politikerne gjøre for å få behand-
lingen ut til flest mulig aktuelle
pasienter?

Kreftforeningen jobber for bedre behand-
ling av kreftpasienter og gir mye penger
til forskning. Derfor er det viktig at pasi-
entene får tilgang på den nye medisinen.
Vi ser at ny behandling blir veldig dyr, og
det er viktig at politikere og helsemyndig-
heter blir enige om hvordan dette kan
gjøres. Det må forhandles på pris, og vi
ønsker kortere frister til beslutninger blir
tatt.

KREFTFORENINGEN OM IMMUNTERAPI

Vibeke Jensen Simonsen.
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Øystein Fløtten, Seksjonsoverlege
lunge v/ Haukeland Universitets-
sykehus

Det antas at 700 lungekreftpasienter i
Norge kan være kandidater for å
benytte seg av immunterapi. Har man
god kunnskap og metoder for å iden-
tifisere pasientene som har effekt av
behandlingen?

PDL1-testing er viktigste markør for
utvelgelse, og er på plass.

Immunterapibehandling omtales av
media som revolusjonerende innen
kreftbehandling. Hvilken effekt vil
lungekreftpasienter kunne forvente av
behandlingen?

Om lag 1/3 vil oppnå levetid på minst
18 måneder (observasjonstiden i KEY-
NOTE 010)

Hvilke bivirkninger gir behandlingen:

Bivirkninger er vanligvis håndterbare,
og sjelden alvorlig, med unntak av
pneumonitt. 

Den første lungekreftpasienten som
fikk immunterapi startet med
behandlingen i midten av oktober.
Har pasienter fått behandlingen på
din arbeidsplass?

Vi er godt i gang nå, men har ikke kon-
krete tall på det.

Sykehusdirektørene gikk raskt ut og
erklærte at de ikke ville ha råd til å ta
i bruk behandlingen. Hva skyldes
dette? Har det vært et tema ved ditt
helseforetak?

Økonomien er en utfordring, men
administrerende direktør er tydelig på
at dette skal håndteres.

Hvilke forventninger har pasientene
til behandlingen? Etterspør de den?

Hva forskes det videre på innen
immunterapi i lungemiljøet?

NLCG planlegger studie for å se
behandlingstidens lengde, det er visse
holdepunkt for at man kan klare seg
med kortere behandlingstid, noe som
kan gi svære besparelser.
–––––––––––––––

Janna Berg, overlege lunge
Sykehuset i Vestfold

Det antas at 700 lungekreftpasienter i
Norge kan være kandidater for å
benytte seg av immunterapi. Har man
god kunnskap og metoder for å identi-
fisere pasientene som har effekt av
behandlingen?
– Før immunterapi kan settes i gang
skal det utføres en test som måler
PD L1-uttrykket i kreftsvulsten.
Uttrykket er assosiert med respon-
sen på den godkjente medisinen
Keytruda. Det er slik at jo høyere
uttrykk, jo høyere forventet
respons på Keytruda. Men det
stemmer ikke alltid. Noen pasienter
med lavt uttrykk, kan ha god effekt
av medisin og ikke alle som har
høyt uttrykk får effekt av medisi-
nen. Dessuten er det bevist at man
kan ta prøve fra forskjellige steder i
samme kreftsvulst og få forskjellig
svar. Dette er testens svakhet, men

myndighetene har bestemt at det er
testens resultater avgjør om pasien-
ten kan få medisin eller ikke.

Immunterapibehandling omtales av
media som revolusjonerende innen
kreftbehandling. Hvilken effekt vil
lungekreftpasienter kunne forvente av
behandlingen?
Hvilke bivirkninger gir behandlingen?
– Det er bare en tredel av pasientene
som responderer på immunterapi
og dette avklares hos de fleste i
løpet av et par måneder. Av de som
har høyt PD L1-uttrykk, er 30% i
live etter 2 år. Dette er ganske revo-
lusjonerende fordi det dreier seg
om pasienter med langtkommet
lungekreft med spredning som
hadde dårlig prognose fra før.
Bivirkningene er helt annerledes
enn ved vanlig kjemoterapi. De
som får immunterapi kan få auto-
immune sykdommer. Det vanligste
er hypotyreose (8%), nest hyppigst

TETT PÅ 3
– LUNGELEGER OM IMMUNTERAPI

I september i år vedtok Beslutningsforum for ny
behandling at ikke-småcellet lungekreftpasienter
skal kunne få immunterapi på statens regning, etter
å ha forhandlet frem ny pris på medisinen med lege-
middelselskapene. 

Lungeleger fra 3 sykehus har svart på spørsmål om
behandlingen nå som den skal taes i bruk på aktuel-
le pasienter.

Janna Berg.



er pneumonitt (5%) og den tredje
hyppigste er kolitt (4%).

Den første lungekreftpasienten som fikk
immunterapi startet med behandlingen
i midten av oktober. Har pasienter fått
behandlingen på din arbeidsplass?
– Flere vurderes, muligens er noen i
oppstartfasen allerede.

Sykehusdirektørene gikk raskt ut og
erklærte at de ikke ville ha råd til å ta i
bruk behandlingen. Hva skyldes dette?
Har det vært et tema ved ditt helsefore-
tak?
– Dette skyldes høye priser. Har ikke
hørt om dette på Sykehuset i
Vestfold.

Hvilke forventninger har pasientene til
behandlingen? Etterspør de den?
– Pasientene har veldig høye forvent-
ninger og etterspør ofte immunte-
rapi.

Hva forskes det videre på innen
immunterapi i lungemiljøet?
– Det skjer mye forskning på
immunterapi: Når den gis, skal den
kombineres med radioterapi, kje-
moterapi eller andre typer av
immunterapi.

–––––––––––––––

Alina Porojnicu forsker ved
Drammen sykehus. Onkologisk
avdeling

Det antas at 700 lungekreftpasienter i
Norge kan være kandidater for å
benytte seg av immunterapi. Har man
god kunnskap og metoder for å identi-
fisere pasientene som har effekt av
behandlingen?
Immunterapi er nå godkjent som 2.
linje behandling for ikke-småcellet
lungecancer, etter sykdomsprogresjon
på konvensjonell kjemoterapi. Dette
forutsetter at pasientens tumor har et
overtrykk av PDL1-proteinet som er
en prediktiv markør for behandlings-
respons.  Norsk lungekreftgruppe
anbefaler at alle pasienter med
nyoppdaget lungecancer  blir rutine-
messig testet for PDL1 fra 1/1-2017.
Avdeling for patologi ved Drammen
sykehus har vært tidlig ute med å
innføre metoden.

Immunterapibehandling omtales av
media som revolusjonerende innen
kreftbehandling. Hvilken effekt vil
lungekreftpasienter kunne forvente av
behandlingen?
Hvilke bivirkninger gir behandlingen?
Immunterapi har vist i en fase 3 stu-
die forlenget median overlevelse til
10.4 måneder sammenlignet med 8.5
måneder ved konvensjonell  2. linje
kjemoterapi. Ikke alle pasienter har
effekt av immunterapi selv om tumor
har overtrykk av PDL1 men en håper
at flest mulig av de som responderer
på behandling har en langvarig effekt.
Vi alle venter spent på langtidsoppføl-
gingsdata fra ovennevnte studie.
Behandlingen har en vennlig bivirk-
ningsprofil og det er kun fåtallet som
får immunmedierte uønskede reak-
sjoner som colitt, pneumonitt,
påvirkning av stoffskifte.

Den første lungekreftpasienten som fikk
immunterapi startet med behandlingen
i midten av oktober. Har pasienter fått
behandlingen på din arbeidsplass?
Immunterapi tilbys til aktuelle pasi-
enter i vår avdeling og vi har allerede
flere pasienter i behandling.  

Sykehusdirektørene gikk raskt ut og
erklærte at de ikke ville ha råd til å ta i
bruk behandlingen. Hva skyldes dette?
Har det vært et tema ved ditt helsefore-
tak?
Jeg har ikke kunnskap om dette
Hvilke forventninger har pasientene
til behandlingen? Etterspør de den?
Vi opplever at de fleste pasienter er
godt orientert om denne behand-

lingsmuligheten og de forventer utfyl-
lende informasjon om immunterapi.  

Hva forskes det videre på innen
immunterapi i lungemiljøet?
Både nye immunterapier samt kom-
binasjon av immunterapi med kon-
vensjonelle behandlinger er under
forskning og utvikling. Dette er spen-
nende tid for onkologien!

TETT PÅ 3
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Alina Porojnicu.
Samvalg har blitt et
begrep i kreftbehand-
lingen. Sammen med
Øystein Eiring og Kari
Nytrøn, har overlege
Janna Berg utviklet et
samvalgsverktøy for
lungekreft

Hva menes med samvalg?
– Ved samvalg skal pasienten få
neytral informasjon om sin syk-
dom (utredningsmuligheter
og/eller behandling) og medbe-
stemme sammen med legen om
sin sykdoms utredning/behand-
ling.

Det finnes et samvalgsverktøy på nett
som leger kan bruke i samarbeid med
pasient og pårørende. 
Hvordan virker dette?
– Pasientene og pårørende kan se
på dette hjemme eller sammen
med legen. Der finnes det knap-
per som de kan flytte utfra sine
prioriteringer. Figuren til slutt
viser hva som passer best for
pasienten. 

Blir dette brukt på sykehus i Norge?
– Ikke så mye ennå, men det kom-
mer. Pasientene er beleste og
opplyste og ønsker å medbestem-
me. 

I hvor stor grad er pasienter delaktige
i behandlingsvalg?
– Kanskje 6-7 av 10 ønsker å med-
bestemme.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Debattinnlegg av 
Marit Hermansen, president i
Legeforeningen, Anne Lise Ryel, gene-
ralsekretær i Kreftforeningen, Morten
Harry Rolstad, generalsekretær i
Tannlegeforeningen, Lisbet Rugtvedt,
Generalsekretær i Nasjonalforeningen
for folkehelsen, Anne Elisabeth
Eriksrud, Generalsekretær i Norges
Astma- og Allergiforbund, Gerd Gran,
leder for NSF’s Faggruppe av
Lungesykepleiere, Kirsten Jørgensen,
Politisk leder i Den norske jordmorfor-
ening, Frode Jahren, generalsekretær i
LHL og Stein Rørvik (Ledergruppen)
Landslaget Mot Tobakkskadene (LMT).
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Tobakksforskerne Karl Erik Lund
og Tord Finne Vedøy spør om
«Høie-boksen» vil resultere i posi-
tiv folkehelseeffekt. Vi er ikke i
tvil om at svaret er et klinkende
klart ja.

Det er ingen motsetning mellom rekla-
mefrie tobakkspakker og folkehelsen.
Reklamefrie pakker er et folkehelsetil-
tak. Vi mener Lund og Vedøy under-
vurderer «røykeslutterne» hvis de tror
de trenger rosa snusbokser eller lik-
nende for å velge bort sigarettene. 
Karl Erik Lund er tilhenger av standar-
diserte tobakkspakker, bare ikke på
snus. Lund har sagt (9. november) at så
lenge flertallet av snusbrukerne er røy-
kesluttere, vil det sannsynligvis tjene
folkehelsa å vente med å standardisere
snus. Påstanden er både uforståelig og
ubegrunnet. La det være sagt en gang
for alle: Rosa og lysegrønne snusbokser
med lakrissmak og tegninger som
appellerer til unge jenter, er ikke laget
for at røykere skal klare å slutte å røyke.
Hvordan kan Lund mene at snuspro-
dukter som er designet for å skape
tobakksavhengighet hos unge – ofte
jenter – motiverer voksne røykere, i
hovedsak menn, til å slutte å røyke?  
Vi heier på alle som klarer å slutte å
røyke. Det er ingenting som er viktigere

for helsa eller for folkehelsa. Snus er
ikke like farlig som røyk, men også
snusbruk medfører økt risiko for alvor-
lige helseskader.
Vi står i dag overfor et høyt snusfor-
bruk blant ungdom i Norge. Mange
unge under 25 år som bruker snus dag-
lig, har ikke erstattet røyk med snus –
de begynte med snus.  Nå opplever
mange at det nesten er umulig å slutte
med dette svært avhengighetsskapende
produktet. Vi er særlig bekymret for
unge kvinner som finner det vanskelig,
ofte umulig, å slutte når de blir gravide.
Disse kvinnene klarer ikke å slutte, til
tross for at de vet at snus er skadelig for
fosteret og at risikoen for dødfødsler
øker. Lund ser ut til å glemme den store
gruppen av unge fortvilede mennesker
som ønsker å slutte å snuse, men som
ikke klarer det fordi snus er svært
avhengighetsskapende. Det er også
grunn til bekymring med tanke på økt
kreftrisiko i fremtiden, fordi så mange
debuterer i ung alder og vi ikke kjenner
konsekvensene dette vil ha i fremtiden.
Voksne røykere og ikke-røykere ønsker
ikke at barna eller barnebarna skal
begynne med tobakk, hverken snus
eller røyk. 70% av nordmenn mener
dessuten at Norge bør bli et tobakksfritt
samfunn innen 2025. Standardiserte
pakker er nettopp et tiltak som har
dokumentert effekt. Det er et anbefalt
tiltak etter tobakkskonvensjonen, og det

er rettslig prøvd i mange land - også i
EU. 
I desember avgjør Stortinget om Norge
skal innføre reklamefrie snusbokser og
røykpakker. Vi forventer at forslaget får
flertall. Tobakksforebyggende arbeid vil
alltid være i grunnleggende konflikt
med tobakksindustriens ønske om høy-
est mulig økonomisk profitt, og her er
det ingen mulighet for kompromisser.
Politikere og myndigheter har både en
rett og plikt til å prioritere folkehelsen
fremfor å beskytte tobakksindustriens
kommersielle interesser. 
Norge var det første landet i verden til å
forby tobakksreklame. I dag er det kun
tobakkspakningen som gjenstår som en
mulig reklameplakat for tobakksindus-
trien i Norge, og nettopp derfor er den
så viktig. Australia har hatt reklamefrie
tobakkspakker siden 2012, og pakkene
sammen med andre tobakksregule-
rende tiltak har fått ønsket effekt:
Pakningene oppfattes som mindre
attraktive av barn og unge, og det har
vært en nedgang i andelen som røyker.
I tillegg har man ikke registrert det
industrien argumenterte så sterkt for
før innføringen – nemlig økt smugling.  
Det er ingen reell motsetning mellom
det å forebygge snusbruk blant unge og
ønsket om å hjelpe voksne til å slutte å
røyke. Ingen andre enn tobakksindus-
trien tjener på at det skapes et slikt
bilde.

TOBAKK

HVEM TJENER PÅ «SNUS-KRANGELEN»?

Brødtekst ................

Vær med å verve flere medlemmer der du er!
Premien er at man får dekket kursavgiften til
ett Fagmøte. Vinneren er den som verver flest
medlemmer i løpet av 2016, og navnet offent-
liggjøres januar 2017.

Alle sykepleiere med interesse for lungefaget
ønskes velkommen!

VERV OG VINN

MELD DEG INN I NSF FLU
Bli med i NSFs Faggruppe av lungesykepleiere

side på facebook

Vil du vite mer om NSF FLU?Besøk vår nettside:www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/lungesykepleiereHer finner du:
• Informasjon om faggruppen• Kontaktinformasjon til styret • Oversikt over lokalgruppeledere• Kommende aktiviteter og  Fagmøter• Presentasjoner fra Fagmøter• Fagartikler og annet fagstoff• Elektronisk versjon av Fagbladet (kun for medlemmer)
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I stortingsmeldingen
om kvalitet og pasient-
sikkerhet 2015 som ble
lagt frem nå i desem-
ber fokuseres det blant
annet på uønsket varia-
sjon i behandlingstilbu-
det på bakgrunn av
bosted.

Nylig ble det lansert et
nyfødtmedisinsk helseatlas,
som viser at det er store
forskjeller i behandling av
nyfødte på norske sykehus,
og det lanseres også et lik-
nende atlas om KOLS neste
år. På Helseatlas.no, kan du
se på det som allerede er
lagt ut, og følge med når
lanseringen for kols kom-
mer.

NSF FLU har 
etablert egen Facebookside, 
flott hvis flest mulig besøker denne siden.
Det kan være hyggelig og matnyttig.

HELSEATLAS



Da har vi hatt nok et fagmøte i Bodø.
Denne gangen slo vi alle tidligere
rekorder og hadde hele 64 deltagere!
Vi hadde brukt litt tid på å spørre
sykepleiere fra både sengepost og
kommunen om hva de ønsket å lære
mer om. Det som gikk igjen var kols,
gjerne i siste fase av livet. Da spurte vi
vår alltid positive avdelingsoverlege
Terje Tollåli om han kunne tenke seg
å undervise om det, og det ville han
gjerne. Han holdt et svært aktuelt
foredrag om kols og palliasjon, og tok
opp mange av problemstillingene
sykepleierne hadde ønsket mer fokus
på. Det var også en del spørsmål
underveis, som ble diskutert og
besvart etter beste evne. I tillegg til
Terje sitt foredrag holdt kols-koordi-
nator Birgitte Cetin et innlegg om hva
hennes jobb går ut på. Karianne
Aanes Hansen fortalte også om sin
jobb med å arrangere kols-skole. Det
var mange som ikke var klar over
disse tilbudene til kolspasienten og vi
fikk tilbakemelding på at det var vel-
dig greit å få vite mer om det.

Så, hvordan har vi klart å rekruttere
64 sykepleiere til å komme på kvelds-
møte i vårt langstrakte fylke? Vi i sty-
ret har brukt alle de kontaktene vi har
både på sykehuset og i kommunene
rundt. Vi har sendt mail, publisert på
Facebook, både private sider, FLU
Nordland-siden og grupper på de
ulike arbeidsplassene, hengt opp opp-
slag på poliklinikk og sengepost og
ikke minst framsnakket møtet til alle
våre venner som er sykepleiere. Noen
av medlemmene våre bor langt unna
Bodø, og for de er det vanskelig å
komme seg på fagkvelder da de må ta
fly for å komme seg. For de medlem-
mene søkte vi om støtte fra FLU slik
at vi kunne betale reise og opphold.
Det var kun en det passet for denne
gangen, men forhåpentligvis kan vi
gjøre det igjen. Hun sørget også for å
hospitere hos oss på poliklinikken

FOREDRAG PÅ FAGMØTET
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Bildet i midten: Birgitte Cetin, Terje Tollåli og Karianne Aanes Hansen.
Under: Interesserte fagmøtedeltakere.

FAGKVELD I BODØ
28. SEPTEMBER 2016

Fire av oss i styret som har arrangert møtet. Fra v. Trine Johansen, Birgitte Cetin,
Tonje Spjelkavik og Karianne Aanes Hansen.



KOLS-SAMHANDLING

dagen etter slik at hun fikk maksimalt
faglig utbytte av turen til Bodø.

Vi vet at vi hadde et faglig svært aktu-
elt program, og det var det viktigste
trekkplasteret for å få folk til å ønske
å delta. I tillegg hadde vi møtet på en
restaurant i byen, og serverte tapas og
vin etter den faglige biten. Det var
nok også med på å bidra til at folk
ville komme. Vi oppfordret også folk
til å spre ordet til sine kollegaer, ofte
er det lettere å dra sammen med noen
enn å dra alene. På dette møtet hadde
vi som mål å nå mange nye, og klare å
rekruttere flere sykepleiere til fag-
gruppen. Derfor var det ikke krav om
medlemskap i NSF eller faggruppen.
Vi fikk 7 nye medlemmer før kvelden
var over! ☺
Før møtet hadde vi laget en quest-
back med ulike spørsmål som vi ba
deltagerne om å besvare. Der skulle
de gi tilbakemelding på den faglige
biten, sponsorene sine innlegg, hvor
de hadde hørt om møtet, og hva de
ønsket å høre om ved senere møter.
På den måten fikk vi masse å jobbe
med når vi skal planlegge neste møte. Flere interesserte fagmøtedeltakere.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––

Sammendrag
Bakgrunn: Det at man kanskje har
påført seg sykdommen selv, vekker
skam og er en årsak til at noen utsetter
å søke legehjelp.  Selvbebreidelse og
hjelpeløshet bidrar til dårligere mest-
ring av sykdommen. Studiens hensikt
er å belyse pasientenes levde erfaringer
av å være i den diagnostiske prosessen
med å få diagnosen kronisk obstruktiv
lungesykdom (KOLS). 
Metode: En fenomenologisk-herme-
neutisk tilnærming ble brukt i analysen
av intervjuer med åtte personer diag-
nostisert med mild eller moderat
KOLS.
Funn: Hovedtema «å leve i forhand-
linger», og tre tema; «å leve med en
kropp i utakt med diagnosen», «å
håndtere fortiden» og «å bli utfordret
av fremtiden» reflekterer prosessen del-
takerne gjennomlevde i deres søken
etter aksept og ny balanse i livet.
Diagnosen i seg selv var «et slag i ansik-
tet». Skam og skyldfølelse knyttet til
diagnosen hadde sin opprinnelse i for-
tiden. Dette forstyrret her og nå situa-
sjonen og bidro til usikkerhet for frem-
tiden. 
Konklusjon: Diagnose kan oppleves
som at livet bryter sammen og at selve
livet står på spill.  Diagnosen bør for-

midles ansikt- til-ansikt, klart og med
empati, etterfulgt av informasjon om
KOLS. Men for å være i stand til å støt-
te pasienten, kreves åpenhjertelighet og
livsverdenkunnskap. Helsepersonell bør
bruke tid til å lytte til pasientens histo-
rie for å skape en felles forståelse av
både sykdommens temporale aspekt og
pasientens behov. God kommunikasjon
kan være avgjørende for om pasienten
lever videre i forhandlinger eller klarer
å gå inn i en prosess mot aksept og ny
forståelse. 

Nøkkelord: Kronisk obstruktiv lunge-
sykdom, fenomenologisk hermeneu-
tikk, levd erfaring, temporalitet

Abstract
Background: The shame of a self-
inflicted disease is a reason for delaying
taking the initiative to seek medical
advice. Experiences of self-blame and
helplessness undermine patients’ sense
of control and contribute to poor self-
management. The aim of this study is to
illuminate patients’ lived experiences of
being in the diagnostic process of
chronic obstructive pulmonary disease
(COPD). 
Method: A phenomenological-
hermeneutic analysis was applied in the
interpretation of interviews with eight
persons diagnosed with mild or moder-
ate COPD. 
Results: One main theme «living in
negotiation» and three subthemes «liv-
ing with a body out of step with the
diagnosis», «dealing with the past» and
«being challenged by the future» reflect-
ed the process participants were living
through in their quest for acceptance
and a new balance in life. The diagnosis
itself was «a slap in the face». Shame
and guilt related to the diagnosis had
origins in the past. This interfered with
the present moment and gave rise to
uncertainty for the future. 
Conclusion: The diagnosis seems to be
a breakdown of life, which puts life itself
at stake. The diagnosis should be com-
municated face-to-face, clearly and with
empathy, and followed by information

about COPD.  In order to support the
patient, an openhearted attitude and
lifeworld knowledge are required.
Healthcare professionals should allow
time, listen to the patient�s narrative,
and thus develop a shared understand-
ing of the temporal aspect of the illness
and patients’ needs and concerns. Thus,
good communication is essential in
determining whether the patient
remains in negotiation or enters a
process towards acceptance and new
understanding. 
Keywords: COPD, phenomenological
hermeneutics, lived experience, tempo-
rality

Introduksjon
Omtrent 300 000 personer i Norge har
KOLS, og over halvparten er ikke diag-
nostisert (1). Det at man kanskje har
påført seg sykdommen selv gjennom
røyking, vekker skam og er en årsak til
at noen utsetter å søke legehjelp (2).
Forekomsten øker kraftig i eldre alders-
grupper, men forekommer også hos
yngre (1). KOLS er en samlebetegnelse
for kronisk obstruktiv bronkitt og
emfysem, og er vanligst hos personer
med tidligere eller nåværende ekspone-
ring for tobakksrøyk eller andre skade-
lige partikler og gasser. Symptomene
kommer snikende (3-6) og  KOLS har
også blitt beskrevet som en «fortelling
uten begynnelse» (4)._ENREF_1
Tidlige symptomer er langvarig hoste,
med eller uten oppspytt, tung pust ved
anstrengelse og gjentatte bronkitter ved
luftveisinfeksjoner. Ved moderat til
alvorlig KOLS kan symptomene i tillegg
være tung pust i hvile, forstyrret natte-
søvn, tretthet og vekttap (1,7).
Symptomene mestres ofte gjennom å
unngå eller gi opp fysisk aktivitet
(2,6,8). Den diagnostiske fasen
oppleves som en langvarig og utydelig
prosess_ENREF_5_ENREF_5 (2,5,9)
_ENREF_5 som kan lede til håpløshet
og tap som er vanskelig å håndtere
(10). Mange føler seg stigmatisert i
samfunnet, og av helsepersonell
(11,12). Noen prøver dermed  å holde

Å LEVE I FORHANDLINGER 
– PASIENTERFARINGER AV Å VÆRE I DEN DIAGNOSTISKE PROSESSEN
MED Å FÅ DIAGNOSEN KOLS (KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM)

––––––––––––––––––––––––––––––––
Denne artikkelen ble først trykket i
Geriatrisk sykepleie nr 2 2016.
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sine plager skjult for andre for å unngå
stigmatisering (13). Selvbebreidelse og
hjelpeløshet undergraver pasientens
følelse av kontroll og bidrar til dårligere
mestring av sykdommen (12). 
I dag brukes mesteparten av kostna-
dene til Kolsomsorgen til behandling av
pasienter med alvorlig KOLS
(1)._ENREF_1 Internasjonale og
nasjonale retningslinjer har stort fokus
på å øke årvåkenhet og kunnskap blant
helsepersonell, helsemyndigheter og
befolkningen (1,7).KOLS kan ikke
kureres, men røykeslutt, mindre ekspo-
nering for passiv røyking og luftfor-
urensning kan hindre utviklingen av
KOLS. Rehabilitering og medikamentell
behandling kan bidra til å  redusere
symptomer, bedre livskvalitet, redusere
antall perioder med forverringer, og
redusere dødeligheten (1,7).  
For å møte pasientenes behov, er det
nødvendig med gode helhetlige
omsorgstilbud og solid støtte til pasien-
tens egen mestring.
Primærhelsetjenesten trenger å foran-
dre sin tilnærming til kronisk sykdom
inkludert KOLS (3,14). Dette er i tråd
med regjeringens helsepolitiske sat-
sninger presentert i Meld.st. 26,
«Fremtidens primærhelsetjeneste-
nærhet og helhet» (15), der det presis-
eres at pasientenes behov skal settes i
sentrum for utvikling og endring av
helse- og omsorgstjenesten. 
I følge Verdens helseorganisasjon
(WHO) er det de fire ikke smittsomme
sykdommene, hjerte - og karsykdom-
mer, diabetes, kroniske lungesykdom-
mer og kreft som bidrar til for tidlig
død på verdensbasis. Dette medfører at
Helse- og omsorgstjenesten i årene fre-
mover vil møte flere personer med kro-
niske lidelser som vil trenge langvarig
oppfølging. De kommunale tjenestene
blir stadig viktigere for å møte de sam-
lede utfordringene og befolkningens
behov for helse- og omsorgstjenester
(15). Regjeringen ønsker å styrke bruk-
ermedvirkning og det forebyggende
perspektivet til personer som lever med
kronisk sykdom. KOLS og diabetes
trekkes frem som sykdommer der fore-
bygging, god medisinsk behandling og
rehabilitering overtid kan påvirke prog-
nosen og redusere konsekvensene av
sykdommen (15). 

KOLS-forskning har i hovedsak hatt et
biomedisinsk perspektiv, med fokus på
diagnostiske kriterier og behandling av

symptomer (7, 16). For å kunne møte
pasientens behov på best mulig måte, er
også kunnskap om pasientperspektivet
essensielt. Et fenomenologisk livsver-
denperspektiv vektlegger erfaringer fra
dagliglivet slik det oppleves av indi-
videt, og kan bidra til forståelse av
hvilken betydning fenomener kan få i
menneskers liv (17-19).  
Hensikten med studien er derfor å
belyse pasientens levde erfaringer av å
være i den diagnostiske prosessen med
å få diagnosen KOLS. 

Teoretisk perspektiv
Studiens teoretiske perspektiv har sin
grunn i et livsverdenperspektiv (17-19).
Livsverden, er den verden mennesker
lever sine liv, en subjektiv-relativ, en
verden som alltid oppleves i relasjon til
et subjekt, det vil si ut fra et konkret
perspektiv med en viss betydning (20).
I følge Merleau-Ponty (21) kan man
ikke forstå mennesket som et tenkende
og intensjonalt vesen løsrevet fra krop-
pen. Med andre ord eksisterer vi i ver-
den som både subjekt og objekt som en
integrert helhet, den levde kroppen. I
følge Toombs som bygger på oven-
stående perspektiv, vil en forstyrrelse av
den kroppslige kapasiteten, som syk-
dom representerer, få betydning som
overgår enkel mekanisk dysfunksjon, og
når kroppen brytes ned, brytes også
livet sammen (22,23). I sin analyse av
helse presenterer  Gadamer (24) helse
som en måte å være- i -verden på,  i en
meningsfylt sammenheng sammen med
andre. Helse er en tilstand av likevekt,
ikke delt opp i somatisk og psykisk,
men en helhetstilstand i en naturlig
balanse. Helsen «tier still» og først når
sykdom forstyrrer balansen tenker vi
tilbake på den som en ønskelig tilstand.
Han sier videre at legen eller pleierens
oppgave handler ikke kun om å fjerne
somatiske defekter, men oppgaven i
første hand er å støtte det frø til helse
som finnes hos den syke eller skadde
individet, og forsterke de faktorer som
bidrar til balanse. Videre sier han at
fornektelse av sykdom er en del av indi-
videts måte å opprettholde denne bal-
ansen (24). Hos eldre kommer dette til
uttrykk i forhold til det som Tornstam
kaller gerotranscendens (25).  I følge
Tornstams tenking innebær alderdom-
men en mulighet til å reflektere over
sitt liv, og forsones med hvordan det ble
og nyte av de år som er igjen. Et godt
aldrende har ifølge dette syn ikke å

gjøre med at man er frisk, men hører
snarere sammen med den holdning
man inntar i relasjon til de utfordringer
man møter i livet og derigjennom
evnen til å bevare den balanse som
Gadamer (24) snakker om.

Metode
Prosessen med å forstå meningen eller
betydningen av pasientens levde
erfaringer av å være i den diagnostiske
prosessen med å få diagnosen KOLS
har utgangspunkt i en fenomenologisk-
hermeneutisk tilnærming (18).
Deltakerne ble rekruttert via tre fastle-
gekontor og en poliklinisk lungerehabi-
literingsklinikk. Elleve potensielle delta-
kere fikk skriftlig informasjon og åtte
personer ga skriftlig samtykke til å
delta. Det var ingen opplysninger om
de personer som ikke ønsket å delta i
studien. Data ble samlet inn gjennom
individuelle intervju med fem kvinner
og tre menn i alderen 60-74 år. Disse
var diagnostisert med mild og moderat
KOLS. 
Intervjuene ble gjennomført av første-
forfatter i deltakernes hjem. Deltakerne
ble oppfordret til å fortelle fritt om sine
erfaringer i forhold til å bli diagnosti-
sert med KOLS, og på hvilken måte
diagnosen hadde påvirket deres liv.
Oppfølgingsspørsmål som: «Hva følte
du om det?»  og «Kan du gi et eksem-
pel?» ble brukt for å få en dypere for-
ståelse og for å bekreftet felles forstå-
else. Intervjuene varte i 60-110 minut-
ter, ble tatt opp digitalt og deretter
transkribert ordrett av førsteforfatter.
Studiens metode og funn er i helhet
beskrevet i studien «Living in negotiati-
on» (26), og delvis publisert på norsk
(27).  Studien ble godkjent av Regional
komité for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk, Nord-Norge (REK
Nord, 2009/2146).

Analyse
En fenomenologisk-hermeneutisk ana-
lyse ble brukt i tolkningen av de ned-
skrevne intervjuene gjennom tre trinn:
Naiv forståelse, strukturell analyse og
helhetlig forståelse (18). Den naive for-
ståelsen innebær gjentatte lesninger av
hele teksten for å fange et førsteinn-
trykk av betydningen av teksten. Den
første tolkningen er imidlertid umo-
den, og bygger på antakelser slik at det
er behov for ytterligere analyse for å
oppnå en gyldig tolking (28). Trinn to,
den strukturelle analysen har til hensikt



å skape distanse til både tekst og forfat-
terens forforståelse (29). Teksten ble
delt opp i meningsenheter og konden-
sert til dagligspråk. Ved å gå frem og til-
bake mellom naiv forståelse og
meningsenheter, ble likheter og ulikhe-
ter gruppert og abstrahert i subtema og
tema (tabell 1). I den helhetlig forstå-
else ble teksten lest igjen og tolket som
en helhet, med tidligere tolkninger i
tankene og videre reflektert i forhold til
teori. Dermed ble ulike tolkninger kon-
frontert i en heterogen syntese, altså en
syntese som er i stand til å inkludere
selv tilsynelatende forskjellige perspek-
tiv (29). Denne fasen er en re-kontek-
stualisering av teksten, knytte til kon-
teksten av studien og et teoretisk ram-
meverk. Denne prosessen gir kontek-
stuell og teoretisk støtte for tolkninger
på en måte som fremmer videre forstå-
else (28). Å bli diagnostisert med KOLS
kan ikke ses som en enkelthendelse, slik
at forskningsresultatene trenger også og
ses i forhold til personens aldrende.
Derfor brukes ikke kun et livsverden-
perspektiv som støtte i dette analytiske
trinn men, også teori om gerotranscen-
dens (25).

ENREF_29
Funn
Presentasjon av funnene følger analy-
sens tre trinn; naiv forståelse, struktu-
rell analyse og helhetlig forståelse.

Naiv forståelse 
Å bli diagnostisert med KOLS ble tolket
som en opplevelse med fortid og frem-
tid tett sammenflettet. Den diagnostiske
prosessen opplevdes som langvarig og
uklar, og diagnosen KOLS opplevdes
overveldende og fremmed. Tap av
kroppslig kontroll begrenset livet, og
diagnosen medførte usikkerhet og frykt
for fremtiden. Samtidig bidro frykten
til motivasjon og håp om å klare og
stoppe sykdomsutviklingen. Det var en
kontinuerlig kamp om å finne svar og
støtte for å redusere symptomer og
begrensninger. Å ha en selvpåført syk-
dom ga opphav til selvbebreidelse,
skyld og skam. Man kjempet imot for å
bli stemplet som en KOLS pasient, dels
gjennom å skjule og isolere seg fra
omverdenen. For å klare å godta diag-
nosen, hadde deltakerne en kontinuer-
lig prosess for å håndtere fortiden og
finne ulike måter å lette skyldfølelsen.
Måten diagnosen ble overlevert og
fremstilt på, bidro til usikkerhet og en

følelse av å være alene med ubesvarte
spørsmål. Opplevelsen av å bli tatt på
alvor og sett på som et individ, gjorde
det lettere å ta kontroll over eget liv.
Bevisstheten om at man ikke var alene,
økte selvfølelsen, hvilket bidro til å
gjøre det mulig å leve med en åpen
holdning til sykdommen og i forhold til
andre.

Strukturell analyse 
Analysen identifiserte tre tema og sub-
tema;
Å leve med en kropp i utakt med diag-
nosen. 
Subtema; kampen for å finne svar og
avstand mellom kropp og diagnose.
Å håndtere fortiden. 
Subtema; Kampen med å gi slipp på for-
tiden og å finne nye måter å leve på.
Å bli utfordret av fremtiden.
Subtema; Å bli slitt mellom redsel og

håp, og å finne en ny balanse i livet.
Hovedtema: Å leve i forhandlinger, tred-
de frem når tema og subtema ble
relatert til hverandre. Dette utdypes
videre i tolkning av den helhetlige
forståelsen.

Å leve med en kropp i utakt
med diagnosen
Deltakerne beskrev hvordan tidlige
symptomer ble oppfattet som ufarlige
og bortforklart som røykhoste eller
normalt for alderen. Men når fysiske
begrensninger ble mer uttalt, oppstod
følelsen av å miste kontroll og rytme i
dagliglivet. Å innse at «noe må være
galt» var også starten på kampen for å
finne svar på plagene og komme i takt
med livet igjen. Den diagnostiske pro-
sessen ble erfart som en lang reise med
mange tester, men med få tydelige svar.
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Tabell 1: Eksempel fra strukturell analyse 

Meningsenheter  Kondensering Subtema Tema 
Informant Sigrid 
Jeg var så dårlig nå sist før jeg sluttet å 
røyke (…) Jeg var så redd naboene 
skulle se at jeg hadde dårlig pust (flirer). 
Jeg gikk veldig sakte (…) De behøver 
ikke se at jeg var dårlig. Jeg ville ha det 
for meg selv.  
 
 
Informant Åse 
Jeg har jo spurt han Arne (fastlegen), er 
det ikke noe, (…) en plass der jeg kan 
komme, (…) Lungesenter eller noe? (…) 
Men så samtidig så vet jeg ikke, tørr jeg 
å reise dit? (…) Da har jeg å fått den 
diagnosen, og da vil det kanskje komme 
frem, blant flere.” Å ja, hun har fått 
KOLS” 
 

Pusten var begrenset når hun 
røykte. Følte seg skyldig og 
observert. Ønsker å skjule sine 
begrensninger. 

 

 

 

Søker kunnskap, men er 
samtidig redd for å bli synlig 
som KOLS pasient. 

 

 

 

 

Kampen 
med å gi 
slipp på 
fortiden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informant Evald 
 (…) at dem (legen) klarer å forklare 
sykdommen slik, at det er normalt at du 
får en sånn sykdom.(…) hvis du slutter å 
røyke så dør du jo ikke av den, med en 
gang (…)  altså at det ikke er 
livstruandes. Selvfølgelig du må jo ta 
dine forholdsregler selv og se lyst på 
livet. Man må bare omstille seg (…) jeg 
sa høgt til meg selv "Evald, nå skal du ha 
det godt! Nå skal du kosa deg!” (…) nå 
kan vi nyte tilværelsen. (…) du har ikke 
kommet til verden bare for å arbeide. Du 
skal fan mæ ha litt livsnyting igjen. 
 
  
Informant Torild 
Lars er bare fantastisk som menneske og 
som lege. (…) det som menneske betyr 
jo masse med den legen du har. Han er 
bare heilt unik … som du kan spørre han 
om hva som helst, og han har alltid tid til 
deg å … (…) 
 

Å få bekreftelse på at 
sykdommen er vanlig gir håp 
om at han kan forsone seg med 
situasjonen og leve fullt ut, 
hvis han tar ansvar og tilpasser 
sin adferd. 

Å bli møtt med empati og få 
svar på ens bekymringer, er 
avgjørende for å føle seg i 
være tatt. 

 

Å finne 
nye måter 
å leve på 
 Å håndtere 

fortiden

Tabell 1: Eksempel fra strukturell analyse



KOLS

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2016 27

Dette førte til både frustrasjon og mis-
tillit til helsevesenet. Når diagnosen var
satt, strevde de med å forstå hva som
var blitt sagt. Uklare beskjeder gjorde
deltakerne usikre, i tvil og fortsatt fylt
med ubesvarte spørsmål. «Det jeg har
fått beskjed om, det var jo at jeg hadde
litt … noen flekker, på lungene. Men ikke
hvor mye eller sånn der. Ikke hva det
kunne skyldes og sånt». Tvil rundt diag-
nosen medførte en stadig søken etter
informasjon eller en «second opinion»,
for å finne ut betydningen av diagnosen
og for å føle kontroll i eget liv. Kampen
for å finne svar ble hindret av avstanden
mellom kroppen og diagnosen. Ved min-
dre uttalte symptomer opplevdes stor
avstand mellom diagnosen og hvordan
kroppen fungerte. Dette bidro også til
at det ble vanskeligere å akseptere
KOLS som en pålitelig diagnose. Selv
når symptomene hadde stor innvirk-
ning i dagliglivet, opplevdes stor
avstand til diagnosen. «Jeg har ikke noen
plager i forbindelse med, ja, med KOL-
SEN. Hvis ikke den her lungebetennelsen
kan være en del av det? For det vet jeg jo
ikke». Gjennom å bagatellisere og for-
handle betydningen av symptomene
kunne diagnosen delvis fornektes og
holdes på avstand. Å få diagnosen over-
levert skriftlig, uten å være forberedt,
var overveldende og utløste stress, angst
og følelse av å miste kontroll. 
«Det var jo et slag i ansiktet (…) kanskje
vi er heldige når du først har vært uhel-
dig, ved å oppdage det tidlig. At du kan
gjøre noe med det. Men når du da bare
får det på en sykmelding, så begynner du
å lure,” hva er det som skjer?” For jeg har
da som sagt gått og trodd at dette her var
astma». 
Denne type erfaringer bidro til at de
følte seg forlatt alene i en sårbar situa-
sjon og ikke tatt på alvor.

Å håndtere fortiden
Å få diagnosen ble beskrevet som å bli
merket som «røyker», et synlig bevis på
dårlige valg fra fortiden. Å være ekspo-
nert som en person med en selvpåført
diagnose opplevdes av noen som forne-
drende og ga opphav til skam- og
skyldfølelse. Kampen med å gi slipp på
fortiden handlet om å frigjøre seg fra
selvbegrensende skyld, for å kunne leve
med sykdommen. Gjennom å fornekte
og forhandle den diagnostiske merke-
lappen, minsket følelsen av skam og
skyld. Slik kunne verdighet og identitet
opprettholdes. Det ble beskrevet som

lettere å forsone seg med en astmadiag-
nose enn med KOLS. «Jeg har ikke noen
KOLS, du må bare skrive astma, sa jeg.
For jeg følte det helt forferdelig nedverdi-
gende». Deltakerne fremhevet også at
tidligere var det en annen holdning i
samfunnet angående røyking, men
dette hindret ikke skyldfølelsen. «Etter
så lang tid, går det an? (…) For det var
jo ingen som sa at det var farlig å røyke.
Men det er jo ikke noen unnskyldning for
at jeg ventet så lenge før jeg sluttet. (…)
Jeg blir så irritert på meg selv, at jeg var
så dum». 

For noen var det også vanskelig å gi
slipp på egne normer om å fremstå som
frisk. Dette hindret både aksept av diag-
nosen og etterfølgelse av legens råd om
å slutte å røyke. «Hvis jeg hadde trodd
på det han sa, om at det er KOLS, så kan
det hende at jeg hadde sluttet å røyke».
Når man følte seg dømt av andre og av
seg selv, ble skyld- og skamfølelsen
opprettholdt. Dette stod i veien i pro-
sessen med å klare å gi slipp på fortiden
og bidro til økt innsats for å holde
diagnosen skjult. «Men samtidig så vet
jeg ikke, tør jeg å reise dit (lungerehabili-
tering)? (…) Da har jeg jo fått den diag-
nosen, og da vil det kanskje komme frem,
blant flere. Å ja, hun har fått KOLS».
Når legen forklarte prognosen med
positive termer og at det var mulig å
leve med sykdommen, hjalp det til å
innse at de fortsatt hadde en sjanse til å
gjøre endringer og finne nye måter å
leve på. 

Når man hadde gjort gode valg, åpnet
mulighetene seg for å møte fremtiden
på en ny måte. «Hvis du slutter å røyke,
så dør du jo ikke av den, med en gang.
(…) Selvfølgelig du må jo ta dine for-
holdsregler selv, og se lyst på livet». Når
de innså at KOLS var en vanlig sykdom,
oppstod det en mer åpen og positiv
holdning til egen situasjon. Å dele erfa-
ringer med andre i samme situasjon
bedret selvbildet og minsket sjølkritik-
ken. Økt selvtillit bidro til at de stilte
større krav både til behandling og gene-
rell informasjon. For å klare og leve
med diagnosen, var de nødt til å gi
slipp på fortiden og skyldfølelsene som
begrenset livet. Hvis man i tillegg ble
møtt som et individ og med empati,
lettet skyldfølelsen og de selvpålagte
begrensningene i livet, noe som bidro
til at man klarte å forsone seg bedre
med fortiden.  

Å bli utfordret av fremtiden
Situasjonen her og nå var tett sammen-
flettet med fremtiden. Ubesvarte spørs-
mål om fremtiden bidro til at deltaker-
ne ble slitt mellom redsel og håp, samti-
dig som de strevde med å finne en ny
balanse i livet. Når de etter hvert innså
alvoret i diagnosen, reiste det seg flere
spørsmål om liv og død.
Alvorlighetsgraden i situasjonen ble
jamført med andre diagnoser, og å få
vite at det ikke var kreft ga håp om å
klare utfordringene etterhvert som de
oppstod. Samtidig gjorde opplevelsen
av å miste seg selv og egne fremtids-
drømmer det vanskelig å akseptere
diagnosen. Trusselen om å bli verre var
skremmende, men ga også motivasjon
for å forsøke å stoppe utviklingen. «Det
var jo det som jeg var redd for (…) at jeg
måtte begynne med oksygen … for jeg
har sett de som gikk i byen, med oksy-
genflaske på ryggen (…) og det (dyp
sukk) var også mye det, som fikk meg til
å kutte røyken sånn». Slike redsler for
fremtiden utfordret deltakerne til å
gjøre endringer for å finne en ny balan-
se i livet. Å lære seg å leve med utfor-
dringene bidro til kontroll, håp, og ny
balanse i situasjonen og gjorde det let-
tere å forsone seg med at livet ikke var
blitt slik de håpet. Å akseptere situasjo-
nen og streve etter å leve best mulig ble
beskrevet som helt avgjørende for livs-
kvaliteten når man har fått diagnosen.

Helhetlig forståelse 
Betydningen av å være i den diagnostis-
ke prosessen ble tolket som «Å leve i
forhandlinger».  Denne forhandlings-
prosessen har blitt beskrevet av Toombs
(30) som «living through». Det er en
prosess der fortid, nåtid og fremtid er
tett sammenvevd. En alvorlig sykdom
som KOLS blir en trussel mot selvet og
representerer et fundamentalt tap av
helhet, relatert ikke bare til fysisk til-
stand, men også til person.
Sykdommen forstyrrer hvem vi er når
det gjelder personlige og profesjonelle
roller og våre mål og drømmer i livet
(31). Dette kan redusere en persons
følelse av egenverd og selvfølelse og
fremkalle følelser av skyld og mang-
lende deltakelse i sosialt liv (31). 
Den tilbaketrekning som kommer frem
i studiens resultat trenger imidlertid
ikke kun å være en konsekvens av å ha
fått diagnosen KOLS, men kan også
forstås som knyttet til gerotranscendens
(25) og det eldre menneskets holdning
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til livet. Det overordnede tema «Å leve i
forhandlinger» kan dermed også forstås
som bundet til naturlig aldring, og de
refleksjoner over livet den eldre perso-
nen gjennomgår, der tilbaketrekning er
en naturlig del. Da dette tema også
finns i analysen av intervjuer med
yngre personer, så forstår vi imidlertid
ikke gerotranscendens som en forkla-
ring av resultatet, men som et aspekt
som bidrar til utfallet av disse forhand-
linger. Å få diagnosen KOLS stiller med
andre ord tilværelsen på sin spiss. Sett i
et livsverdenperspektiv er det ikke kun
erfaringer av «den levde kroppen» som
blir berørt gjennom den sviktende
helsen, uten også levde erfaringer av
tid, rom og relasjoner (29). Den opp-
lagte trussel som diagnosen utgjør,
påvirker tidsperspektivet, da døden kan
oppleves som mer følbar og nærmere
samtidig som også det man har gjort –
og ikke gjort – i fortiden kan bidra til
skyld, skam og anger. Ettersom skam-
men er plagsom, kan tilbaketrekning og
andre strategier for å skjule at «KOLS-
etiketten» blir egen identitet og beskyt-
telse av egen verdighet, også innebære
vanskeligheter i forhold til å leve ærlig
med seg selv og andre. Dette krever for-
handlinger mellom å beskytte den sår-
bare personen man er knyttet til diag-
nosen og den personen man er i rela-
sjon til andre. Og ikke akseptere diag-
nosen kan da forstås som en måte å
slippe og forholde seg til tanken at livet
ikke er uendelig. Skyld og skam kan
også bidra til selvstigmatisering. At per-
sonen trekker seg unna fra relasjoner
kan ses som et uttrykk for dette og en
måte for å unngå skam. Denne tilbake-
trekningen utgjør en begrensing som
strekker seg utover det fysiske og som
omfatter personens livsverden. Ytterst
vil forhandlingene dermed   handle om
og kunne forsone seg med disse
omstendigheter, og leve et godt liv tross
de begrensninger som diagnosen inne-
bærer. Gerotranscendens, som eldre
naturlig gjennomgår (25), innebær en
mulighet til å reflektere over livet på en
slik måte at personen kan forsones med
det som har skjedd i livet, inkludert det
å ha blitt diagnostisert med en sykdom
som KOLS. For og på dette vis skape et
godt liv tross sykdom, er det vesentlig
at personen kan få støtte i den proses-
sen. Dette kan innebære en utfordring
for sykepleiere og annet helsepersonell
(hjelpepleier, leger osv.) som på den
ene siden trenger å være lydhør for per-

sonens naturlige behov for å trekke seg
unna forbundet med gerotranscendens,
og det tilbaketrekkende som ikke er
knyttet til refleksjon, men som hører
sammen med opplevelser av skam. 

Diskusjon
Det overordnede tema i denne studie,
«Å leve i forhandlinger» , løfter gjen-
nom sitt utgangspunkt i et livsverden-
perspektiv frem en ny forståelse for hva
det innbærer å være i den diagnostiska
prosessen. Samtidigt som studien
bidrar med en ny og unik helhetsforstå-
else for pasientens situasjon, kan tema-
ne  i studien relateres til tidligere forsk-
ning. Slik andre studier også viser,
bidro det å bli diagnostisert med vage
og uklare termer til frustrasjon og red-
sel (2, 9)._ENREF_4_ENREF_32
Samtidig viser denne studien at vage
beskjeder innga håp om at diagnosen
kunne være feilaktig eller ikke så veldig
alvorlig. Studien viser også at skyldfø-
lelser og skam bidro til at man var villig
til å gi avkall på både informasjon og
behandling for å holde diagnosen
skjult. Funnene i denne studien er i
tråd med en review som viser at pasien-
ter med nydiagnostisert KOLS ofte erfa-
rer stadier av sorg, fornektelse, sinne og
kjøpslåing på veien mot aksept (14).
Personens beslutning  angående røyke-
slutt og andre egenomsorgsstrategier,
kan  bli mer utfordrende av slike feno-
men, og det kan bidra til dårligere
etterfølgelse av behandling og mestring
(32). Funnene i studien viser at noen
deltakere følte seg forlatt i en sårbar
situasjon og ikke tatt på alvor, hvilket
bidro til økt stress og angst.  Studien
viser også at det å bli møtt som et indi-
vid og med empati fikk stor betydning
for den enkelte, og bidro til å finne for-
soning med fortiden og med at livet
ikke ble slik de hadde håpet. Dette
bidro også til økt selvtillit og økt inn-
sats til å gjøre endringer og finne nye
måter å leve på. Veien mot å finne
aksept er beskrevet av Delmar et al (33)
som å oppnå harmoni med seg selv.  Å
akseptere en kronisk lidelse og oppnå
forsoning er en læringsprosess som kre-
ver at man anerkjenner både lidelse og
sykdom som en del av livet. Da fore-
komsten av KOLS er økende i Norge og
mange fortsatt ikke er diagnostisert, vil
sykepleiere møte disse pasienter, i ulike
stadier av sykdommen, i hele helse- og
omsorgssektoren. Dersom sykepleiere
kjenner til betydningen av faktorer som

kan bidra til økt lidelse og stå som hin-
der for at pasienten skal finne ny balan-
se i livet kan sykepleieren gjennom sin
tilnærming i møtet bidra til og ikke
påføre pasienten tilleggsbelastning.
Helsepersonell trenger også innsikt i
hvilken avgjørende roll makt spiller i å
tilrettelegge eller hindre veien mot en
omsorg for innsiden (34), hvilket kan
bli avgjørende for om den enkelte
finner tilbake til helse og likevekt  i livet
(24). Betydningen av å ha forståelse for
en annens innside perspektiv eller
«insiderness» belyses av Tordes, Galvin
og Dahlberg (34). Eldre personer
beskriver at de føler at deres verden blir
tatt på alvor når profesjonelle prøver å
«strekke seg mot dem», og det er stor
trøst når de får bekreftelse på at deres
innside eller verden betyr noe. Fravær
av forståelse for pasientens innside kan
føre til dyp maktesløshet og bidra til
stor lidelse. Når den enkelte følte at hel-
sepersonell viste annerkjennelse for
deres lidelse og strev, følte de nærhet og
trøst, hvilket bidro til å støtte opp selv-
tillit og følelsen av å ha større kontroll i
situasjonen (34). _ENREF_26Formell
omsorg kan bli så fanget i rutiner at
dette kan medføre at pasienten føler
sinne, sorg eller fortvilelse når
omsorgsregimet svikter og personen
ikke blir møtt som en unik individ med
sine egne bekymringer og behov. Noen
føler seg overgitt på grunn av at syk-
dommen påvirker hele livet, mens de
profesjonelle kun har fokus på visse
deler av livet (34). Behandling, pleie og
omsorg i dag har et stort aktivitetsfo-
kus, også for eldre som trenger opptre-
ning og rehabilitering. Med tanke på at
mange som lever med KOLS er eldre
mennesker, må man også ta hensyn til
aldringsprosessen slik at man legger til
rette for et godt aldrende. Studier viser
at symptomer på KOLS ofte mestres
gjennom å unngå eller gi opp fysisk
aktivitet (2,6,9) samtidig er rehabilite-
ring og fysisk trening en viktig del av
behandlingen (1,7). Slik studien viser,
bidro følelsen av skam og skyld til at
man dro seg bort fra for eksempel til-
bud om rehabilitering med blant annet
gruppetrening.  

Diagnosen medførte usikkerhet i for-
hold til fremtiden og bidro i stor grad
til refleksjoner om liv og død. I lys av
teorien om gerotranscendens (25) kan
disse refleksjoner i tillegg til tilbaketrek-
ning ses som en universell aldringsten-
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dens, der den aldrende personen endrer
livsperspektivet fra et materielt og
rasjonelt syn til en mer åndelig og kos-
misk orientering i livet.
Gerotranscendens vil variere fra person
til person, og de utfordringer som er
knyttet til KOLS-diagnosen kan derfor
ha betydning for denne variasjonen
ettersom prosessen er nært forbundet
med livsverden. Å gi omsorg og pleie
med livsverden som grunn, krever at
omsorgspersonen har en åpenhet for
hvordan enkeltmennesker forstår og
håndterer sykdom. 
Med livsverdenkunnskap som støtte for
den omsorgsfulle holdningen, bekreftes
helse i termer av livskraft, man får red-
skap for å hjelpe pasienten til å opti-
malisere relasjonen mellom sårbarhet
og frihet, å balansere bevegelse og hvile
for å klare å finne en sunn livsrytme
_ENREF_28(35).  Helsepersonell
trenger derfor å utvikle evnen til å
skjelne den tilbaketrekning som er
koblet til gerotranscendens slik at den
ikke mistolkes og oppfattes som innak-
tivitet (25). På bakgrunn av denne stu-
die er det imidlertid like viktig å ikke
oppfatte all tilbaketrekning som en del
av gerotranscendens.   

Metodediskusjon
Utvalget har begrensninger vedrørende
kulturelle forhold i og med at kun
etniske nordmenn deltok, men alders-
gruppen 60-74 år er representativt i
forhold KOLS sykdommens forløp.
Antall deltakere (åtte) er nok for å
bidra med omfattende data for å mulig-
gjøre en forståelse av betydningen av å
være i den diagnostiske prosessen.
Antallet er i tråd med anbefalinger (15
+/- 10) for kvalitativ forskning (36) og
fenomenologiske studier for å tillate
inngående analyser av fenomener (37).
I løpet av intervjuene fortalte deltaker-
ne om lignende erfaringer, og etter åtte
intervjuer dukket ikke nye tema opp.
Samtidig må det anerkjennes at disse
erfaringer godt kan skille seg fra de per-
soner som ikke ønsket å delta i studien.
Noen av deltakerne fikk diagnosen for
en tid tilbake, hvilket kan ha påvirket
deres minne. Samtidig var det tydelig at
deltakerne under intervjuet «gjenopp-
levde» diagnostiseringstidspunktet og
fortalte som om de var tilbake i situa-
sjonen.  Et element av refleksjon og
ettertanke kan ha endret erfaringene i
ettertid, men som Husserl (38) sier, er
det en radikal forskjell mellom objektiv

klokketid og subjektiv tid. Det er en
prosess av levd tid, der fortid, nåtid og
fremtid henger sammen som en helhet.
En diagnose vil ikke oppleves som et
isolert nå-punkt langs en gitt tidslinje,
men som et kontinuum som inkorpo-
rerer nåværende nå-punktet, men også
fortidens nå-punkt samt forventninger
om fremtidige nå-punkt. Studiens tro-
verdighet er avhengig av sannferdige,
detaljerte fortellinger fra levde erfaring-
er (18). Intervjuene ble gjennomført i
en avslappet atmosfære som en dialog
slik at deltakerne kunne snakke fritt,
dette bidro til et datamateriale med rike
beskrivelser. Det anerkjennes også at
deltakerens fortelling alltid vil bli påvir-
ket av forskeren (17,28) En tekst kan
tolkes på forskjellige måter, men den
valgte tolkningen har blitt validert
gjennom argumentasjon som den mest
rimelige (29). Gjennom hele tolknings-
prosessen var det viktig at forskerne var
klar over sin egen forforståelse og
hadde så åpent sinn som mulig. Den
strukturelle analysen der tolkninger ble
validert sikter på å skape avstand til
teksten og for å håndtere forforståelsen
(29). Alle tre forfattere var involvert i
ulike deler av tolkningsprosessen.
Førsteforfatter gjennomførte alle inter-
vjuer og en første tolkning.
Medforfatterne har gjort individuelle
tolkninger, etterfulgt av diskusjoner i
teamet for å sikre gyldigheten av tolk-
ninger. For å oppnå pålitelighet, har
tolkningsprosessen blitt presentert på
en måte som gir leseren mulighet til å
følge det steg for steg. Funnene viser at
deltakernes detaljerte fortellinger ikke
kun er begrenset til diagnosetidspunk-
tet, men spenner over fortid, nåtid og
fremtid, og henger sammen som en
helhet. Dermed var en livsverdentilnær-
ming hensiktsmessig i denne studien.

Konklusjon
Å bli diagnostisert med KOLS kan
metaforisk beskrives som «et slag i
ansiktet». Uavhengig av alvorlighetsgra-
den kan diagnosen oppleves som at
livet bryter sammen. Hvordan diagno-
sen blir presentert har vesentlig betyd-
ning for hvordan individet forstår og
håndterer sin sykdom. Studien anbefa-
ler at diagnosen formidles ansikt-til-
ansikt, klart og med empati, etterfulgt
av informasjon om KOLS. Men for å
være i stand til å støtte pasienten, kre-
ves åpenhjertelighet og livsverdenkunn-
skap. Helsepersonell bør bruke tid til å

lytte til pasientens historie for å skape
en felles forståelse av både sykdommens
temporale aspekt og pasientens behov
og bekymringer. Helsepersonell må
akseptere tegn på gerotranscendens
som normalt i aldringsprosessen, og at
et godt aldrende for den enkelte kan
innebære større åndelighet og mindre
fysisk aktivitet en «ønskelig», sett fra
yngre og middeladrende personer sitt
perspektiv. Samtidig trenger de også å
støtte personen til å være aktiv og delta
i felleskap med andre på sine egne pre-
misser. God kommunikasjon kan være
avgjørende for om pasienten lever
videre i forhandlinger eller klarer å gå
inn i en prosess mot aksept og ny for-
ståelse.
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