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NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION

Fagrådets årsmelding 2018
Fagrådet etter årsmøte i Bodø & konstituering:
Leder
Mona Lund Veie, spesialist i fysioterapi, Sykehuset Levanger
Nestleder
Ellen Julie Hunstad, klinisk sykepleierspesialist, Norsk senter for CF
Medlem/sekretær Marianne Bakkevig Lund, lungesykepleier, Stavanger
universitetssykehus
Medlem
Ketil Mevold, barnelege, Nordlandssykehuset, Bodø
Medlem
Bjørn Skrede, lungelege, Lungemedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Medlem
Rune Tronstad, barnelege, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Medlem
Heidi Grundt, lungelege, Stavanger universitetssykehus
Medlem/NFCF
Inger Karin Natlandsmyr, leder/NFCF
Medlem/NFCF
Synne Wiberg, koordinator Ungdomsrådet
Fagrådets møteaktivitet:
•
•
•
•
•
•

Fagrådet har avholdt to møter, telefonmøte 18.06 og Lørenskog 26.10 (sammenfallende
med Styremøtehelg NFCF), samt ført kommunikasjon pr e-post
Fagrådet deltok på Styrets workshop – strategiarbeid på Lørenskog i oktober.
Leder evt vara har deltatt på AU-møter og styremøter i NFCF
Fagrådets opplæringsdag ved Scandic Havet, Bodø, 7.april -18.
Egen arbeidsgruppe bestående av Ketil Mevold, Ellen Julie Hunstad og Mona lund Veie
har jobbet med detaljene i programmet for opplæringsdagen.
Fagrådet var representert ved Ketil Mevold, Ellen Julie Hunstad og Mona Lund Veie på
årsmøtet.

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. Viktig med gode samarbeidsrutiner der det er
felles forståelse for å jobbe annerledes enn andre pasientorganisasjoner med nasjonale
opplæringsdager. Dette samarbeidet har medført at representanter fra industrien ikke
lenger kan delta på Opplæringsdagen.
Nasjonal CF/PCD opplæringsdag 2018 Bodø gjennomføres med streaming der flere
deltok ved deler eller hele dagen. I år var det en del tekniske problemer i forbindelse
med paneldebatten der flere av deltagerne skulle delta på streaming.

•

Planlegging av CF/PCD opplæringsdag 2019, Stjørdal
Gjennomgang av evaluering fra Bodø som ble noe ufullstendig pga sen utlevering av
evalueringsskjema. Forslag til aktuelle tema ble satt som utgangspunkt for årets
program.

•

Representant fra Ungdomsrådet møter i fagrådet. Informerer om aktuelle saker de
jobber med og bringe saker inn til fagrådet. Arbeidet med «Livsmestring for ungdom og
unge voksne med CF» ved Ullevål fortsetter.

•

Dialog med leder for Norsk senter for cystisk fibrose i forbindelse med fagrådsmøter har
ikke latt seg gjennomføre ettersom leder ikke har hatt mulighet for å delta på møtene.
Aktuelle tema for dialog er samarbeid og oppgavefordeling mellom NSCF og NFCF fagråd,
anbefalinger om CF omsorg, legemidler, med mere.

•

Retningslinjer for tildeling av Fagrådsmidler - arbeidet fortsetter

•

Fagrådets midler til fagutvikling for helsepersonell som arbeider med CF
Utlysningen ble publisert sent og det var kun sykepleiergruppen som hadde aktuell
møteaktivitet å søke midler til. Sykepleieforum ble tildelt med 10.000,-.

•

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. Leder i fagrådet deltok på kongressen i Beograd, juni 2018 samt
fysioterapikurs i forkant av kongressen.

•

Fagrådet har i 2019 sett på rutiner og praksis i forbindelse med personvern og
transplantasjon.
Det er tatt kontakt med fagmiljøene for å opprette en dialog om tema.

•

Informasjonsskriv om spesifisering av utstyr fra Behandlingshjelpemidler.
Informasjon til personell ved Behandlingshjelpemidler med kort medisinsk beskrivelse,
smittevern ved CF, krav til behandlingsutstyr og individuell tilpasning ved tildeling av
utstyr etter spesifisert søknad.

•

Informasjon fra web-redaktør. Informasjon om NFCF’s facebooksider

•

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.
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Mona Lund Veie, Leder Fagrådet

