
 

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE 
NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION 

 

Fagrådets årsmelding 2016 
 

Fagrådet etter årsmøte på Stjørdal & konstituering: 

Leder   Mona Lund Veie, fysioterapeut, Sykehuset Levanger 

Nestleder  Ellen Julie Hunstad, klinisk sykepleierspesialist, Norsk senter for CF 

Medlem/sekretær Malene Lie Skei, lungesykepleier, Sykehuset Levanger 

Medlem  Ketil Mevold, barnelege, Nordlandssykehuset, Bodø 

Medlem  Bjørn Skrede, lungelege, Norsk senter for cystisk fibrose   

Medlem  Rune Tronstad, barnelege, Haukeland universitetssykehus, Bergen 

Medlem  Heidi Grundt, lungelege, Stavanger universitetssykehus 

Medlem/NFCF  Trine M. Mørk Fossen, leder/NFCF 

 

Fagrådets møteaktivitet: 

 Fagrådet har avholdt et møte på Ullevål sjukehus 30.09. og to telefonmøte 26.05 og 25.11, 

Lørenskog 24. oktober, samt ført kommunikasjon med e-post  

 Egen arbeidsgruppe bestående av Rune R Trondstad, Heidi M Grundt og Ellen Julie Hunstad 

har jobbet med detaljene i programmet for opplæringsdagen 

 Leder evt vara har deltatt på AU-møter og styremøter i NFCF 

 Fagrådets opplæringsdag ved Sørmarka, Ski, 16.april -16 – forberedelser og gjennomføring.  

 Fagrådet var representert ved Ketil Mevold, Ellen Julie Hunstad og Mona Lund Veie på 

årsmøtet. 

 Mona Lund Veie deltok på Styrets workshop – strategiarbeid på Lørenskog i oktober. 

 Mona Lund Veie er medlem i arbeidsgruppa som jobber frem mot et 

ungdomsarrangement/kurs 

 

Fagrådet har jobbet med følgende saker: 

 Anbefalinger for godt smittevern: Årlig revidering. Hvordan sikre praktisk gjennomføring av 

prosedyrene? Arbeid for å dekke behov for forståelig informasjon. Legene i Fagrådet har 

ansvar for hver sin region. Inn til videre er Midt og Nord slått sammen når det gjelder 

ansvarsområde. 

 Samarbeidsrutiner med LMS i regionene 

 Retningslinjer for tildeling av Fagrådsmidler -  arbeidet påbegynt  

 Gjennomgang og kommentarer til referat fra møter, styremøter og AU-møter i NFCF. 

o Nasjonalt, nordisk og internasjonalt CF-arbeid 

o Samarbeid med myndigheter, FFO og andre organisasjoner 

o Samarbeid med NSCF – behov og forventninger fra pasienter, pårørende og NFCF 

 Fagrådet oppfordrer NFCF til å prioritere norsk deltakelse i internasjonalt CF-arbeid ved å 

delta på CF-konferanser spesielt - viktig for nasjonalt, nordisk og internasjonal virksomhet. 

 Brev ang. ønske om gjeninnføring av tverrfaglig fagkurs sendt NSCF. Nytt brev sendt. 

 www.cfnorge.no – viktig for informasjon, kommunikasjon og likemannsarbeid i Norge. De ulike 

kapitlene er under revidering og Fagrådet leser korrektur og kommenterer 

 Informasjonsmateriale om CF 

 

 

http://www.cfnorge.no/


 Fagrådets midler til fagutvikling for helsepersonell som arbeider med CF  

Ble tildelt med 5.000,- til Sykepleierforum, 5.000,- til Faglig forum for Fysioterapeuter som 

jobber med CF (FF-F/CF), Linda Klashaugen, sykepleier OUS og Mona Lund Veie fikk kr 

5.000,- til nordisk fysioterapisamling i Stockholm, Sverige. 

 Nasjonal CF opplæringsdag 2016 på Ski - Jubileumsmarkering – planlegging, forberedelser og 

gjennomføring. Ellen Julie Hunstad var også med i utarbeidelse av historikk i forbindelse med 

jubileet. 

 Nasjonal CF opplæringsdag 2017 i Bergen  - først planlagt arrangert i Tromsø, men besluttet 

flyttet til Bergen i løpet av høsten -16, planlegging 

 Henvendelser fra www.cfnorge.no – fagrådet svarer på henvendelser fra pasienter, 

pårørende og fagpersonell vedr medisinske og sosialmedisinske spørsmål, evt henviser videre 

til andre fagmiljø. 

Fagstoff – Behov for oppdatering av kunnskap og praksis vedrørende PCD. 

Program for Opplæringsdagen var som følgende: 

 Med fokus på 40 års erfaring fra norsk CF-omsorg!  
Møteledere: Ellen Julie Hunstad og Bjørn Skrede  
Kl 09.00-16.00  Utstilling & quizjakt  

 Mylan  
 BBraun Medical AS  

 

 
 
 

 

 
 
 

Kl 09:30-10:00  Velkommen til opplæringsdag i et jubileumsår!  
Kort info om PCD, CF og rutiner for godt 
smittevern ved CF og PCD  

Kl 10:00-10.20  Presentasjon med kort info av utstillerne og litt 
om quizjakten  

Kl 10.20-11.00  Hjernens utvikling i tenårene – ny kunnskap for 
deg og meg!  
Brita Hjerman, psykologspesialist, 
Konsultasjonsteamet, Barnesenteret, OUS  

Kl 11:00-12:00  Voksne/CF:  
Gruppediskusjon  
Gruppeleder  

Ungdom/CF (60 
m):  
Seksualitet og CF  
Evelyn Simmones,  
Sykepleier, Sex og 
samfunn  

Foreldre/CF:  
Gruppediskusjon  
Gruppeleder  

PCD:  
PCD i Norge – 
siste nytt  
Suzanne Crowley, 
overlege, OUS  

Kl 12:00-13:30  Lunsj  
Quizjakt hos utstillerne  

Kl 13:30-14:15  Mine daglige legemidler for CF – er det noe mer 
jeg burde vite om?  
Espen Jiminez Solem, overlege/ass.professor, Afd. 
for klin. Farm., Rigshospitalet, København (har CF)  

Kl 14:15-14:45  Spørsmål fra deltakerne  
Kl 14:45-15:00  Quizjakt hos utstillerne  
15:00-16:00  CF-behandlingen i Norge – fra da til nå, og så full 

fart fremover?!  
Olav-Trond Storrøsten, overlege/leder ved Norsk 
senter for CF- PCD - SDS  

Kl. 16:00-16.30  Oppsummering/avslutning av opplæringsdagen  

 

http://www.cfnorge.no/

