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HHeeii  aallllee  mmeeddlleemmmmeerr!!
Takk for sist til alle dere som var på Fagmøtet i Fredrikstad og tusen takk for tilliten, da jeg ble valgt som

leder under årsmøtet.

Tusen takk for innsatsen til Eli Johansen, Anita Lindgren, Marit Fredriksen og Trine Oksholm som gikk ut

av styret under Fagmøtet i Fredrikstad. Dere har lagt ned masse arbeid, tid og gjort en kjempeflott jobb

for faggruppen vår.  Heldigvis vet vi at dere fortsatt vil være aktive og viktige bidragsytere i vårt fagmiljø

også fremover.

Tusen takk også til arrangementskomiteen for Fagmøtet i Fredrikstad, det var et veldig flott arrangement

både faglig og sosialt. Det har kommet mange gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Dere vil finne mer fra

Fagmøtet og protokollen fra årsmøtet her i bladet.

Det nye styret har hatt to møter, det første var da vi konstituerte oss i Fredrikstad og dere ser på neste side

hvem som har ansvar for hva i det nye styret.  Etter dette har vi hatt et møte i Oslo. Det er en super gjeng

som sitter i styret, mener nå jeg og det var mange gode tanker og ideer som kom frem på møtet.

Vi står foran både utfordringer og endringer i helsevesenet som krever at vi sykepleiere er aktivt på banen

til beste for pasientene som vi har et ansvar for.

Internettsiden vår er nok en gang endret som sikkert mange har sett, det meste er fordi NSF har kommet

med en ny versjon av nettsiden sin. I den forbindelse blir det en del automatiske endringer på vår side

også og i tillegg har vi valgt å gjøre noen endringer. Vi håper at endringene fører til at siden er mer over-

siktlig og lettere å finne frem på.  

Vi har veldig lyst på flere medlemmer i Faggruppen vår og vi starter nå med en vervekampanje, dere

finner mer informasjon om denne her i bladet og på nettsiden.

Ellers i dette nummeret av Fagbladet vil dere blant annet finne informasjon om kurs i

Respirasjonsfysiologi og måleteknikk som skal være i Oslo 20. og 21. oktober. Håper det er mange som

har anledning til å være med på dette kurset.

Har dere saker som dere ønsker at vi i styret skal ta tak i, ønsker om tema i Fagbladet eller annet dere vil

formidle til oss så bare ta kontakt, kontaktinformasjon finner dere på nettsiden og på neste side her i bla-

det.

Til slutt vil vi i styret ønsker dere alle en flott sommer og sommerferie.

Beste hilsen Gerd Gran
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Redaktøren har ordet
Hei hei

Nå er det snart sommer og sommerferie for oss fleste =)
Skal bli godt å få litt fri til å slappe av og gjenopprette
energien slik at vi kan stå på resten av året.

Denne utgaven har vi valgt å kalle kurs og konferanser
fordi det er veldig godt og blandet.
Kommer til å annonsere noen kurs og konferanser som en kan være med på i
løpet av året samt litt utdrag i fra forelesere som var med på fagmøtet i
Fredrikstad.

Håper at dere alle får en fantastisk fin sommer og er oppladet til en ny økt på
jobb etter at sommeren er forbi =)

”Se – sommeren har gode ting å gi oss. 
Den ser på oss med sine blomsterblikk”

Mvh Nina Bertelsen
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Sak 1. Godkjenning av møteinnkal-
lingen.
Innkallingen stod i siste Fagblad for
Lungesykepleiere og på nettsiden vår.
Godkjent av årsmøtet. 

Sak 2. Valg av møteledere.
Forslag: Synnøve Sunde og Kathe
Storelv Lien.
Vedtatt av årsmøtet.

Sak 3. Valg av referenter.
Foreslag: Gerd Eli Dale Askeland og
Lise Østgård Monsen.
Vedtatt av årsmøtet.

Sak 4. Godkjenning av sakslisten.
Godkjent av årsmøtet, med en
endring av rekkefølgen på saker. 
Byttet sak nr 13 og 14.

Sak 5. Valg av medlemmer til å
undertegne protokollen.
Forslag: Rita Madsen og Hanne Berit
Habbestad.
Vedtatt av årsmøtet.

Sak 6. Valg av tellekorps.
Foreslag: Hildegunn Rotnes og Eva
Systad.
Vedtatt av årsmøtet.

Sak 7. Årsberetning fra 2010.
Årsberetningen for 2010 har ligget ute
på nettsiden til NSF FLU.
Trine Oksholm gikk gjennom årsbe-
retningen for 2010. 
Årsberetningen godkjent av årsmøtet
uten kommentarer.

Sak 8. Regnskap fra 2010.
Gerd Gran (på vegne av lokallaget i
Hordaland) gjennomgikk regnskapet
for:
- Resp.fys kurs arrangert i Bergen i

2009.   
- NSF FLU Fagmøte arrangert i

Bergen i 2010.
Regnskapene ble godkjent uten kom-
mentarer
Eli Johansen, kasserer, gjennomgikk
regnskapet og revisorberetning for
2010. 
Regnskapet ble godkjent uten kom-
mentarer.

Sak 9. Handlingsplan 2011 – 2012.
Handlingsplanen ligger på nettsiden
til NSF FLU og den ble gjennomgått
av leder Trine Oksholm. 
Handlingsplanen ble vedtatt av års-
møtet

Sak 10. Fastsettelse av kontingent.
Ingen forslag om å endre kontingen-
ten.

Sak 11. Budsjettet for 2011.
Eli Johansen gikk igjennom forslaget
til budsjett for 2011.  
Forslaget er et budsjett i balanse. 
Budsjettet ble vedtatt av årsmøtet.

Sak 12. Innkomne saker.

Forslag om å endre søknadstidspunkt
for stipend og kursstøtte:
Forslag om å endre datoen fra
01.mars til ny dato 1. februar.
Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

Sak 13. Orienteringssaker.
• Røykeforebygging v/ Trine

Oksholm
Informasjon om arbeidet med bro-
sjyren: ”Hvordan snakke med pasi-
enter om røykeslutt”. 

• Videreutdanning i Lungesykepleie
ved Høgskolen i Bergen v/Gerd
Gran
Nytt kull startet i januar 2011. (4.
kullet), det er 29 studenter som er
startet på videreutdanningen. Det
samarbeides med kardiologi. 

• Informasjon om websidene ved
Anita Lindgren
Det kommer ofte ny portal og da
ny utforming av nettsiden som vi
må forholde oss til. Noe problemer
ifht dette. Derfor en del informa-
sjon etc. som ikke er tilgjengelig
når ønsket. 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET NSF FLU 
I FREDRIKSTAD 31.03.2011

KURS og KONFERANSER

Gamlebyen.



• Etterutdanning Education for
health ved Elise Austegaard.
Det har vært lite aktivitet en perio-
de nå, men de håper å starte opp
igjen ganske snart.

Sak 14. Valg.
Styret har bestått av:
Trine Oksholm, leder
Geir Kristian Gotliebsen, nestleder
Eli Johansen, kasserer
Marit Fredriksen, sekretær

Anita Lindgren, webansvarlig
Nina Bertelsen, fagbladansvarlig
Gerd Gran, lokalgruppeansvarlig

Nytt styre består av:
Gerd Gran, Bergen, leder
Geir Kristian Gotliebsen, Harstad
Lise Østgård Monsen, Bergen, valgt
for 1 år
Marit Leine, Oslo
Karin Danielsen, Bærum
Nina Bertelsen, Stavanger, 
Hanne Fjell Larssen, Moss, valgt for 1
år

Valgkomiteen har bestått av:
Christine Raaheim Borge, Oslo
Synnøve Sunde, Trondheim
Gunvor Mo Norstein, Bergen
June Stene, Bodø

Ny valg komité ble valgt ved akklama-
sjon og består av:
Elise Austegard, Oslo 
Nansy Rusten, Granheim
Lisbeth Skaugvold, Hammerfest
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Nye Kråkerøy bru.

Kurs og konferanser
Kurs
– Respirasjonsfysiologi og måleteknikk 
20.-21. oktober 2011 i Oslo

Kongress
– Nevrokongress  i Bergen 1.-2. september 2011
42-nd Union World Conference on Lung Health
(upcoming) 26 - 30 October 2011
Website : Lille 2011

Fagmøte
– Fagmøtet i Trondheim 2012 
(se egen informasjon i bladet side 19)

Seminar NSF AEL 2011
2. og 3. desember (se nettsiden til flu for mer info)

EERRSS  AAmmsstteerrddaamm  
september 2011 (www.erscongress2011.org).

E-postadresser
Har du ikke fått e-post fra styret?  Vi mangler fortsatt e-postadresse til mange av medlemmene.
Hvis du har e-postadresse, er det fint om du sender den til vår sekretær: marit.leine@gmail.com

Vi ønsker alltid å få flere medlemmer =).

Vi vil derfor ha verve konkurranse  om hvem
som klarer å verve flest medlemmer.

Premie: Deltakeravgiften på Fagmøtet i
Trondheim i 2012.

Slik går du frem. 

Alle må verve seg inn som vanlig på NSF FLU

sin nettside. 

Send deretter ditt navn, adresse og e-post og

navn på den som du verver til styret ved: 

Marit Leine (marit.leine@gmail.com)

Verv og vinn



Bakgrunnsinformasjon om kurs-
mottaker 
Malene Lie Skei, spes.spl. i lunge,
lungepoliklinikken Sykehuset
Levanger, utdannet 1998 Høgskolen i
Nord- Trøndelag, videreutd.
Lungespl. 2001Høgskolen i Bergen

Hva har jeg benyttet kursstøtten fra
NSF FLU til:
• Fagmøte NSF FLU 2011 i
Fredrikstad

• Fagmøtene i NSF FLU har et bredt
program i tillegg til at kontakter
knyttes over det ganske land. 

• Jeg jobber både ved poliklinikk og
sengepost, samt med prosjektar-
beid. Jeg var spesielt interessert i de
ulike prosjekter som skulle presen-
teres, både metode og resulta-
ter/erfaringer.

• Det var et bredt program som fav-
net både poliklinikkarbeid og
arbeid på sengepost. 

• Starten med Astma og graviditet var
svært nyttig. Det er ikke så mange
gravide astmatikere som blir innlagt
hos oss, men det blir alltid mange
spørsmål når det skjer. Bekreftelse
på at god astmabehandling også
gagner barnet best.

• Immunterapi er etterspurt behand-
ling, men tidkrevende. Det er svært
nyttig å kjenne til prinsippene, for å

kunne forklare på poliklinikken,
selv om vi ikke utfører selv. 

• Innlegget om hjertesvikt og Cheyne
Stokes som behandles med ventila-
tor er nyttig dokumentasjon. Dette
er en ny pasientgruppe på vår poli-
klinikk også. Vi har fornøyde pasi-
enter, men dokumentasjonen har
vært mangelfull. Et svært viktig
behandlingstilbud for de pasienter
som har nytte av det.
Problemstillingen videre er hvem
skal screenes og hvordan, da
Emblettaregistrering blir tungvint å
gjennomføre på samtlige sviktpasi-
enter.

• Det ble en trivelig om enn noe våt
tur i gamlebyen sammen med
gamle kjente.

• Først på dag to sto sorg på pro-
grammet. Det ble en givende start
på dagen. Her ble vi ført inn i ulike
forskjeller innenfor sorg og være-
måte. Arbeidet med personer i krise
og sorg er på langt nær noen A4
jobb. Vi som helsearbeidere må ta
utgangspunkt i den enkeltes opple-
velse av situasjonen og tørre møte
dem der. Vi må ta hensyn til de for-
skjeller som ligger hos menn og
kvinner, gamle og unge i måte å
kommunisere og sørge på. En grad-
vis tilnærming med små skritt gir
oss best utgangspunkt for bedre

kommunikasjon.
• Brukermedvirkning er viktig også
for KOLS-pasienter. Greier vi å
behandle pasienten som en likever-
dig partner slik at han føler han har
styring over eget liv og sykdom?
Dette blir en utfordring for oss; å
være tilstede hos pasienten i en tra-
vel hverdag.

• Ernæring og energiøkonomisering
er begge viktige tema, som ga
mange småtips pasientene kan få
med seg.

• Lungerehabilitering er viktig også i
akuttfase. Det var en skikkelig vek-
ker at pasientene mister opptil 1 %
muskelmasse pr. sykehusdøgn.
Dette tas med tilbake til sengepos-
ten for å få pasientene raskere i
gang ved forverring. 

• Takker for et flott fagmøte, både
faglig og sosialt!!

Mvh Malene Lie Skei

KURS og KONFERANSER
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MAL for faglig tilbakemelding ved tildelt
kursstøtte

TILBAKEMELDING FOR TILDELT KURSSTØTTE

NSF FLU’s formål er bl.a. å muliggjøre utveksling av erfaring. Vi ønsker derfor at du
for eksempel via Fagblad for Lungesykepleiere skal bringe videre til dine kolleger
hvorfor dette kurset/denne kongressen var nyttig for deg/din arbeidsplass og dine
pasienter.

Tilbakemelding sendes som e-post til sekretær i NSF FLU Marit Leine (marit.leine@gmail.com). 
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Bakgrunnsinformasjon om kursdel-
tager:
• Navn: Ellen Henriksen Kive
• Stilling: Spesialsykepleier
• Arbeidssted: Diakonhjemmet syke-
hus, medisinsk poliklinikk - lunge

• Utdanningsår: 1988
• Utdanningssted: Ullevål sykepleier-
høgskole

• Annen relevant utdanning: -
Videreutdanning i intensivsykepleie
- Rikshospitalet
- Videreutedanning i faglig veiled-
ning
- NRTC diploma in COPD

Kursstøtten ble brukt til delta-
gelse på NSF FLU fagmøte i
Fredrikstad, mars/april 2011
Jeg anser det som veldig nyttig å delta
på NSF FLU fagmøtene, både på
grunn av det faglige innholdet og å
treffe kolleger for å utveksle erfaring-
er. Fagmøte er en viktig arena for å
holde meg faglig oppdatert og å
videreutvikle mine kunnskaper. Dette
kommer til nytte i mitt arbeid med
lungesyke ved medisinsk poliklinikk.

Første tema i år var Astma og svang-
erskap ved overlege i lungemedisin
Stein-Øyvind Jørstad, Astma og aller-
giklinikken Vestsiden spesialgruppe.
Han innledet med vakkert klaverspill
av Schumann sammen med bilder av
mor og barn, og med budskapet om
at det er viktig for fosteret/barnet at
mor er psykisk og fysisk frisk. I felles-
katalogen står det at det bør utvises
forsiktighet ved bruk av astmamedi-
sin i forbindelse med svangerskap.
Dette er feil. I forbindelse med svang-
erskap blir 1/3 av kvinner med Astma
bedre av sin Astma, 1/3 blir verre, og
1/3 forblir uendret. Det er høyest
alvorlighetsgrad mot slutten av svang-
erskapet, mellom uke 24 - 36. Det er
derfor viktig å oppnå bedre kontroll
over Astma jfr GINA guidelines.
Dette vil bidra til å sikre normal fos-
termodning og fødsel av et friskt

barn. Det er viktig å ha fokus på bar-
net, som er mer utsatt enn moren.
Det er ikke vist økt forekomst av for
tidlig fødsel, selv ved forverrelse, hel-
ler ikke for preeklampsi. Det er vist
økt forekomst av lav fødselsvekt.
Oksygensaturasjon skal være over
95% hos mor av hensyn til barnet.
Fler barn får astma ved keisersnitt,
spesielt hvis foreldrene har atopisk
sykdom. Det tyder på at barnet treng-
er å bli utsatt for det stresset det er å
bli født gjennom fødselskanalen.
Adrenalin bør unngås til gravide da
det gir vasokonstriksjon i uterus.
Lomudal var det Astmamedikamentet
man tidligere mente var best i forbin-
delse med svangerskap, men det kan
gi fosterskader. Antihistaminer må
justeres under graviditet og amming.
Avslutningsvis siterte han Sigmund
Freud: " Gud kan ikke være overalt,
derfor skapte han moren".......

Margareth W Olseng snakket om
hjertesvikt og Cheyne Stokes, en pre-
sentasjon av 3C studien; Chronic
heart failure, Cheyne stokes og CS2.
CS2 er en adaptiv servo ventilator
som automatisk detekterer og
behandler Cheyne Stokes. Dette er en
åpen randomisert studie. Halvparten
får CS2 de første 3 mndr. Alle får
maskin de siste 3 mndr. Det er 6
måneders oppfølging. 
Målet med studien var bedret livskva-
litet, bedring av venstre ventrikkels
systoliske funksjon (EF), målt med
EKKO, bedret fysisk kapasitet (6 min
gangtest), minsket arrytmitendens og
bedret funskjonsklasse (NYHA).
Hun definerte hjertesvikt som nedsatt
hjertefunksjon, et symptomkompleks
bestående av nedsatt arbeidstoleranse
samt tegn på lungestuvning og organ-
dysfunksjon. 
I tillegg til å presentere kasuistikker,
redgjorde hun kort for symptomene
ved hjertesvikt som er dyspnoe,
orthopnoe, tretthet, ødemer, nedsatt
fysisk kapasitet, smerter og hoste.

Årsaker kan være hjertesvikt / ische-
mi, hypertensjon, klaffefeil, kardiom-
yopati, medfødt hjertefeil, eller andre,
ukjente årsaker. 
Patologien i forbindelse med Cheyne
stokes og hjertesvikt er ikke helt klar-
lagt. Hjertesvikt fører til pulmonal
stase som gir nedsatt ventilasjon.
Reseptorer i lungene stimuleres og
medfører hyperventilasjon. Dette gir
fall i pCO2 til under apnoe-terskelen
og medfører hypopnoe, apnoe og
pCO2 stigning. Kjemoreseptorene
senser at pCO2 stiger til over apnoe-
terskelen og det gir en ny hyperventil-
asjon som igjen senker pCO2  osv,
osv. Altså: hypoksi fører til ustabilitet
i respirasjonssystemet som fører til
hyperventilasjon.
Kasuistikkene som ble lagt frem viste
at pasientene og deres pårørende var
veldig fornøyde med å bruke CS2. De
følte seg uthvilt når de våknet om
morgenen og orket mer. En pasient
uttrykte at han var opplagt og full av
energi, at livet er godt å leve og at han
lever et normalt liv.

Klinisk ernæringsfysiolog Karianne
Spetaas Johansen, Glittreklinikken,
snakket om ernæring og lungesyk-
dom.
Hun innledet med at ca 50 % av 40 -
50 åringer er overvektige. Hos KOLS-
pasienter skyldes dette bla nedsatt
aktivitet og bruk av Prednisolon.
Studier viser at det er lav etterlevelse
av råd som gis til pasientene. Det er
viktig å følge midjemål, ikke bare
vekt. Små endringer kan ha mye å si.
Kostholdsråd ved lungesykdom og
overvekt er de samme som til friske:
grove kornprodukter, magre meieri
og kjøttprodukter, sunt fett og 5 om
dagen. KOLS-pasienter har økt risiko
for osteoporose og trenger tilskudd av
kalsium og vitamin D. C vitamin er
en av de viktigste vitaminene i anti-
oksidantforsvaret av lungene. Røykere
trenger 3 - 4 ganger mer C vit enn
ikke-røykere (200 mg pr dag). Gode

KURS og KONFERANSER

TILBAKEMELDING FOR TILDELT KURSSTØTTE



kilder til C vitamin er frukt (Citrus),
bær, poteter og grønnsaker.
Hun snakket også om KOLS og
undervekt. 25 - 40 % av alle KOLS-
pasienter er underernærte. Vekttap
eller lav BMI gir nedsatt prognose.
Undervekt gir svekket lungefunksjon
og økt hyppighet av dyspnoe og
utmattelse. Det påvirker respiratorisk
og perifer muskelfunksjon negativt.
KOLS-pasienter har ofte lav fettfri
masse og dette er assosiert med økt
dødelighet. Dette blant annet fordi de
blir fortere syke, får fler og mer alvor-
lige infeksjoner. Undervekt skyldes at
de bruker mye energi på pusten som
gir økt totalt energiforbruk. I tillegg
får de oftere energikrevende infeksjo-
ner og de kan ha økt hvilestoffskifte.
En del pasienter har endringer i sult /
metthetsfølelse. Målet hos disse pasi-
entene er vektstabilisering. Det er vik-
tig å forebygge vekttap da det er
enklere enn å behandle underernæ-
ring. Man må starte med kostinterve-
nering ved BMI under 21. KOLS-
pasienter med BMI under 21 kan få
næringsdrikker på blå resept.

Lungespesialist fyller ut søknad.  1
næringsdrikk tilsvarer 3 -4 brødski-
ver. Det er viktig med mange, små
regelmessige måltider og det anbefa-
les å spise hver 2 - 3 time. Ved for
eksempel å tilsette 1 ss rapsolje i
yoghurt, tilsvarer dette 2 yoghurt. Det
er viktig å gi pasienten råd som er
enkle å gjennomføre for dem hjem-
me. 

Ergoterapeut Laila Vatn fra Granheim
snakket om energiøkonomisering.
KOLS er en systemsykdom som
påvirker hele kroppen og alt du gjør.
All aktivitet krever mye energi og der-
med oksygen.. Fall i oksygensatura-
sjon gir økt energiforbruk. Det er
individuelt hva som er anstrengende
for pasienten, summen av alt man
gjør i løpet av en dag / uke. Det å
bruke armene krever mye energi. Det
å gå å toalettet krever mer energi enn
en 6 minutters gangtest fordi det er
en sammensatt aktivitet som må
planlegges og skje i riktig rekkefølge.
Det å dusje krever like mye energi
som å spille tennis. I tillegg kommer

belastningen av
varm og fuktig
luft. KOLS med-
fører endring av
aktivitet og rol-
ler. Man mister
mange roller.
Sosiale, lystbe-
tonte aktiviteter
blir borte først.
Det er for
mange spesielt
vanskelig i for-
hold til jobb
fordi KOLS er en
usynlig sykdom.
Mange opplever
angst og depre-
sjon. Dette
henger sammen
med tap av rol-
ler og identitet
og  gir for
mange nedsatt
livskvalitet.  Det
er derfor viktig å
ha fokus på
energibespa-
rende metoder,
fordele energi,
redusere grad av

tretthet, gjøre det som er viktig for
den enkelte. Se på arbeidsstillinger,
tidspunkt for når den enkelte aktivitet
kan utføres, fordele tunge aktiviteter.
Eliminere, prioritere, bevisstgjøre: hva
er viktig i livet mitt? hva kan velges
bort? hva har jeg lyst til? Det er viktig
å lade batteriene, ikke tømme dem. 
De 4 P`er: Prioritering, planlegging,
plassering (av ting som brukes hver
dag), pauser (stoppe før du må, for
det krever mye energi å ta seg inn).
Pusteteknikker er også viktig. Det
samme gjelder tempo. Tempo er van-
skelig å endre. Hun kom med eksem-
pler som at man bruker 11 ganger så
mye energi på å bøye seg som å arbei-
de i midjehøyde. 4 ganger så mye
energi på å strekke seg. Det er derfor
viktig å sitte, skyve, dytte for å unngå
strekk og bøy. Viktig å se på aktivite-
ter som ikke mestres: kan jeg få hjelp
av andre? finnes det andre løsninger
(hjelpemidler), hva skjer hvis du kut-
ter ut en aktivitet?, hvilke krav stiller
vi til oss selv?
Psykisk energi er en stor ressurs. Det
å ha kunnskap, trygghet, tro på egne
ressurser og et positivt selvbilde gir en
meningsfylt hverdag og er en positiv
forsterking. Negativ forsterking blir
det dersom pasienten føler oppgitt-
het, opplever hverdagen som lite
meningsfylt, har lav selvfølelse og
fokus på ikke å få til. Det blir viktig å
forandre på det som kan forandres og
akseptere det du ikke kan gjøre noe
med. Ta vare på gode dager og perio-
der. Gjøre lystbetonte ting.
Avslutningsvis tipset hun om nettsi-
den www.mtle.no hvor det bla finnes
tema-ark for forskjellige aktiviteter,
for eksempel "å dusje".

Det var flere interessante og engasje-
rende tema, som jeg ikke refererer fra,
bla; "utfordringer ved livets slutt hos
KOLs-pasienter" v Simen Steindal,
Diakonhjemmets høgskole og
"Second hand people?" v spl Helene J.
Haugland, Glittreklinikken.
Rehabilitering, hjemmerespiratorbe-
handling, transplantasjon og tuberku-
lose var også tema på årets fagmøte.
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Navn: Cecilie Røli
Stilling: Avdelingssykepleier 
Arbeidssted: Sykehuset Levanger 
Medisin A (lungemed. sengepost)
Utdanningsår: 1997
Utdanningssted: HiNT; Levanger
Annen rel. utdanning:
Videreutdanning i Ledelse; 2001;
HiST; Trondheim.

Kursstøtten benyttet jeg til å reise til
NSF FLU’s årsmøte i Fredrikstad 30.
mars til 2. april. Jeg deltok på årsmø-
tet i 2010 i Bergen, og syntes det var et
særdeles kompetansehevende seminar.
Jeg har i 10 år før jeg startet på lunge-
post jobbet med gastromedisinske
pasienter, og vært med flere ganger på
”Fjellmøtet” på Lillehammer (tilsva-
rende årsmøtet). Av erfaring visste jeg
at disse årsmøtene er svært gode are-
naer for påfyll, både faglig og sosialt,

men også en arena for ideer til å
videreutvikle avdelingen jeg jobber i.

En av de tingene som gjør at jeg synes
det er aktuelt å delta på slike møter, er
at utviklingen de senere årene har
vært at sykepleierne selv står for fore-
dragene. Det synes at flere og flere
sykepleiere tar både videreutdanning,
masterutdanninger og doktorgrader.
Dette er med på å heve både syke-
pleiefaget og lungefaget, og det er
utrolig artig å se at det finnes så
mange dyktige sykepleiere rundt om
kring i landet!

Målet mitt med å delta på slike møter
er først og fremst å fange opp gode
prosjekter, som kan være aktuelle for
egen arbeidsplass, det å ta elementer
fra disse med seg hjem. Dette året
synes jeg at presentasjon av

”Amubulerende team ved sykehjem”
v/Birgitte Kolstad Torp, samt
”Utfordringer ved livets slutt hos
KOLS-pasienter” v/Simen Steindal var
svært matnyttig.
Ellers var presentasjonen av
”Immunterapi” svært interessant, og
kommer til å kommunisere dette
videre til poliklinikk her om det kan
være aktuelt å starte opp med dette på
lungepoliklinikken her. 

Forøvrig er jo som vanlig utstillerne
og alt de bidrar med svært oppdate-
rende og nyttig – mange tips, og en
unik mulighet til å få oversikt over alt
som finnes av utstyr og medikamen-
ter. 

Jeg vil takke hjertligst for kursstøtten,
det bidrar sterkt til at vi kommer oss
på slike seminarer. Tusen takk til NSF
FLU sentralt!

Bakgrunnsinformasjon
Lena Marie Haukom
Fagutvikler/ sykepleier 
Lungeposten, Kristiansand Sykehus
Utdannet sykepleier ved Høgskolen i
Ålesund, år 2000

Hva har jeg benyttet kursstøtten fra
NSF FLU til:
Fagmøte i Fredrikstad, 31. mars – 2.
april 2011.

Jeg ønsket å delta på fagmøte for å få
faglig påfyll og fornyet inspirasjon i
jobben min som fagutvikler på lunge-
posten. Fagmøte er også en flott arena
hvor en møter ”lungesykepleiere” fra
hele landet som en kan utveksle erfa-
ringer med.  På fagmøter har jeg
som mål å lære noe nytt, som jeg kan
videre formidle til mine kollegaer i
Kristiansand. 

Fredrikstad hadde i år et flott faglig
program med flere temaer som
omhandlet KOLS i ulike stadium og
perspektiv. KOLS forelesninger var
svært nyttig for meg som ukentlig
jobber med KOLS pasienter og under-
viser helsepersonell i KOLS. Det var
interessant at KOLS nå ble beskrevet
som en ”System sykdom” av
Lungelege Sabine Sandweg Zaler og
ikke ”bare” en Lungesykdom. Denne
beskrivelsen av KOLS gjorde at jeg
fikk en endra bedre forståles av viktig-
heten med tidlig rehabilitering av
KOLS pasienter

Arbeidsgruppen i Fredrikstad hadde
også våget å ta med noen ”smalere”
forelesninger som immunterapi og
maskebehandling til hjertesvikt pasi-
enter. Selv om jeg ikke jobber med

disse temaene selv, var det spennende
og høre om nyere behandlingsmeto-
der. Disse vil en helt sikkert høre mer
om i tiden som kommer.

Prest og forfatter Steinar Ekvik tok
salen med ”storm” og litt latter tiltross
for at ”sorg” var tema. Med sitt enga-
sjement, kunnskap og lune humor
videreformidlet et alvorlig tema på
glimrende måte. Erfaring og kunn-
skap om sorg som han delte, vil en
kunne dra nytte av selv både profesjo-
nelt og privat.

Tilslutt ønsker jeg å takke arbeids-
gruppen i Fredrikstad for et flott
arrangement både faglig og sosialt.
Også en takk til NSF FLU styret: Års-
møte i år var ble gjennomført på en
ryddig, effektiv og informativ måte. 
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Simen A. Steindal, Stipendiat/ høg-
skolelektor, Diakonhjemmet Høgskole,
Institutt for Sykepleie og Helse 
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Palliativ omsorg er en aktiv hel-
hetlig behandling av pasienter
som ikke lengre responderer på
kurativ behandling. Lindring av
fysiske, psykiske, sosiale og
åndelige behov er viktig. Målet
er å tiltrettelegge for best mulig
livskvalitet hos pasienten og de
pårørende. Døden ses som en
naturlig del av livet og skal ver-
ken fremskyndes eller forlenges
(1).

En god død
Begrepet om en god død er i stor
grad basert på idealer hentet fra kreft-
pasientenes død ved hospice. Den
gode døden går rolig for seg.
Symptomene er lindret og pasienten
vet at han skal dø. Pasienten er forso-
net med døden. Men er den gode
døden realistisk for pasienter med
alvorlig kols? Er de forbredt på at
døden er nær forestående eller kom-
mer døden plutselig og uventet?
Spesielt alvorlig åndenød kan utfor-
dre idealet om en fredfull død (2). En
pårørende fortalte meg at det var helt
forferdelig å sitte hos faren, han slet
med åndenød og dødsralling.
Pårørende måtte ut av rommet og
klarte ikke å bli sittende hos ham. 
Pasienter med alvorlig kols kan opp-
leve redusert livskvalitet i livets siste
fase. Det skyldes blant annet at alvor-
lig åndenød fører til immobilitet,
avhengighet og sosial isolering.
Pasientene kan dermed bli lenket til
hjemmet. Tiltross for disse alvorlige
begrensingene i funksjonsnivå, er det
mange pasienter som ikke ber om
hjelp. I en studie fortalte informanter
med kols grad 4 at de ikke spurte

etter hjelp fordi de ikke opplevde
begrensingene i dagliglivet som en
sykdom eller noe unormalt.
Informantene uttrykte også at de
trodde at det ikke var mulig å forbe-
dre deres situasjon. Det var først når
informantene ble innlagt på sykehus
med en kols forverring at de opplevde
seg selv som syke (3).   

Plagsomme symptomer
Åndenød, depresjon, hoste, fatigue,
forvirring, anoreksi og tørste er vanli-
ge symptomer hos pasienter med
alvorlig kols (4). I livets siste fase blir
disse plagene forsterket. Edmonds
m.fl. (5) fant at pasienter med kro-
nisk lungesykdom (blant annet kols)
opplevde fysiske symptomer og
psykososialt stress som var like alvor-
lig som hos lungekreftpasienter.
Pasientene med kronisk lungesykdom
hadde hatt symptomene over en leng-
re periode enn lungekreftpasientene.
Betraktelig flere pasienter med kro-
nisk lungesykdom hadde mer ånde-
nød enn pasienter med kreft.
Lungekreftpasientene visste oftere at
de kunne komme til å dø. De hadde
blitt informert av en sykehuslege og
hadde fått vite det på et tidligere tids-
punkt, enn pasientene med andre
lungesykdommer. Gore m.fl. (6)
sammenlignet symptomer og palliati-
ve behov hos pasienter med alvorlig
kols og pasienter med inoperabel ikke
småcellet lungekreft. Pasientene med
kols hadde betraktelig dårligere fysisk,
sosial og emosjonell fungering enn
pasientene med ikke småcellet lunge-
kreft. Dessuten hadde 90 % av kols-
pasientene angst eller depresjon,
mens dette var tilfelle for 50 % av
pasientene med ikke småcellet lunge-
kreft. Tretti prosent av pasientene
med lungekreft fikk hjelp fra palliati-
ve team, mens ingen av kols-pasien-
tene hadde fått et slikt tilbud.

Usikker prognose
Det å få en prognose er viktig for å
kunne bli definert som palliativ pasi-
ent og for å få tilgang til palliativ tje-
nester. Det er enklere å definere prog-
nosen hos kreftpasientene enn hos
kols-pasienter. Kols-pasienter har et
sykdomsforløp med både gradvis og
akutte forverringer av helsetilstanden
og så bedring. Det gjør at det kan
være vanskelig å forutse når pasienten
har begrenset med levetid (7):
Pasienten legges inn på sykehus med
en akutt kols forverring på grunn av
infeksjon og får kurativ behandling.
Dette kan være en fatal situasjon,
men helsetilstanden kan også bedres,
og pasienten skal utskrives. Dette kan
være en årsak til at leger og syke-
pleiere ikke ser noen grunn til å snak-
ke med pasienten om hans tanker om
eksistensielle spørsmål og behand-
lingspreferanser. Ved en annen inn-
leggelse kan imidlertid kols-pasienten
”uventet” dø før palliative pleie og
behandling har blitt iverksatt. Stadig
alvorlige kols forverringer på grunn
av infeksjoner med sykehusinnleg-
gelser, økende alder, redusert forsert
ekspiratorisk volum (FEV1) sammen
med hjertesykdom og vekttap fører til
en dårlig prognose. Spør deg selv om
du ville bli overrasket om pasienten
du har foran deg, kan komme til å dø
i løpet av det neste året (8). Svarer du
nei, kan kombinasjon av palliative og
kurative tiltak være hensiktsmessig
for denne pasienten. 

Tydelig informasjon
Ikke alle kols-pasienter og deres pårø-
rende forstår at kols er en progressiv
og dødelig sykdom. Pasientene har
behov for klar og tydelig informasjon
om sykdommens alvorlighetsgrad, og
hvordan den kan komme til å utvikle
seg. Det er indikasjoner på at infor-
masjon som gis om diagnose, prog-
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nose og sosial støtte er mangelfull og
sprikende. Noen pasienter ønsker mye
informasjon, mens andre vil vite lite
(6, 7). Sykepleiere har ansvaret for å
åpne opp for samtaler om åndelige og
eksistensielle spørsmål og kartlegge
hva slags behov pasienter har ved
livets slutt. I terminalfasen er pasien-
tene ofte så skrøpelige at de ikke er i
stand til å snakke om dette (9).
Derfor bør dette skje når pasientene
er i stabil fase av sykdommen. Åpne
spørsmål som ” Hva er det som hol-
der deg oppe?”, ”Hva er det viktigste i
livet ditt?” eller ”Hva synes du er van-
skelig?”, kan åpne opp for samtaler
mellom sykepleier og pasient (4).
Sykepleiere må respektere pasienten
om han ikke ønsker å snakke om
dette. Sørbye og Steindal (9) under-
søkte hvordan omsorg for døende
pasienter ved et sykehus var.
Erfaringer fra denne studien viste at
sykepleiere ofte ikke snakket med
pasientene om åndelige og eksistensi-

elle behov. Det skyldtes blant annet at
sykepleierne ikke trodde at pasientene
kom til å dø ved denne innleggelsen.
Fokuset for behandlingen var å redde
pasientens liv. Andre årsaker var at
pasientenes helsetilstand var for skrø-
pelig til at sykepleierne kunne snakke
med dem om dette. 

Konklusjon
Pasienter som innlegges for alvorlige
plager på grunn av sin kols-sykdom
har behov for god palliativ omsorg.
Det er viktig at sykepleieren i tillegg
til å ivareta fysiske behov, også møter
pasientens åndelige og psykososiale
behov.
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Kirsten Kongshaug, Transplantasjons-
sykepleier, OUS, Rikshospitalet,
Lungeavdelingen, mai 2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Den første lungetransplanta-
sjonen fant sted i mars 1990 
Store forventninger var knyttet til det
nye behandlingstilbudet. Endelig et
behandlingstilbud som skulle gi livstru-
ende lungesyke pasienter et bedre og
lengre liv.
I tidsrommet 6. mars 1990 til 31.
mars 2011 er det på voksne utført
totalt 348 transplantasjoner på 340
pasienter. Transplantasjonene fordeler
seg slik:
Det er utført 22 hjerte-lunge-trans-
plantasjoner, 89 unilaterale transplan-
tasjoner og 237 bilaterale lungetrans-
plantasjoner. Etter 2000 er det utført
mest bilaterale lungetransplantasjo-
ner. Ca 193 pasienter lever. 
OUS Rikshospitalet har landsfunk-
sjon for organtransplantasjon.

Resultater etter lungetransplanta-
sjon rapporteres ut fra overlevelse,
lungefunksjon og livskvalitet.
Gode resultater er viktig både for
pasienten og virksomheten og setter
krav til oss som helsepersonell om å
møte en, på landsbasis og i interna-
sjonal sammenheng, liten pasient-
gruppe med god kunnskap.

Overlevelse
De fleste transplantasjonssentre rap-
porterer sine resultater til
International Society for Heart and
Lung Transplantation (ISHLT). Om
en ser på norske resultater isolert, er
de noe bedre.  I Norge er ettårs over-
levelse etter 1. juni 2000 i området 85
– 90 %, og etter 5 år lever ca. 70 - 75
%. Til sammenligning er overlevelse
for hjertetransplantasjon ved ett år 85
% og ved fem år ca 78 %. 

Lungefunksjon og livskvalitet
Dr. Øystein Bjørtuft, transplanta-
sjonsansvarlig overlege på
Lungeavdelingen, sier det på følgende
måte: Lungefunksjon ”er enkelt å for-
klare. To nye friske lunger gir normal
lungefunksjon. En frisk lunge gir ofte
mer enn 50 % funksjon, og dette er
tilstrekkelig for de aller fleste daglig-
dagse gjøremål. Funksjon i dagliglivet
eller livskvalitet er også enkelt og
logisk og henger sammen med den
nye lungefunksjonen. Er man frisk så
kan man leve et normalt dagligliv og
slik ha god livskvalitet. Dette er også
godt dokumentert i flere undersø-
kelser, blant annet hos våre transplan-
terte.
En vellykket lungetransplantasjon gir
bedre lungefunksjon, men ellers for-
blir livet som før. Hva som er livets
strukturer, f. eks. ektefelle, venner,
økonomi og bosted, er de samme
også etter transplantasjonen. Dette
må pasient og pårørende ta inn over
seg.

Transplantasjonssykepleiers rolle i
transplantasjonsprosessen (= utred-
ning, ventetid og livet etter transplan-
tasjon) er å etablere samarbeid med
pasienten. Et samarbeid hvor pasien-
ten er det viktigste medlemmet i tea-
met. Målet for samarbeidet er realis-
tiske forventninger til livet etter lung-
etransplantasjon og et best mulig
resultat av transplantasjonen på kort
og lang sikt.

Transplantasjonssykepleier er til-
gjengelig for transplanterte pasienter i
et livsløpsperspektiv. Dette fremkom-
mer kanskje ikke tydelig nok i brevet
pasientene har mottatt om desentrali-
sering (se senere om desentralise-
ring).

Pasientopplæring etter lungetrans-
plantasjon
Lungetransplantasjon er livreddende
behandling. Pasienten må forholde
seg til at det å være lungetransplan-
tert og å stå på livsviktig og livslang
immundempende behandling, er å
forholde seg til en kronisk tilstand
resten av livet. Lunger er et mer
immunologisk aktivt organ enn de
fleste andre organ som blir transplan-
tert. Dette innebærer at lungetrans-
planterte pasienter krever høyere
nivåer av immundempende behand-
ling (1).  
Det er nødvendig at pasienten tar sine
immundempende medikamenter til
riktig tid og i riktig dose, dvs. har god
adherence/compliance. Ved innleg-
gelse i sykehus må sykepleier legge til
rette for at pasienten kan ta sine livs-
viktige medikamenter slik han har
lært. Jeg anbefaler at sykepleiere som
i sitt arbeid møter lungetransplan-
terte pasienter leser kapittel 36 i
Klinisk Sykepleie 2, 4. utgave (2). Her
kan du lese om hva du må kunne i
møte med lungetransplanterte pasi-
enter. Du finner også referanser om
du vil lese mer.

Egenkontroll og transplanta-
sjonsdagboka
Gode rutiner for egenkontroll er
avgjørende for å ta vare på lunge-
funksjonen etter lungetransplanta-
sjon. I denne sammenhengen er
transplantasjonsdagboka (fig.1) et
viktig hjelpemiddel. Det anbefales at
pasienten alltid har en transplanta-
sjonsdagbok. 
Kronisk avstøtning er det vanligste og
alvorligste problem som rammer
lungetransplanterte pasienter fra ett
år og utover etter transplantasjon. 
Alle pasienter har et microspirometer
(fig. 2) som skal benyttes til å måle
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lungefunksjonen (FEV1). God og
regelmessig egenkontroll av lunge-
funksjon er avgjørende for tidligst
mulig å oppdage kronisk avstøtning.
Lungefunksjonen skal kontrolleres
resten av livet.
Fra transplantasjon til 6 måneder
etter transplantasjon skal FEV1 kon-
trolleres x 2/dag
Fra 6 måneder til 1 år etter transplan-
tasjon skal FEV1 kontrolleres 1/daglig 
Fra 1 år etter transplantasjon kan
egenkontroll FEV1 reduseres til x
3/uke, og etter hvert til x 2/uke 
FEV1 skal alltid utføres standardisert
Det anbefales at pasienten alltid
måler FEV1 når han ikke er i form.

Pasienten lærer at han er det viktig-
ste medlemmet i teamet som arbei-
der for at han skal få et best mulig
resultat av transplantasjonen på kort
og lang sikt. 

Desentralisert oppfølging av
lungetransplanterte pasienter
med oppstart 2011 
Transplantasjonssykepleierne ved
Rikshospitalets Lungeavdeling har
mottatt henvendelser fra sykepleiere
ved noen poliklinikker rundt om i
landet. Spørsmål har vært i forhold til
sykepleieoppgaver i fm desentralisert
poliklinisk oppfølging. Den polikli-
niske oppfølgingen er helt og holdent
knyttet til konsultasjonen hos lunge-
legen. En til to uker i forkant av poli-
klinisk avtale skal pasienten ta blod-
prøver som sendes lokal lungelege slik
at legen på kontrolltidspunktet kan gi
pasienten beskjed om videre immun-
dempende behandling.
Pasienter som er aktuelle for desen-
tralisert oppfølging har våren 2011
mottatte informasjonsbrev om hva
dette innebærer. 

Informasjon som følger er med
utgangspunkt i brev sendt pasienter
våren 2011:
”Rikshospitalet fortsetter med tett
oppfølging det første året etter trans-
plantasjonen.
Oppfølging etter det første året skal
nå overlates til noen av de større
sykehus i landet. Du oppnår da bedre
lokal tilknytning og bedre kunnska-
per kan utvikles lokalt. Dette er svært
nyttig hvis du må innlegges lokalt. 
For å forberede endringen er det i
desember 2010 gjennomført et toda-
gers kurs om lungetransplantasjon for
lungeleger fra de fleste større sykehus
i Norge. 
Desentralisert oppfølging innebærer
at du etter det første året skal kon-
trolleres hver 3. måned lokalt og at
styringen av den immundempende
behandlingen skal foregå ved oppføl-
gingssykehuset. Du innkalles med
utgangspunkt i transplantasjonsdato.
Blodprøvene skal tas som tidligere,
men det kan være at de skal sendes til
det nye oppfølgingssykehuset. Du vil
få nærmere beskjed om dette.
Ved alvorlige medisinske problemer
som er knyttet til transplantasjonen
skal du fremdeles vurderes og behand-
les ved Rikshospitalet.  Årskontrollene
skal fortsatt være ved Rikshospitalet. Vi
tror dette er til det beste for de aller
fleste pasientene. Både i overgangspe-
rioden og senere vil vi selvsagt bidra
herfra ved spørsmål om immundem-
pende behandling og andre saker. Vi
ønsker at denne overgangen skal fore-
gå på en smidig måte og uten at det
blir en belastning for deg som pasi-
ent. Ditt oppfølgingssykehus blir 

……………………………………
Har du noen spørsmål om desentrali-
sert oppfølging kan du fremdeles
henvende deg på vanlig måte til
transplantasjonssykepleier, og vi vil
forsøke å løse problemene”. 

Hvem er pasienten som blir
lungetransplantert?

Og så var det pasientens livs-
historie …
Alle kjenner Ludvig fra Kjell
Aukrusts ”verden”?  Jeg har alltid
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Fig. 1. Trans-
plantasjons-
dagbok

Fig. 2. 
Micro-
spiro-
meter
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vært opptatt av Ludvig, og hva han
har i sekken sin. Her er minner og
småsaker han har samlet gjennom
livet. Hva Ludvig har i sekken, er for
meg et bilde på levd liv. Med utgangs-
punkt i behov for transplantasjon er
det viktig å ta i betraktning at i pasi-
entens ”ryggsekk” er det mye mer enn
livstruende sykdom og håp om et
lengre og bedre liv. Alle har en livshis-

torie som det er nødvendig å forholde
seg til.  
Lungetransplanterte pasienter er inn-
satsvillige mennesker som ikke gir
opp i første motbakke. Fra første dag
i utredningen stilles det krav til pasi-
enten. Krav om å strekke seg litt leng-
er enn han egentlig tror han klarer,
men klarer med glans. Alle er på sin
særegne måte fysisk og psykisk robus-
te. Dette er nødvendige egenskaper å
ha i transplantasjonsprosessen.
Lungetransplanterte pasienter har mye
kunnskap og er vant til å bli lyttet til!

Pasienthistoriene er like mange som
antall transplanterte pasienter. Ved
transplantasjon endres den enkeltes
liv, fra å være livstruende syk til å ha
mulighet for et lengre og bedre liv.
Dette skjer ”over natten”.  Stor egen-
innsats og nyorientering må til både
for pasienten og familien. Etter år
med sykdom må det arbeid til for å
reetablere tilværelsen. En krevende
situasjon for begge parter. Det første

året etter lungetransplantasjon er pre-
get av glede over livet, men også av
spenning knyttet til fremtiden. Etter
hvert normaliseres tilværelsen. For oss
som står på sidelinjen er det fint å se
hvordan pasienten fyller årene med
LIV. Noen kommer i arbeid igjen. Det
avhenger selvfølgelig av alder, helse og
arbeidsmarkedet. Andre engasjerer
seg i familien. Mange pasienter er
aktive i arbeidet for å skape bevissthet
og kunnskap om donasjon.
Gjennom årene har jeg møtt alle som
har blitt transplantert. Mange livshis-
torier har jeg fått dele, og jeg har opp-
levd stor tillit. Tillit gjør inntrykk og
forplikter gjensidig. 

Referanser:
1. Ahmad, S., Shlobin, O. A. og Nathan, S. D.

(2011). Pulmonary Complications of Lung
Transplantation. CHEST, 2011; 139; (2):
402-411

2. Almås, H., Stubberud, D. G. og Grønseth, R.
(red.). Klinisk Sykepleie 2, kap. 36, 4. utga-
ve, Gyldendal



Med SPIRIVA® har KOLS pasienter det bedre – lengere6,7

NY inhalator1

SPIRIVA® Respimat® Soft Mist™ Inhalator
Nyhet

Spiriva refunderes etter §2 ICD-10: J43 og J44/ICPC-2: R95

, oppløsning 2,5 µg/spray: 1 spray inneh.: Tiotropiumbromidmonohydrat tilsv. tiotropium 2,5 µg, benzalkoniumklorid, natriumedetat, saltsyre, renset vann. : Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer 
hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). : Kun til inhalasjon. 2 sprayer (5 µg) 1 gang daglig, til samme tid hver dag. Inhaleres vha. Respimat inhalator. Anbefalt dosering bør ikke overskrides. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke 
klarlagt. Preparatet bør ikke brukes til pasienter under 18 år. : Overfølsomhet for tiotropiumbromid, atropin eller dets derivater, f.eks. ipratropium eller oxitropium, eller overfor noen av innholdsstoffene i preparatet. : 
Tiotropiumbromid skal ikke brukes til innledende behandling av akutte episoder av bronkospasme, f.eks. til behandling ved behov. Akutte hypersensitivitetsreaksjoner kan forekomme etter inhalasjon av preparatet. Brukes med forsiktighet hos pasienter 
med trangvinkelglaukom, prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon. Legemidler som inhaleres kan forårsake inhalasjonsindusert bronkospasme. Hos pasienter med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance  50 ml/minutt) øker 
plasmakonsentrasjonen når nyrefunksjonen reduseres. Tiotropiumbromid skal derfor kun brukes til disse pasientene hvis den forventede nytten av behandlingen oppveier den potensielle risikoen. Pasientene bør advares mot å få oppløsningen i øynene. Dette 
kan utløse eller forverre trangvinkelglaukom, gi øyesmerter eller ubehag, forbigående tåkesyn, halo eller fargefenomen sammen med røde øyne som følge av økt blodtilførsel i konjunktiva eller ødem i cornea. Hvis symptomer på trangvinkelglaukom skulle 
oppstå, skal pasienten slutte å bruke tiotropiumbromid og kontakte lege umiddelbart. Munntørrhet, som er observert ved antikolinerg behandling, kan over lengre tid forårsake karies. Tiotropiumbromid skal ikke brukes oftere enn 1 gang pr. døgn. Svimmelhet 
eller tåkesyn kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. : Samtidig administrering av tiotropiumbromid og andre antikolinerge legemidler er ikke undersøkt og anbefales derfor ikke. : Overgang i placenta: Kliniske 
data mangler. Preparatet skal kun brukes ved graviditet hvis strengt nødvendig. Overgang i morsmelk: Ukjent. Preparatet anbefales ikke ved amming hvis ikke den forventede nytten av behandlingen oppveier den eventuelle risikoen for det nyfødte barnet.

: Mange av bivirkningene kan tilskrives preparatets antikolinerge egenskaper. Vanlige ( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet. Mindre vanlige (

Ukjent: Gastrointestinale: Tannkaries, forstoppelse, intestinal obstruksjon, inkl. paralytisk ileus, kvalme. Hjerte/kar: Takykardi. Hud: Angioødem, hudutslett, urtikaria, annen hypersensitivitet (inkl. straksreaksjoner). Luftveier: Bronkospasme, epistakse, 
: Høye doser tiotropiumbromid 

kan føre til antikolinerge symptomer. Akutt forgiftning ved utilsiktet oralt inntak av tiotropiumbromid inhalasjonsvæske er usannsynlig pga. lav oral biotilgjengelighet. 
Virkningsmekanisme: Tiotropiumbromid bindes til de muskarine reseptorene i bronkienes glatte muskulatur, og hemmer de kolinerge effektene (bronkokonstriksjon) av acetylkolin. I luftveiene vises en selektiv, kompetitiv og reversibel antagonisme til M3-
reseptorene, som fører til relaksering. Effekten er doseavhengig og varer i mer enn 24 timer. Den langvarige effekten skyldes sannsynligvis den langsomme frisettingen fra M3-reseptorene. Tiotropiumbromid er lokalt (bronko-)selektivt når det administreres ved 

reduksjon i antall eksaserbasjoner er vist. : Ca. 40% av inhalert dose deponeres i lungene. 33% av inhalert dose når systemisk sirkulasjon. Lav absorpsjon fra mavetarmkanalen (10-15%). Maks. plasmakonsentrasjon oppnås etter 10 minutter. 

gjennomgår ikke-enzymatisk spalting til inaktive metabolitter. Cytokrom P-450 (CYP 2D6 og 3A4) er involvert i metabolismen av en mindre del av dosen. Utskillelse: 20-30% av dosen via urin, resten via fæces. : Må ikke fryses. 
Holdbarhet etter anbrudd: 3 mnd. Respimat inhalator må kun brukes i 3 måneder og deretter kastes. : Enpac 60 sprayer (30 doser) + Respimat kr 439,10.  : Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS 

 65% av forventet verdi). : ICPC. R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom ICD. J44. Annen kronisk obstruktiv lungesykdom ICD. J43 Emfysem. 
årsaken journalføres. Sist endret: 01.06.2011

1. SPC SPIRIVA 2,5mcg Respimat (09.09.2010), 2. Hochrainer D et al. J Aerosol Med 2005; 18(3): 273-282,  3. Hodder R et al. Int Journal of COPD 2009; 4: 381-390, 4. Brand P et al. Int Journal of COPD 2008; 3(4): 763-770, 5. Pitcairn G et al. J Aerosol Med 
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Arild Sørensen er sjåfør på Universitetet i Bergen sin 
campusbuss. Han kunne ikkje hatt den jobben om 
ikkje han hadde fått hjelp med søvnen.

Vi brukar nesten ein tredjedel av livet vårt på søvn. 
Eit vakse menneske treng gjennomsnittleg sju timars 
søvn kvar natt, medan barn og unge treng endå meir.
Mellom 10 og 15 prosent av befolkninga lir av 
langvarige søvnproblem, slik Arild gjorde.

Søvn opptar oss alle, anten den er god eller dårleg. 
På desse sidene får du vite meir om Haukeland si 
satsing på søvn, og om søvn generelt.

Søvn
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Søvn

Glad for søvnsenteret

Pustestopp den største gruppa

Tre typar behandling

CPAPen har gjort meg til eit nytt menneske, seier Arild Sørensen. Maskinen hjelper han med 
å puste om natta, og sørgjer dermed for god søvn. På Senter for søvnmedisin hjelper sjukepleiar 
Mona Grundeland han med å sjekke og tilpasse maska. 

“ Eg var vitsen i 
vennegjengen.

“ Mellom fem og 
ti prosent av 
befolkninga 

har denne 
sjukdommen.

Lita operasjonsstove

Hentet fra “Hospitalet”
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Dette er masker som tidlegare har blitt brukt 
til pasientar med søvnapné.

7. mars tok det nye Senter for søvnmedisin ved 
Haukeland universitetssjukehus  imot sin første pasient. 

Insomni

Søvnapné 

Døgnrytmeforstyrringar

Hypersomni

Parasomni

Søvnrelaterte 
 rørsleforstyrringar

Kjelde: SOVno

www.helse-bergen.no

ved 



FAGMØTE 2012

Fagblad for lungesykepleiere – Nr. 2-2011 19

 

 
 
 
 
Arbeidsgruppen i Trondheim er godt i gang med forberedelsene. 
Vi håper å tilby et variert og spennende program, fine lokaler på 
Rica Nidelven Hotell og deilig mat. Rica Nidelven har forøvrig 
blitt kåret til den beste hotellfrokost i Norge- for sjuende år på 
rad! Hotellet ligger 5 min. i gangavstand fra sentrum og 2 min. fra 
Solsiden kjøpesenter. Vi har også en spennende plan for den 
sosiale biten på onsdag kveld…. 
 
Programmet starter onsdag 21.mars kl. 12.30, lunsj kl. 11.30 – 
12.30 og avsluttes fredag 23.mars kl. 13.00. Lunsj kl.13.00 – 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjertelig velkommen til Trondheim 
 
For arbeidsgruppen 
Brit Irene Grav (leder) 
Mail: brit.grav@stolav.no  
 



KURS
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TORSDAG 20. OKTOBER
Kl. 10.00–10.30 Registrering og besøk i utstillingene

Kl. 10.30–10.45 Informasjon og praktiske 
opplysninger

Kl. 10.45–11.30 Lungenes anatomi og fysiologi 
v/overlege Petter Giæver

Kl. 11.30 - 12.15 Spirometri og reversibilitetstesting 
v/overlege Petter Giæver

Kl. 12.15–13.15 Lunsj og besøk i utstillingene

Kl. 13.15–14.15 Belastningstester:
– Ergospirometri 
v/ fysiolog Elisabeth Edvardsen
– Gangtest
v/ sykepleier Espen Vinje

Kl. 14.15–14.45 Pause med besøk i utstillingene

Kl. 14.45–15.30 Metoder og kvalitetssikring
v/ fysiolog Geir Ove Fosse

Kl. 15.45–17.15 Praktisk gjennomgang av:
– Spirometri 
v/ sykepleier Espen Vinje
– Gassdiffusjonsmåling
v/sykepleier Anne Marie Årskog 
og Bodyboks m/ spirometri 
v/ fysiolog Elisabeth Edvardsen

Kl. 20.00 MIDDAG

FREDAG 21. OKTOBER
Kl. 09.00–09.45 Måling av ekshalert NO

v/overlege May Brit Lund

Kl. 09.45–10.30 Kroppspletysmografi
v/overlege Morten Melsom

Kl. 10.30–11.00 Pause med besøk i utstillingene

Kl. 11.00–12.00 Blodgassanalyse
v/overlege Morten Melsom

Kl. 12.00–13.00 Lunsj og besøk i utstillingene

Kl. 13.00–13.45 Gassdiffusjonsmåling
v/overlege Morten Melsom 

Kl. 13.45–14.30 Provokasjonstesting 
v/ fysiolog Elisabeth Edvardsen

Kl. 14.30–14.45 Avslutning

Med forbehold om endringer i programmet.

Informasjon:
Det er reservert rom på hotell Clarion Hotel Royal
Christiania som ligger like ved Oslo S. 
Adressen er Biskop Gunnerus' gate 3, 0155 Oslo. 
Pris per rom er: 1350 NOK. Kontakt hotellet direkte
på telefon 23 10 80 00 og oppgi referansenummer
339618 at dere skal delta på kurset så får dere avtalt
pris. Middagen vil bli på dette hotellet

Påmelding sendes til Hildegunn Rotnes. Adressen er: 
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet, Lungeavdelingen
v/ Hildegunn Rotnes
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Dere vil få oppgitt kontonummer for innbetaling når
dere har meldt dere på kurset.

Hilsen arrangementkomitéen v/ Trine Oksholm

Påmeldingsskjema – se side 22 eller gå inn på:
www.sykepleierforbundet.no/flu

PROGRAM FOR KURS I
RESPIRASJONSFYSIOLOGI OG MÅLETEKNIKK 

20. og 21. OKTOBER 2011, i Oslo



GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo. Telefon: 22 70 20 00. Telefaks: 22 70 20 04, www.gsk.no NOR/RESP/0003/11

salmeterol/flutikason propionat
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        PÅMELDINGSSKJEMA 
 

KURS I RESPIRASJONSFYSIOLOGI OG MÅLETEKNIKK 
OSLO, 20. og 21. oktober  2011 

 
Navn…………………………………………………………………………………………….. 
 
Sykepleier      Fysioterapeut     Bioingeniør        Annet  Hva:……………………… 
 
Arbeidssted og adresse: ………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse priv.:…………………………………………………………………………………… 
 
Tlf. arbeid: …………………………….Tlf. privat: …………………………………………… 
    
E-post: …………………………………………………………………………………………. 
 
Medlem NSF FLU:              JA        NEI     
 
Deltakeravgift:  
Medlem NSF FLU: kr. 1.500.- Ikke medlem kr. 1.750.-  
 
Deltakeravgift inkluderer bevertning i pauser og lunsj begge dagene.     
 
Vi planlegger felles middag torsdagen (NB!  egenandel kr 200.- for middag) 
 
Ønsker å delta:     JA     NEI   
 
SISTE FRIST FOR PÅMELDING ER 1. OKTOBER.   
NB!   PÅMELDINGEN ER BINDENDE!  
 
Kurset er søkt godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk 
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. 
 
Informasjon om betaling vil bli tilsendt. Husk å påføre navn ved betaling i nettbank. 
NB: Kvittering for betalt deltakeravgift må vises ved registrering  
 
Har dere spørsmål kontakt Trine Oksholm eller Hildegunn Rotnes 
Tlf.: 23 07 54 34 / 911 73 965        Tlf. 23 07 06 74   
E-post: trine.oksholm@rikshospitalet.no                   hildegunn.rotnes@rikshospitalet.no                    
 
Kursansvarlig: NSF´s FAGGRUPPE  AV LUNGESYKEPLEIERE, ved Trine Oksholm 
 
NB! Begrenset antall plasser. 
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nostrud magnibh ea aliquis amcommy num autat. 

Duisi bla faccumm odigna faccummy nullaore doloborem deliquat at in 

vent accum dolenim nim duis dunt alit accum quat, quat. Mod modignis 

numsandit, consequiscil iureet, quisl eu faciliqui blan et, con vullaorsed 

min volenis aliquisis augait amet aliquis alis aliscilis er at. 

Lorem ipsum dolor sit.
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Legal Entity
Sample Division or Unit, Sample Street 123, 12345 Sample City, Country 

Phone +01.123.4567-890, Fax +01.123.4567-891, www.internet-url.com

AGA AS 
Linde Healthcare
Postboks 13 Grefsen, 0409 Oslo

Telefon: 23 17 72 00, Fax: 22 02 78 03

healthcare@no.aga.com, www.linde-healthcare.no 

Din virkelighet. 
Vår hverdag. 
Linde: Living healthcare  

Se for deg å samarbeide med en partner som har en grunnleggende  

forståelse for din virkelighet. Det er Linde Healthcare. Vi har vært din  

medisinske gasspesialist og samarbeidet tett med deg for å sikre  

pasientsikkerhet og livskvalitet. Dette grunnleggende engasjementet  

har gitt oss god innsikt i de mange utfordringene du møter daglig.

 

Som din helsepartner har vi kunnskapen som kreves for å utvikle nye  

tjenester som oppfyller nøyaktig dine behov og forventninger. Det er  

vår hverdag. Se nøye på oss. Du vil se et speilbilde av din virkelighet.  

Det er derfor vi er Linde: Living healthcare.



Returadresse: Marit Fredriksen, 2656 Follebu

Nyhet! Quattro™ FX
Lett og diskret helmaske med få deler

Global leaders in sleep and respiratory medicine    www.resmed.com    
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