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Hei alle medlemmer!
Da er vel vinterferien over for de av dere som har hatt dette og det begynner å bli litt mer vårlig en del steder i

landet.  Så de neste høydepunktene vi har å se frem til er Fagmøtet vårt i Trondheim fra onsdag 21. mars til og

med fredag 23. mars og ikke lenge etter kommer påsken.

Vi si styret gleder oss til å reise til Trondheim og håper å se mange av dere i løpet av Fagmøtet.  Det er flott

hotell vi skal være på, det er planlagt et meget godt faglig program og også hyggelige sosiale samlinger, så det er

mye å se frem til.

Vi minner også om NSF FLU sitt årsmøte som blir avholdt onsdag den 21. mars fra kl. 15.30 – 17.30.  Årsmøte-

papirene vil bli lagt ut på nettsiden vår senest den 7. mars, vi anbefaler dere å lese igjennom disse før årsmøtet.

Som informert om tidligere har vi i styret allerede meldt inn en viktig sak, som følger av et vedtak på NSF sitt

Landsmøte i november i fjor. Saken er forslag om store endringer av vedtektene våre, som følge av dette vedta-

ket. Mer informasjon vil dere finne lenger ute i bladet, på nettsiden til NSF og på vår egen nettside.  

På Fagmøtet vil dere få utdelt en flott brosjyre – ”Hvordan snakke med røykere om røykeslutt?”, som er utarbei-

det av tre av våre kollegaer, Trine Oksholm, Helene J. Haugland og Christine Råheim Borge.  De har gjort en

kjempeflott jobb og det vil også være mulig å få med seg en del eksemplarer til arbeidsstedet sitt når dere er på

Fagmøtet. Vi håper at brosjyren kan være til inspirasjon når det gjelder å snakke med aktuelle pasienter om røy-

keslutt. Vi har ellers prøvd å distribuere brosjyren til en del steder rundt om i landet og har dere behov for flere

er det bare å ta kontakt med styret.

Internettsiden vår arbeides det med hele tiden og vi tar gjerne imot innspill hvis det er noe dere savner eller om

der har andre gode tips til oss.

Vi har også fått oss side på Facebook - sjekk den ut.

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

midle til oss så bare ta kontakt. Kontaktinformasjon finner dere på nettsiden og på neste side her i bladet.

De 29 studentene som begynte på Videreutdanningen i Lungesykepleie ved Høgskolen i Bergen i 2011 nærmer

seg nå slutten av sine studier og de fleste sitter nå for tiden og arbeider med sin fordypningsoppgave.  Kullet blir

ferdig utdannet i juni.  

Neste kull ved Videreutdanning i Lungesykepleie er planlagt med oppstart i januar 2013, men at det blir opp-

start er blant annet avhengig av antall studenter som søker. Det vil bli lagt ut informasjon om oppstart og hvor-

dan søke på www.hib.no i løpet av dette halvåret.

Vi håper vi kommer til å se mange av dere i Trondheim på et flott Fagmøte.

Vel møtt og lykke til med innspurten til arbeidsgruppen i Trondheim.

Hilsen fra alle oss i styret v/leder Gerd Gran
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Redaktøren har ordet

Hei alle sammen

Nå er vi i gang med det første fagbladet for i år. 
I denne utgaven har vi valgt å ta med programmet
til Fagmøtet i Trondheim da det ikke er så lenge til
vi skal være der.
Ellers vil vi gå inn på nasjonalt Kols-register, vedtektene, websidene våre
og litt om NSF sitt 100 års jubileum.

Jeg håper dere alle har hatt en fin start på året og at flest mulig skal være
med oss i Trondheim.

Mvh Nina Bertelsen
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NSF ble stiftet 24. september 1912 og var da primært en interesseorganisasjon for utdannede syke-
pleiere.

NSF har gjennom alle disse årene kjørt en bevisst politikk på å rekruttere og beholde sykepleiere i
en organisasjon. Ikke gjøre som mange andre land har gjort, splitte opp i en interessepolitisk og en
fagpolitisk organisasjon.

Arbeidstid ble en tidlig kampsak for NSF. 
Sykepleiere var unntatt loven om arbeidstid som kom i 1915, og de måtte kjempe i mange år for å
bli innlemmet i loven. Dette skjedde først i 1939, etter at arbeidsgiverne fikk 2,5 års utsettelse på å
gjennomføre dette, da loven ble vedtatt i 1937. Arbeidstid er fortsatt en kampsak for NSF.

100 års jubileet skal markeres gjennom hele året, og NSF har som målsetting å nå 100 000 medlem-
mer før 24. september 2012.

Her kan vi som faggruppe være med på å verve. Vi i NSF FLU ønsker å være aktiv i denne proses-
sen, og vi utfordrer medlemmene våre til å være med på dette.
Målet må være at alle verver et medlem hver til NSF. Vi tror at det er mulig.
Fine vervepremier, sjekk ut norsksykepleierforbund.no

NSF vil være synlig på alle faggruppene sine årlige fagmøter. De har allerede vært hos faggruppen
for Gastroenterologi, og NSF vil komme til Trondheim under vårt fagmøte.

Under sykepleierkongressen 25. til 26. september er alle faggruppene invitert til NSF torg der NSF
har egen stand. Vi i NSF FLU stiller opp her med vår Roll-up.

På selve dagen 24. september har NSF jubileumsmarkering i Operaen.

Ellers vil det være regionale jubileumsmarkeringer gjennom hele året. Først i Tromsø 11. mai.
17. august i Trondheim, 7. september i Kristiansand, 22. september i Bergen.

23. september er jubileumstog i Bergen og Oslo, og som sagt 24. september jubileumsfest i Operaen.

Vi i NSF FLU håper at så mange som mulig får anledning til å delta på disse markeringene.

Så ses vi i Trondheim på fagmøtet i mars.

Geir Kristian Gotliebsen
Nestleder NSF FLU

JUBILEUM



Den  24.9.2012 er det 100 år siden Bergljot Larsson ba 44
utvalgte søstre om å delta på det som skulle komme til å
bli Norsk Sykepleierforbunds første generalforsamling.
Organisasjonen fikk sin logo og den aller første utgaven av
tidsskriftet Sykepleien ble utgitt. Navnet på den nystiftede
organisasjonen ble Norsk Sykepleierskeforbund – og det
var kun ugifte søstre som kunne bli medlem. Noe har
endret seg i årene som har gått, men mange saker som var
viktige for 100 år siden er det også i dag. Kvalitet i helsetje-
nesten var fundamentet til stiftelsen, og sykepleiere med 3-
årig utdanning ble invitert til å bli medlem – hvor nålen
med logoen ble kvalitetsbeviset.

Mye å oppleve
Gjennom hele 2012 – og over hele landet – feirer vi vår fel-
les innsats for god sykepleie og viktige seire fagpolitisk,
interessepolitisk og samfunnspolitisk. Du kan blant annet
oppleve:

• 11. mai: feiring av Den Internasjonale 
Sykepleierdagen.

• 11. mai: Festkonferanse i Tromsø for 
medlemmer i Region Nord.

• 17. august: Festkonferanse i Trondheim for 
medlemmer i Region Midt

• 7. september: Festkonferanse i Kristiansand for 
medlemmer i Region Sør

• 3. september: Fagkonferanse med jubileumspreg på 
Teknisk Museum Oslo for med-
lemmer i Region Øst

• 22. september: Festkonferanse i Bergen for 
medlemmer i Region Vest

• 24. september: Den store jubileumsfesten i 
Den Norske Opera og Ballett – Oslo

• 25-26. september: Sykepleierkongressen – Radisson 
Plaza og Spektrum Oslo

• 25. september: Avrunding av jubileet med 
festmiddag.

En vandreutstillingen gir deg kjennskap til både historie og
framtidsvisjoner både i inn- og utland. Den er fremstilt
gjennom aktivt arbeid over hele landet og viser ulike histo-
riske og faglige saker. Vi gleder oss til å vise den frem, til
gjensidig historiefortelling over en kopp solidarisk kaffe fra
vår kaffebonde i Guatemala.

Fra tuberkulosesøster til lungesykepleier
En av Norsk Sykepleierforbunds store styrker er faggrup-
penes innsats i organisasjonen, med blant annet faglige
diskusjoner og argumenter gitt til politiske høringer og
innspill. Lungesykepleiere har en lang historie i Norsk
Sykepleierforbund. I tidligere tider kunne de bli kalt tuber-
kulosesøster. Dagens organisasjon arbeider for kvalitet
både i utdanning og i arbeidet. Gode kunnskaper var vik-
tig også for tidligere ledere av organisasjonen og sykeplei-
erne hadde en viktig rolle for tuberkulosen nedgang før
medikamenter kom. Søstrene arbeidet forebyggende i til-
legg til stell og pleie av de som var blitt syke med nidkjære
hygiene regler. Ernæring ble regnet som særlig viktig.
Arbeidet var ikke glamorøst og forbundet med risiko for
smitte. Mange søstre døde i ung alder nettopp av tuberku-
lose. Sykehusene opprettet på denne tiden egne tuberkulo-
seavdelinger  som etter sykdommens tilbakegang ble
omdøpt til lungeavdelinger.

NSFs Faggruppe av Lungesykepleiere er en viktig del av vår
organisasjons helhet og. Norsk Sykepleierforbund har all-
tid vært opptatt av faglige diskusjoner for å fremme kva-
litet. Dette gjør vi fortsatt og vi vil ha din stemme til dette
gjennom de ulike regionale festkonferanser i tillegg til
sykepleierkongressen. Her kan du høre nasjonale og inter-
nasjonale foredragsholdere – og i tillegg kunne diskutere i
dybden ulike tema av særlig interesse for deg. Et jubileum
er også fest – det er rød løper og glamour. De regionale
konferansene gir en smakebit både faglig, kulturelt og for
smaksløker. På den store bursdagsfesten 24. september
kommer representanter fra kongehus og regjering, interna-
sjonale gjester og de viktigste av alle – våre medlemmer.

100 år er verdt å feire. Jubileets budskap er å bruke histori-
en til å se fremover, til å skape nye diskusjoner og ikke
minst handlinger.

Meld deg på!
For mer informasjon ta kontakt med en av våre prosjekt-
ansatte eller se på 
www.sykepleierforbundet.no/100-aarsjubileet

Lill Sverresdatter Larsen,
prosjektkoordinator «NSF 100 år»
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–––––––––––––––––––––––––––––––––
Forfattere: Øivind Nohre klinisk spesia-
list, undervisningssykepleier,  Marit
Økern klinisk spesialist, fagutviklingssy-
kepleier, Kari Hvinden Sykepleier /
Cand San., leder kompetansesenter for
lungerehabilitering
–––––––––––––––––––––––––––––––––

Glittreklinikken som landsdekkende
kompetansesenter ser det som en vik-
tig oppgave å spre kunnskap om
lungerehabilitering. Kols er et folke-
helseproblem og både forekomst og
dødelighet er økende. De nye nasjo-
nale faglige retningslinjene for diag-
nostisering og oppfølging av kolspasi-
enter anbefaler sterkt at både kom-
muner og helseforetak skal drive
lungerehabilitering. 

Vi arrangerer nå for første gang et to-
dagers kurs med tittelen:

”Astma, kols og mestring av
livet med tung pust” 
Kurset arrangeres torsdag 15. og fre-
dag 16. mars.
Læringsmål for kurset: 
Deltagerne har kunnskap om astma
og kols og hvordan vi kan bidra til at
personer med lungesykdom mestrer
livet og har håp for fremtiden
Målgruppe: 
ansatte i hjemmesykepleie, sykehjem,

legesentre, rehabiliteringsinstitusjoner
og andre interesserte
Foredragsholdere: 
tverrfaglige team ved Glittreklinikken

Kurset er en sammenslåing av våre to
tidligere dagseminarer ”Hvordan
møter vi pasienter med lungesyk-
dom” og ”Mestring av livet med tung
pust”

Hvordan møter vi pasienter
med lungesykdom?
Glittreklinikken har fra 2005 arran-
gert tolv kurs for primærhelsetjenes-
ten. Tilsammen ca 420 personer har
deltatt, i hovedsak sykepleiere, hjelpe-
pleier og pleiemedhjelpere, men også
faggrupper som fysioterapeuter og
leger. Kursdeltagerene kommer pri-
mært fra sykehjem  og hjemmesyke-

pleie, men ansatte ved rehabiliterings-
sentra, bo- og behandlingssentra,
legesentra og sykehus har også deltatt.
Sykepleietjenesten benytter kurset i
opplæring av egne nyansatte.

Kursene er lagt opp som dagssemina-
rer og innholder forelesninger og
småsesjoner knyttet til å leve med
lungesykdom, sykdomslære og
behandling i forhold til astma og
kols,  inhalasjons-medisiner (teknikk
og utstyr), oksygenbehandling og
utstyr, røykslutt, kosthold, trening og
pusteteknikk.

Kurset er evaluert ved hjelp av spørre-
skjemaer med skalaspørsmål fra 0-10
(82 % svar), samt noen åpne spørs-
mål. Eksempler fra spørreskjemaene
er; ” Hvor fornøyd er du med innhol-

LUNGEREHABILITERING
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det i seminaret sett under ett?” 97%
har gitt verdi 7 eller høyere. På spørs-
målet ”Hvor fornøyd er du med den
praktiske gjennomføringen av semi-
naret? ” har 96 % gitt verdi 7 eller
høyere .

Mestring av livet med tung
pust
Dette er et oppfølgingskurs som vi
har arrangert de siste 2 årene. Kurset
er en fordypning utover den grunn-
leggende kompetansen som vektleg-
ges i det første kurset.

På oppfølgingskurset inviteres vi inn i
”Et pasientmøte” og får belyst forhol-
det mellom pasient og sykepleier. I
”Mestring av livet med tung pust” er
temaet hvordan pasienten ønsker å bli
møtt og hvordan vi med vår kunn-
skap kan hjelpe den lungesyke til
mestring av hverdagen. Mange lunge-
syke sliter psykisk. Under tittelen ”Å
leve BEST med sin lungesykdom”  gir
en psykolog innføring i angst og
depresjon hos lungesyke og belyser
viktige aspekter i pasientmøtet. Et
”ekspertpanel” av sykepleiere diskute-
rer hvordan de kan hjelpe pasientene
til å takle livet med en kronisk lunge-
sykdom.
I ”Hva når pasienten blir dårlig?” er
det fokus på anfall og egenbehand-
ling. Hvordan kan den lungesyke
takle dårlige perioder og anfall på en
bedre måte uten medisiner, og hvor-

dan kan en opptrappingsplan på
medikamenter hjelpe når pusten er
dårlig?
En av klinikkens ergoterapeuter snak-
ker om temaet ”Hvordan få lyst til
mere enn det jeg må ?” Sykdommen
styrer hverdagen for mange.
Ergoterapeuten gir opplæring i ener-
gisparende metoder og belyser hvor-
dan sykepleierne kan bidra til at
paseinten mestrer sine daglige akti-
viteter, og kanskje å har pust til ”mer
enn det han må”.
Evalueringen her har vært like god
som på primærkurset

Veien videre 
I tråd med samhandlingsreformen  og
Nasjonale faglige retningslinjer har
kommunene fått et større ansvar for
rehabilitering. Det er et stort behov
for kompetanseoverføring fra spesia-
listhelstjeneste til kommunehelsetje-
neste, og Glittreklinikken ønsker å
videreutvikle sin aktivitet innen dette
feltet.
Ønsker du mer informasjon 
http://www.lhl.no/no/glittreklinik-
ken/kurs_konferanser/aktuelle-kurs1/

Anbefalt litteratur
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Nasjonal helseplan
(2011–2015) – Regjeringen
vil at Nasjonal helseplan skal:
• bli et mer operativt redskap for

prioriteringer innenfor de samlede
helse- og omsorgstjenester.

• sikre god politisk styring gjennom
å være et strategisk styringsdoku-
ment for helsetjenesten.

Spesialisthelsetjenestens rolle
I sin kontakt med enkeltindivider:
• Kunnskaps- og kompetanseutveks-

ling om folkehelse, helsefremming
og forebyggingstiltak internt, med
primærhelsetjenesten og andre.

• Muligheter for sykdomsforebyg-
ging og helsefremming i datamate-
riale fra medisinske registre

Nasjonalt Kols-register er et medi-
sinsk kvalitetsregister for å registrere
pasienter med kronisk obstruktiv
lungesykdom.
Hensikt med dette er da å dokumen-
tere behandlingskvalitet og videre at
disse dataene som blir lagret kan
danne grunnlag for forskning

Arbeidet med Kols-registeret: 
Lungeavdelingen ved Haukeland uni-
versitetssjukehus tok den nettbaserte
versjonen av registeret i bruk februar
2011. Denne erstattet da papirversjo-
nen som hadde vært i bruk fra 2006.
Fremdriftsplanen for Kols-registeret
er å utvide fra lokalt til nasjonalt
register i løpet av 2012 og 2013. Alle
sykehus som ønsker å delta, vil bli
inkludert så snart planlegging og
opplæring er gjennomført.
Web-løsningen for registeret er med
sterk autentisering og ble godkjent av
Datatilsynet i november 2010.
Vi som allerede har tatt i bruk registe-
ret ser at det er et praktisk hjelpemid-
del i den kliniske hverdagen, da det

blant annet er lagt inn standardisert
rapporteringsmodul som kan benyt-
tes i epikrisen.
De enkelte sykehusene vil få tilgang til
data fra sitt eget sykehus og dette vil
være viktige data når det gjelder å
kvalitetssikre arbeidet vårt når det
gjelder pasienter med Kols.
Nasjonalt Kols-register administreres
av Helse-Bergen og Nasjonal referan-
segruppe med representanter fra hver
helseregion legger vi opp til at skal
etableres i løpet av 2012.

Hva er visjonen for det nasjo-
nale Kols-registeret?
- Reelt operativt system for kontinu-

erlig kvalitetsmonitorering og for-
bedring

- Dekningsgrad mål: Minst 80%
- Redskap for klinisk forskning
- Utvide til ”elektivt” register (i dag

kun i bruk ved sengepostene)?
- poliklinikker, avtalespesialister?
- primærhelsetjeneste?

Hva registrerer vi?
Status ved innkomst
- Røykevaner, høyde, vekt og BMI
- Blodprøver – infeksjonsstatus og

syre/base.

Behandling og utredning under opp-
holdet
- Ko-morbiditet 
- Ventilasjonsstøtte
- Antibiotika

Hvilken merverdi har dette?
Det sikrer at behandling og observa-
sjoner blir gjennomført etter gjel-
dende retningslinjer.
Det kan brukes sammen med elektro-
niske pasientjournalsystem
Det sikrer at relevant, standardisert
informasjon kommer med i epikrisen 
Man slipper dobbeltføring av f.eks
blodgass og spirometriverdier 

Planer fremover: 
- At det skal opprettes nasjonal refe-

ransegruppe (2012)
- Kols-registeret skal tilbys til flere

sykehus
2011: Haugesund – Helse Fonna.
2012: Ålesund, Haraldsplass,
Stavanger, Kristiansand,
Trondheim, Tromsø, Oslo.  
2013: Resten av landet (store og
mellomstore sykehus).

NASJONALT KOLS-REGISTER

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 sek-
retær: marit.leine@gmail.com

Kurs og
konferanser
Fagmøte
– Fagmøtet i Trondheim 2012 
(se egen informasjon på de
neste sider)

IUATLD - 6th Conference of
The Union Europe Region
Date : 04 - 06 July 2012
Location: London, UK
Theme: Tuberculosis and lung
disease: threats and promises
www.theunion.org

ERS Wien, Østerrike
01. - 05.09.2012
www.erscongress2012.org
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
I NSFs FAGGRUPPE 

AV LUNGESYKEPLEIERE
Det innkalles herved til årsmøtet i NSFs Faggruppe av Lungesykepleiere.

STED:Rica Nidelven Hotell i Trondheim

TID: Onsdag 21.3.2012, kl. 15.30 – 17.30.

Viser til § 6. Årsmøtet i vedtektene:
Årsmøtet er faggruppens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes årlig innen utgangen av juni
måned og innkalles av styret med minst 2 måneders varsel.
Årsmøtesaker må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet.
Saksliste og evt. vedlegg legges ut på nett 2 uker før årsmøte.
Vedtak fattes med simpelt flertall, jamfør likevel § 11 og § 12.
Årsmøtet behandler følgende saker:

– Sakslisten
– Årsberetning
– Regnskap med revisjonsberetning
– Arbeidsprogram
– Innkomne saker
– Budsjett
– Valg

På vegne av styret
Gerd Gran, leder NSF FLU
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Velkommen til NSF FLU 
Fagmøte i Trondheim 

21-23. mars 2012 
 
Vi vil igjen ønske dere alle hjertelig velkommen til NSF FLU Fagmøte i Trondheim. Denne 
gangen vil vi invitere dere til Rica Nidelven Hotell, et av Trondheims mest moderne og 
velutstyrte konferansehotell. Hotellet ligger 2 min. gange fra Solsiden kjøpesenter og 
utelivsarenaen der. Hotellet er kåret 6 ganger for Norges beste frokost - verdt å prøve!  
Flybuss og tog stopper i nærheten av hotellet. Les mer på  www.Rica.no/Trondheim 
 
Arbeidsgruppen i Trondheim er godt i gang med forberedelsene til Fagmøtet i mars 2012. 
Dere vil finne påmeldingsskjema og foreløpig program i bladet. Påmeldingsskjema også på 
nettsiden til NSF/ Lungesykepleiere. Hver enkelt bestiller hotellrom til seg selv. 
https://www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/lungesykepleiere 
 
Programmet vi har satt opp er faglig variert. Vi starter med jubilanten NSF, som er 100 år! 
Det skal markeres! Videre blir det en annerledes forelesning om bronkoskopi, og viktig tema 
om pårørende til KOLS pasienter. Vi vil oppfordre til deltakelse på Årsmøtet, før turen går til 
Rockheim, det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Her er det artige opplevelser, 
herlige musikkminner og høy teknologi! Vi avslutter kvelden med buffet i 6 etg. og byens 
vakreste fjordutsikt!  Se egen nettside: www.Rockheim.no 
 
Neste dag får vi høre nytt om KOLS-heim prosjektet, og nye info.muligheter på 
pasientterminaler. Videre blir det om Lungekreft og langtids mekanisk ventilasjon. En pasient 
med respirator vil fortelle om sitt liv, det blir nye tanker rundt rehabilitering av KOLS 
pasienter og tema kommunikasjon/samarbeid.  Festmiddagen blir på Rica Nidelven Hotell 
med sosiale innslag. Vi håper på en trivelig aften!  
 
Siste dag får vi høre om barn og pårørende, og om håp og livskvalitet - en utfordring for 
sykepleierne, og kreftrelaterte smerter. Tilslutt: ….. få en super dag på 9 sek.….!  
 
Sett av datoen allerede nå! Søk permisjon og kursstøtte i god tid!  Vi i arbeidsgruppen håper 
at Fagmøtet skal gi inspirasjon og glede til videre arbeid innen lungefaget!  
 
Hjertelig velkommen!   
Hilsen Arbeidsgruppen 
 
Brit Grav, leder for  
arbeidsgruppen i Trondheim.  
e-post: brit.grav@stolav.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jørn Adde (c) Trondheim kommune 
© Trondheim kommune. 



Onsdag 21. mars:

Kl. 10.00 – 11.30 Innsjekk og registrering

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj

Kl. 12.30 – 12.50 Velkommen – presentasjon av arbeids-
gruppa, åpning ved leder av gruppa, evt.
kulturelt innslag.

Kl. 12.50 – 13.00 Markering NSF 100 år!

Kl. 13.00 – 13.45 Bronkoskopi og pasienthistorier, ved
overlege Tore Amundsen og operasjons-
sykepleier Randi Sailer.

Kl. 13.45 – 14.15 Besøk i utstillingen, kaffe og frukt.

Kl. 14.15 – 15.00 Pårørende til KOLS-pasienter, ved syke-
pleier og professor Bente Nordtug,
HINT

Kl. 15.00 – 15.30 Besøk i utstillingen. Pause-buffet.

Kl. 15.30 – 17.30 Årsmøte i NSF FLU

Kl. 18.30 Felles avmarsj fra Rica Hotell til
Rockheim

Kl. 1845 – 20.00 Besøk på Rockheim – det nasjonale opp-
levelsessenteret for Pop og Rock.

20.00 Buffet-bord i 6 etg. på Rockheim. 

Torsdag 22. mars:

Kl. 08.30 – 08.45 God morgen!

Kl. 08.45 – 09.15 KOLS – heim resultat, ved Fagansvarlig
sykepleier Synnøve Sunde.

Kl. 09.15 – 09.45 Elektronisk pasientinformasjon på pasi-
entterminaler:
Motivasjonskurs for røykeslutt, ved
lungespl. Eva Marie Wangen og
Kolskurs, ved spl. Ida Stavnesli.

Kl. 09.45 – 10.00 Besøk i utstillingen, kaffe 

KL.10.00 – 11.00 Luftveisstenter, laserbehandling og
brachyterapi.
Ny forskning på behandling av
Lungekreft, ved overlege Sveinung
Sørhaug, Lungemed. avd. 

Kl. 11.00 – 11.30 Besøk i utstillingen, kaffe og frukt

Kl. 11.30 – 12.15 Langtids mekanisk ventilasjon og utfor-
dringer her, ved overlege Elin Tollefsen

Kl. 12.15 – 13.00 Å leve med hjemmerespirator – en pasi-
entfortelling
Oppfølging i hjemmet, ved hjemmespl.

Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj 

Kl. 14.00 – 14.30 Besøk i utstillingen

Kl. 14.30 – 15.15 Egenskaper og omstendigheter som
påvirker utfallet av rehabilitering ved
KOLS, ved phd. og  spl. Ola Brattås

Kl. 15.15 – 15.30 Besøk i utstillingen, kaffe 

Kl. 15.30 – 16.30 Samarbeid – kommunikasjon

Kl. 19.30 Aperitiff ……

Kl. 20.00 Festmiddag på Rica Nidelven Hotell

Fredag 23. mars:

Kl. 08.30 – 08.45 God morgen! 
Presentasjon av NSF FLU Fagmøte i
2013. 

Kl. 08.45 – 09.45 Barn og ungdom som pårørende,
ved rådgiver Grete Grøndal fra
Kreftforeningen

Kl. 09.45 – 10.00 Besøk i utstillingen, kaffe 

Kl. 10.00 – 11.00 Håp og livskvalitet – en utfordring for
sykepleier?
Kreftrelaterte smerter, ved professor og
sykepleier Tone Rustøen.

Kl. 11.00 – 11.30 Besøk i utstillingen, kaffe og frukt

Kl. 11.30 – 12.30 Hvordan få en ”rævva dag” til å bli super
på 9 sek? ved Karl-Petter Knudsen,
bedrifts-fysioterapeut ved
Arbeidsmiljøseksjonen.

Kl. 12.30 – 13.00 Avslutning av  NSF FLU Fagmøte i
Trondheim

Kl. 13.00 Lunsj

Med forbehold om endringer i programmet.
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VALG 2012

NSF hadde Landsmøte i fjor høst. Et av vedtakene som ble gjort på Landsmøtet
har konsekvenser for vår faggruppe. Vedtaket går ut på at faggruppene kun kan
ha generalforsamling/årsmøte hvert annet år (eventuelt hvert fjerde år) i sam-
svar med NSFs landsmøteperiode. I de år NSF har landsmøte må generalfor-
samlingen holdes innen landsmøtet starter. Det vil si at vi må ha generalforsam-
ling/årsmøte med valg i oddetallsår.

Vi har hittil hatt generalforsamling/årsmøte hvert år. Konsekvensene av dette
vedtaket vil bli behandlet på årsmøtet.

I år vil de som velges inn i styret velges inn for ett år og samtlige styremedlem-
mer vil stå på valg i 2013.

Det er tre av medlemmene i styret som står på valg i år og alle ønsker å stille til
gjenvalg. Valgkomiteen ønsker reelle valg, men siden dette valget kun er for ett
år og de sittende styremedlemmene har gjort en god jobb, ønsker valgkomiteen
å innstille alle på nytt.

Valgkomiteens innstilling:
Nina Bertelsen, Stavanger
Lise Østgård Monsen, Bergen
Hanne Fjell Larssen, Moss

Valgkomiteen har bestått av følgende personer:
Lisbeth Skaugvold
Nansy Rusten
Elise Austegard

På vegne av valgkomiteen:
Elise Austegard, Leder

VALG 2012
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INTERNETT

NSF FLU’s nettsider

Det er mye bra informasjon på Internett, men det kan av og til være vanskelig å avgrense seg, og

finne kvalitetsinformasjonen. Vi ønsker at våre internettsider skal gi deg: 

• Fagstoff som er brukbart / seriøst / kvalitetssikret

• Informasjon om kurs

• Nyttige lenker

• Informasjon om utdanning

• Søknadskjema for økonomisk støtte i forbindelse med kurs /utdanning

• Fagbladet for lungesykepleiere.

• Informasjon om lokalgrupper

Følg oss også på Facebook,  her kan dere kan gå direkte fra vår facebookside inn på vår nettside. 

Vi legger ut informasjon om kurs og fagmøte. 

Dersom dere ønsker å legge

inn informasjon kurs som

skjer i deres fylke, kan dette

legges inn her eller på vår

nettside. 

Ønsker du at vi skal ta opp tema eller emner som er av interesse for seg, ta kontakt med 

WEB-ansvarlig: karin.danielsen@vestreviken.no 

Kom gjerne med tilbakemeldinger til oss, både ris og ros så vi kan bli enda bedre. 
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INFO

Kandidat til 
phD-arbeid søkes
til forskningsprosjekt knyttet til
KOLS-koffert prosjektet, Dalane
DMS.

Henvendelse til:
Prosjektleder Dalane DMS
Johannes Bergsåker-Aspøy, 
51 51 20 47 / bajo@sus.no

På Norsk Sykepleierforbunds landsmøte 7.-11. november 2011 ble følgende 
vedtak fattet:  Sak 18 Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF 
I det fremlagte forslag til modell for faggruppenes vedtekter vedtatt med følgende
endringer – se linken under: 

https://www.sykepleierforbundet.no/ikbViewer/Content/770615/Landsm%F8tet%20
VEDTAK%20Sak%2018.pdf

Dette vil si at på årsmøtet vårt den 21.3.2012 under Fagmøtet i Trondheim er det
allerede meldt inn en sak fra styret som er: Endringer av NSF FLU sine vedtekter.

Viser til vedtektene våre (se side 17-18): 
§ 12.   Endring av vedtekter
Endring av vedtekter kan kun finne sted med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i års-
møtet. Forslag til endring av vedtekter skal være styret i hende senest 4 uker før års-
møtet holdes.

Informasjon om foreslåtte endringer av NSFs Faggruppe av Lungesykepleiere sine
vedtekter vil bli lagt ut på nettsiden vår i forkant av Årsmøtet.

Det vil også være en representant fra Arbeidsutvalget i Sentralt Fagforum med på
Årsmøtet vårt og presentere denne saken. 

På vegne av styret, Gerd Gran, leder

INFORMASJON TIL MEDLEMMENE

Styret ønsker alle medlemmer
og lesere av bladet en riktig
GOD PÅSKE!
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