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frantz.no

75 % vikariat til 31.12.13, ledig. Tiltredelse etter avtale.
Sengeposten tar hovedsakelig i mot hjertemedisinske pasienter som
legges inn som øyeblikkelig hjelp. Pasientkategoriene omfatter bl.a.
pasienter med angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt, med ulike
hjerterytmer og hjerteopererte. Fokuset er utredning,behandling/
justering av medisinsk behandling og opptrening/mobilisering etter
invasiv behandling og hjerteoperasjoner. Posten preges av høy aktivitet
og korte liggetider.

• Artikler og leserinnlegg kan leveres til Tidsskriftet Hjertepostens
redaksjonskomité eller styremedlemmene i NSF-LKS.
• Manuskript leveres elektronisk,
fortrinnsvis skrevet i Microsoft
Word. Om annen programvare
benyttes oppgi hvilken.
• Manuskriptet bør ikke overskride
7 A4 sider med bruk av Times
New Roman skriftstørrelse 12 og
enkel linjeavstand.
• Ved bruk av innrykk i tekst, bruk
tabulator, og ikke mellomrom.
• Hjerteposten ser gjerne at det
følger med tabeller, bilder eller
illustrasjoner til manuskriptene. De
kan legges direkte i teksten, eller
leveres på separate filer, angi i
så fall plasseringssted og eventuell
bildetekst. Det er viktig at illustrasjoner er tydelige.
• Oppgi også referanseliste dersom det er benyttet. Redaksjonen
forbeholder seg retten til å redigere og bearbeide manuskripter
som skal trykkes.
• Overskrifter og undertitler tar
redaksjonen seg av.
• Tidsskriftet Hjerteposten samarbeider nært med nettsiden til faggruppen av LKS for elektronisk
publisering av aktuelle artikler og
utvalgt fagstoff.
Artikkelforfattere som ønsker å reservere seg mot evt. publisering på
nettsiden, må oppgi dette ved innsending av manuskript til Hjerteposten.
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Abonner på
Hjerteposten
trenger deg!

Siv Olsen, leder i NSF-LKS

Lyst å være med i redaksjonskomitéen til Hjerteposten?
Hjerteposten søker flere medarbeidere.
Vi søker deg som er;
• Faglig engasjert
• Glad i å skrive
• God til å lese korrektur
• Kreativ

Kjære LKS-medlemmer!

Utgivelsesplan:
Nr 1: februar • Nr 2: juni • Nr 3: november
Abonnementspriser:
Enkeltpersoner – 400 kr per år.
Institusjoner/bibliotek – 800 kr per år.

Er dette noe for deg?
Ta kontakt med redaktør: beritgra@hotmail.com
Vi har nå gått inn i et nytt år som er
ekstra spennende for landsgruppen
vår. Det er 20 år siden NSF-LKS ble
etablert og dette må feires. I denne
utgaven av Hjerteposten hører vi
om de første 15 årene av historien
til NSF-LKS. Landsgruppen har en
innholdsrik og spennende historie.
All ære til engasjerte sykepleiere
som har bidratt til at NSF-LKS er
blitt det vi er.
De siste månedene har vært preget av hektisk mailaktivitet og planlegging av årets jubileumskongress i
Bodø. Det er alltid spennende å sy
sammen et program som skal ha en
rød tråd, men som også skal være
interessant for alle medlemmene
våre. I år er tittelen «Fra alarmen
går til hjertet slår». Hjerterytmeforstyrrelse og plutselig hjertestans
er sentrale temaer. Vi er innom hele
behandlingskjeden fra pasientopplevelsen til de utfordringene sykepleieren møter på når behandlingen
skal avsluttes. Lang QT syndrom kan
være en årsak til at unge mennesker

får plutselig hjertestans og vi skal få
høre om tilstanden fra en behandler, fra et familiemedlem og fra en
genetisk veileder. Veiledning og
oppfølging etter hjerteinfarkt har vi
med også i år, denne gangen i forhold til tiltak for bedre livskvalitet
og hvordan alkohol påvirker hjertet.
Vi garanterer også at avslutningsforedraget blir en opptur. Også i år
er det plass til frie foredrag i programmet. Vi takker alle som har
sendt inn abstrakt og bidrar til at vi
får formidlet det som skjer innenfor
fagfeltet vårt her i landet.
Jeg vil benytte anledningen til å
oppfordre alle våre medlemmer til å
melde seg inn i Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP). Det er den europeiske organisasjonen for sykepleiere innenfor kardiologi. CCNAP
er organisert under European Society of Cardiology (ECS). Medlemsskapet er gratis. Norge er blant landene som har flest medlemmer i
CCNAP, noe som har bidratt til at

vi har fått den ære av å være vertsland for neste års kongress. For
mere informasjon sjekk:
http://www.escardio.org/communities/councils/CCNAP/Pages/mem
bership.aspx
På grunn av de nye vedtektene
våre, er hele styret på valg på årets
GF. Vi ønsker et godt valg med gode
kandidater, og håper det er noen
som kan bidra til at NSF-LKS fortsatt
utvikler seg. Kandidater må melde
seg til Nominasjonskomitéen.
Jeg gleder meg til nord-norsk
gjestfrihet og flotte kongressdager i
Bodø. Håper jeg også ser deg der!
Hjertelig hilsen
Siv Olsen
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Postboks 456 Sentrum
0104 Oslo
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Siv Olsen
Nordre Skogveien 4a
5057 Bergen
Tlf: 97 59 00 38
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av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS). Tidsskriftet utgis
tre ganger i året i et opplag på 1150.
Alle medlemmer av NSF-LKS får tilsendt medlemsbladet
gratis. Andre som er interessert i fagfeltet kan tegne et
abonnement på tidsskriftet.
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(CCNAP) of the European
Society
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Member Editorial Board,
European Journal of
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Member UNITE
Siv Olsen:
Member of National Society
Committee
Glenys Hamilton:
Member of Programme
Committee

Guri Gundersen
Alosavegen 13
7600 Levanger
Mobil: 41 64 06 01
E-post: guri.h.gundersen@
helse-nordtrondelag.no

Arbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere i Norden:

Marit Mørkved Larsen
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0855 Oslo
Mobil: 92 26 87 06
E-post: marit.morkved.larsen@
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Statsautorisert revisor:
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Gruvearbeideren
som ble sykepleier
Johannes Myhrmoen er konstituert avdelingsleder ved
Intensiv- og overvåkingsenheten på SI Lillehammer.
Av Mari Elise Svipe

Tilfeldigheter ligger til grunn for at Myhrmoen ble sykepleier. Han jobbet nemlig i flere år som gruvearbeider
på Hjerkinn før han en dag stoppet ved en plakat der
det sto «Tenk annerledes – bli sykepleier». Så ble han
det.
Siden har det gått slag i slag. Med omsorg og en egen
evne til å «bryte isen» i samtaler med folk gjør han dette
godt. Munnrappheten mistenkes å henge litt igjen fra
tiden i gruva. Selv om språket visstnok måtte legges
kraftig om som sykepleierstudent, har han nok beholdt
noe av slagkraften og snerten i kommentarene som ofte
er både treffende og humoristiske. Dette kommer godt
med i ledervervet han nå har. LKS ville ha et intervju
med en karismatisk leder, så jeg valgte gruvearbeideren
og ringte ham for å stille noen spørsmål.
– Hvilke tema/områder er du spesielt opptatt av
som leder innenfor ditt fagområde relatert til avdelingens fokus?
– De fagområdene vi er opptatt av hos oss er behandling og oppfølging av hjertepasienter. Det er den akutt
kritisk syke intensivpasienten med respiratorbehandling og annet som hører med. Vi vil holde fokus på
alle pasienter som har behov for avdelingens spesielle
kompetanse og ressurser.
Jeg er også opptatt av å se fremover. Hvordan kommer Intensiv- og overvåkingsenheten til å se ut i fremtiden. Jeg tenker da i forhold til funksjonsfordeling
mellom sykehusene. Hvilken innvirkning har det på min
avdeling om funksjonsfordelingen mellom sykehusene i
innlandet endres? Det blir en del spekulasjon, men det
gjelder å være føre var. Vi må vise til at vi kan handtere
de mest komplekse og kritiske situasjonene. Dette gjør
vi best ved å bygge og vedlikeholde kompetanse, følge
med i tiden og være tilpasningsdyktige.
– Hvordan bruker du og mener du lederrollen bør
brukes for å oppnå de faglige målene i avdelingen?
– Først og fremst har jeg et ansvar som leder for
å legge til rette for fagutvikling. På avdelingen vår prøver vi da å gi ansvar for forskjellige fagområder til
6
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ressurspersoner. På denne måten ønsker vi at kunnskapsrike medarbeidere kan dele spesialkunnskap de
innehar med hverandre. Vi har dyktige fagsykepleiere
som jeg må legge til rette for, slik at de skal kunne arbeide med aktuelle fokus for en intensivavdeling. Det
er også viktig å følge opp politisk for å kunne holde
tritt med utviklingen. For å klare å legge til rette for
kunnskapsutveksling i praksis samt annen fagutvikling, må ledere i dag være flinke til å argumentere for
å få og for å beholde ressurser til dette. Man må også
være bevisst og ha fokus på samarbeid og samhandling
med andre faggrupper/fagmiljøer, både i eget hus og
utenfor.
– Har du eksempler på noe som har bidratt til å
bedre sykepleien og tjenestetilbudet til pasienter og
pårørende i din avdeling?
– Da tenker jeg på to konkrete overordnede ting.
For det første kunnskap og fagutvikling. Vi har fagdager
regelmessig hvor målet er mer kunnskap til de ansatte,
som gir sikkerhet og best mulig sykepleie til pasienten.
For det andre har vi kvalitetssystemet hvor vi skal sørge
for at det finnes oppdaterte prosedyrer som det skal
være lett å finne frem til. At dokumentasjon og behandlingsplaner blir skrevet og videreført er også viktig
her.
Ellers vil jeg si at dette er en daglig prosess. Det er
mange små ting som virker inn, slik som rom for å
utveksle erfaringer, ha et miljø for å kunne diskutere
fag og at dette kan gi justeringer. Vi forbedrer stadig
våre rutiner og informasjonsmatriell i forhold til å ivareta pårørende og pasienter.
– Hvordan prioriterer du arbeidet med å øke interessen for kompetanse- og kunnskapsutvikling overfor
de ansatte i din avdeling?
– Ved hjelp av fagutvikling og fagdager. Fagdagene
blir satt i system ved hjelp av ønsketurnus. For øvrig
mener jeg at jeg ikke får prioritert det så høyt som
ønskelig på grunn av trange økonomiske rammer. Vi
forsøker kontinuerlig å følge med på hva som skjer ute
i verden, og ta til oss ulike nyvinninger både når det gjelder kunnskap og utstyr.

Johannes stiftet bekjentskap med bivirkningene nitro har allerede
i gruvene på Hjerkinn.
Men selv om noen ting
som nevnt i intervjuet
kan gi hodepine, har
det nå altså ingenting
med nitroglycerin
å gjøre.

– Hva mener du er hovedutfordringen med å lykkes med faglig utvikling og bedring av pasienttjenester?
– Hovedutfordringen er å få mest mulig ut av knappe ressurser. Med videre rammer hadde det utvilsomt
vært lettere å for eksempel sende folk på kurs. Det
er ikke det at det mangler idéer på hva vi kan gjøre,
men handlingsrommet oppleves begrenset med ressursene vi har. Jeg er redd dette kan bli et tilbakeslag for
Norge. Spesialisthelsetjenestene sentralt kommer nok
noe bedre ut av dagens funksjonsfordeling og ressurser.
Etter hvert er jeg redd det blir mindre attraktivt å søke
seg til mindre sykehus fordi mulighetene for å utvikle
seg videre blir dårligere. Dette står i kontrast til historien vi har.

skulle vært enda mer markerte inn mot avdelingene.
Det jeg har sett av arbeid fra gruppen er svært bra, og
jeg tror det er viktig at dere kommer enda mer på
banen. Temaene som belyses treffer ofte noe vi har
behov for.
– Hvordan opplever du faggruppens fokus i forhold til ledere?
– Hm.. Det har jeg ikke grunnlag for å svare på. Jeg
vet rett og slett ikke så mye om akkurat det.
– Har du en hjertesak du ønsker å dele med oss
andre?
– Det er å bli enda flinkere til å ta vare på hjertepasienten, og at vi har mål om å få PCI lab til Lillehammer.

– Har landsgruppen av kardiologiske sykepleiere
(NSF LKS) tilstrekkelig faglig fokus?
– Ja, det mener jeg de har, sier Myhrmoen. – Men jeg
føler at de ikke alltid når helt frem til oss. Jeg mener de
Hjerteposten nr 1 - 2013
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15 år i vekst:

Landsgruppen av Kardiologiske Sykepleiere

20 år

I år fyller Landsgruppen av Kardiologiske Sykepleiere hele 20 år.
Dette vil bli markert gjennom hele 2013 – både via
Hjerteposten og spesielt på årets kongress i Bodø.
Som ledd i denne markeringen ønsker vi derfor i denne utgaven
av Hjerteposten å trykke artikkelen om Landsgruppen sin historie
som ble skrevet til 15-årsjubileet i 2008.
I utgave nr 2, 2013 vil vi følge opp med en artikkel
om Landslgruppens historie de fem siste årene,
fra 2008 og frem til hvor vi er i dag.
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Milepæler
i LKS’ historie
Historisk oversikt 1993-2008
Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere fyller 15 år i 2008. Dette er ikke lang tid i historisk sammenheng, men sammenliknet med andre landsgrupper har vi i denne korte
tidsperioden rukket å bli både stor og slagkraftig.
Nina Fålun, Marit Hellesvik, Tone M. Norekvål
Tidligere ledere av NSF-LKS

Jubileet gir oss anledning til å gjøre oss noen refleksjoner; Hvilken retning valgte vi å gå i? Hva har vi fått til i
disse årene? Hva har vært våre merkesaker?
Vi har i løpet av 15 år bygget en bærekraftig organisasjon som har stor medlemsmasse (>1000 medlemmer), god økonomi, godt lederskap og stor faglig entusiasme. LKS har vært med på å sette en faglig standard
innenfor kardiologisk sykepleie; ved blant annet å engasjere sykepleiere i nasjonal og internasjonal forskning
og prosjektsamarbeid, som foredragsholdere ved nasjonale og internasjonale kongresser, som artikkelskribenter i Hjerteposten og ved å etablere vår nasjonale
videreutdanning i kardiologisk sykepleie i samarbeid
med Høgskolen i Bergen (HiB).
En gjennomgang av våre hovedsatsingsområder
disse 15 årene vil vise dere mangfoldet og styrken i
landsgruppen.
Organisasjonsbygging

Allerede i 1989 ble det tatt et initiativ av sykepleiere på
Rikshospitalet; Norge var det eneste landet i Norden
som ikke hadde egen kardiologisk sykepleierorganisasjon, her måtte noen ta grep! Arbeidet kom ikke ordentlig i gang før i 1993. Da ble det etablert et interimsstyre
med representanter fra Oslo. Det første årsmøtet i
Norsk Cardiologisk Sykepleierforening ble holdt i april
1995 – i Oslo. Det nyvalgte styret besto av åtte sykepleiere som kom fra Osloregionen og Bergen (1).
«De første årene var strevsomme.Vi møttes på restaurant (gresk, for de som husker det…), møterom på
sykehus og forbundskontorer. Styremøtene var lagt til
etter arbeidstid. For dem som kom fra Bergen, dreide
det seg ofte om å trosse både sykdom, vær og vind.
Det var å ta siste flyet hjem, og stå opp igjen kl. 06. Det

kunne være høy temperatur på møtene, vi skulle jo
tross alt skape noe nytt.Vi måtte finne opp alt sjøl; fra
hvordan logoen skulle se ut, hvordan vi skulle markedsføre oss, hva slags forhold vi skulle ha til industrien til hvordan vi skulle frakte utstyr fram og tilbake til våre seminarer. Men vi hadde tro på at vi ville
lykkes, det var drivkraften». (Berith Hjellestad)
I dag har vi lederavlønning, telefonkonferanser og to
til tre dagers styremøter. Dette er et resultat av en nødvendig profesjonalisering. Den geografiske fordelingen
er etter hvert betydelig endret; alle landsdeler har hatt
representanter enten i styret eller i sentrale prosjektgrupper.
Kjært barn har mange navn

Navnet Norsk Cardiologisk Sykepleier Forening (NCSF)
ble valgt fordi tilsvarende nordiske og europeiske organisasjoner hadde liknende benevnelser.Allerede i 1994
ble navnet endret til Norsk Kardiologisk Sykepleierforening (NKSF) – legene syntes vi la oss for tett opp til
navnet på Norsk Cardiologisk Selskap. I 1998 inngikk vi
et forpliktende samarbeid med NSF. I tillegg til årlig
overføring av drifts- og prosjektmidler, ble nå medlemstjenestene også overtatt av NSF. NKSF forpliktet seg på
sin side til å delta/bidra inn i Sentralt Fagråd, et sentralt
samordningsorgan for alle faggruppene i NSF. En konsekvens av dette samarbeidet var at alle faggruppene
måtte skifte/samordne navn i 2001, i vårt tilfelle til
NSF’s landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSFLKS). Denne siste navneendringen medførte mye arbeid
og kostet oss kr. 60.000.
Fra seminar til kongress

Allerede ett år etter oppstart ble det invitert til seminar i Oslo.Tema var livskvalitet ved bruk av ICD, hjertesvikt og hjertetransplantasjon.
Hjerteposten nr 1 - 2013
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LKS banneret er brukt på alle våre kongresser siden
1999.

«Vi hang lenge med på legekongresser, men de var
jo ikke for oss – egentlig. Vi så jo hvor moro det var
når vi en sjelden gang fikk anledning til å høre på en
sykepleier som foredragsholder. Vi tenkte at dette
måtte vi få til selv!
Vi startet arbeidet med å etablere en organisasjon
i 1993. Vi sendte ut invitasjoner til alle aktuelle
sykehus og på et blunk hadde vi 270 medlemmer.
Sykepleierne var veldig sultne på eget fag. Og da vi
arrangerte det første seminaret, kom det 70 deltakere,
og folk var helt elleville! Vi fikk litt hetta over den
voldsomme responsen, men når jeg ser meg tilbake,
må jeg jo si at vi fikk til noe bra!» (Marit Hellesvik)
Fram til 2001 ble det arrangert to årlige seminar.
Deretter endret styret profil – fra halvårlige dagsseminar til årlige tredagersseminar (Trondheim, 2001). Fra
2005 valgte vi å endre navn fra seminar til kongress

(Kristiansand). Vi har hele tiden holdt våre forelesertema innenfor områdene praktiske ferdigheter, klinisk
kunnskap, forskning og fagutvikling og etisk refleksjon.
Kongressdeltakelsen har økt betydelig, fra 70 deltakere
i 1994 til 291 i 2007. Det er dermed etablert et landsomfattende nettverk sykepleiere og sykehus imellom.
Medlemmene oppfordres til å bidra på våre kongresser
i større grad enn før.Ved innsending av abstrakt til poster eller fritt foredrag er vår landsgruppe en foregangsgruppe når det gjelder medlemsdeltakelse inn i egne
og andres kongresser. NSF-LKS er dermed med på å løfte fram kunnskap ved å presentere utviklingsprosjekter
og forskning fra egen profesjonell hverdag (2).
NSF-LKS har ved to anledninger vært vertskap for
nordiske/internasjonale kongresser. Det første arrangementet var Nordisk Kardiologisk Kongress i Oslo (2001)
der vi utarbeidet sykepleiesesjonene. Neste store arrangement var Annual Spring Meeting on Cardiovascular
Nursing i Bergen (2006). Her slo vi den nasjonale LKSkongressen sammen med det sykepleiefaglige vårmøtet
i ESC. Samarbeidet mellom LKS og ESC ble en suksess
både faglig og økonomisk. 430 deltakere fra 20 land tok
del i disse festdagene. Vi hadde ny rekord både med
hensyn til antall kongressdeltakere og antall innsendte
abstract – 115 i alt (3,4).
Det har vært svært arbeidskrevende å bygge opp
landsgruppens seminar- og kongressaktivitet. I mange
år ivaretok styret selv arbeidet med påmelding, bestilling av hotell og seminarlokaler og føring av regnskap.
Først de senere årene har vi benyttet kongressbyrå til å
ivareta praktisk arbeid. Den arbeidsinnsats som er lagt
ned, har i stor grad bidratt til vår økonomiske vekst.
Vi hadde ingen startkapital. I dag har vi en sunn økonomi, hovedsakelig fra inntekter knyttet til økende
seminar- og kongressdeltakelse. Å få sikret en økonomisk basis gjorde det mulig for styret å løfte blikket;
Starte planlegging og videreutvikling av fagtidsskrift,
etablere lokalgrupper, starte prosjektarbeid og nasjonal
videreutdanning i kardiologisk sykepleie.
Fra stensilblekke til profilert fagtidsskrift
og egen nettside

Tre tidligere ledere. Fra høyre: Tone M. Norekvål, Nina
Fålun og Aud Hiller. Røros, 2003

Ledere
1993-1995:
1995-1998:
1998-1999:
1999-2003:
2003-2004:
2004-2006:
2006- :
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Grete Sand
Gunn-Torill Homme
Marit Hellesvik
Nina Fålun
Aud Hiller
Tone Merete Norekvål
Marit Mørkved Larsen
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Informasjonsformidling var i starten en arbeidskrevende prosess.Alle styremedlemmer måtte delta i stensilering, adressering og frankering av konvolutter. Først
i 1998 kom forløperen for Hjerteposten; i kopiert og
stiftet utgave. Hensikten med å utgi eget blad var å nå
medlemmene på en mer hensiktsmessig måte, gjøre
informasjonen mer leservennlig og avlaste styret med
informasjonsformidling. Fra 1999 har vi bygget opp
Hjerteposten til et profesjonelt fagtidsskrift med kvalitetsartikler og stort fokus på formidling av aktuelle hendelser i fagmiljøet. I 2000 endret tidsskriftet format fra
A4 til A5, og vi besluttet å utgi tre nummer årlig. Egen
redaksjonskomité ble opprettet i 2005. Tidsskriftet favner vidt og er høyt verdsatt av våre medlemmer. I 2001

NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Avslutningsseminaret til kull 1, Videreutdanning i kardiologisk sykepleie. Bergen, 2004

opprettet vi egne nettsider i regi av SykepleienNett/
NSF. Dette gjorde det enklere å gi fortløpende informasjon til våre medlemmer.
Fagaktivitet i vekst

Vi hadde lenge et ønske om å gripe fatt i større prosjekter. Men våget vi? Hadde vi nok kompetanse? Var
mange nok interessert? Vi både ville og kunne, viste
det seg. Tre store prosjekter er iverksatt av landsgruppen. Allerede i 2001 fikk vi bevilget penger fra NSF
(kr 40.000) til et prosjekt der vi kartla alle hjertesviktpoliklinikkene i Norge (5,6). Fire år senere fulgte vi opp
med en ny undersøkelse (7). Denne gangen også med
prosjektmidler fra NSF, men nå som del av en europeisk
undersøkelse i samarbeid med den europeiske forskergruppen UNITE hvor vi vurderte våre resultater opp
mot sammenliknbare data fra Europa (HF Clinics in
Europe Study) (8).
NSF-LKS har siden 2005 hatt fokus på hjerte og
tobakk og HLR som sine profileringssaker. I 2006 fikk
vi midler fra NSF (kr 100.000) til å gjennomføre en studie om «Hjerte og tobakk», der vi kartlegger metoder og
modeller for røykestopp. Hensikten er å utvikle en
intervensjonsmodell for røykestopp initiert og drevet
av sykepleiere som jobber med hjertepasienter. I 2004
ble det etablert et samarbeid med Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Gjenopplivning har vært et tema som presenteres fortløpende i Hjerteposten, og NRR har bidratt
med HLR-opplæring av våre medlemmer; først med
stand på seminaret i 2004 og videre med trening av

praktiske ferdigheter innen HLR på kongressene både i
2006 og 2007. Hovedvekten av samarbeidet har imidlertid vært relatert til Videreutdanning i kardiologisk
sykepleie ved HiB hvor studentene har gjennomgått
både Grunnkurs og Gruppelederkurs i AHLR. Begge
kursene er nå en del av studieplanen som obligatoriske
kurs med kursprøve (9).
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie

Ett større arbeid i regi av NSF-LKS ble igangsatt våren
2001; da fikk vi tildelt prosjektmidler fra NSF for å etablere en nasjonal prosjektgruppe som hadde som mandat å utrede behovet for en nasjonal videreutdanning i
kardiologisk sykepleie.Vi møtte på en del kritiske røster
mot utdanningen i startfasen; spesielt fra intensivmiljøet, men også fra NSF sentralt. Motstanden gikk hovedsakelig ut på at det ikke var ønskelig med ekspansjon i
eksisterende videreutdanningstilbud. En nasjonal survey ble likevel utført der både ikke-medlemmer, LKSmedlemmer og arbeidsgivere ble forespurt. Tilbakemeldingene fra eget fagmiljø var udelt positiv (10,11),
og samarbeidet med Høgskolen i Bergen ble etablert.
Studieplanen ble skrevet og godkjent i 2002, og 10.
mars 2003 kunne det første kullet med videreutdanningsstudenter starte opp.
«Forventningane til utdanninga var store. Det å
føle meg trygg i pasientsituasjonar… var det viktigaste.Vita at eg hadde den nyaste og beste kunnskapen om det aktuelle, basert på forskning. For slik å
kunne formidla tryggleik vidare til pasienten. Eg
Hjerteposten nr 1 - 2013
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hadde nok størst forventningar til meg sjølv. Dette
ville og skulle eg, ikkje berre gjennomføra, men verkelig læra. Utdanninga svarte så klart til forventningane. Eg var skikkelig inspirert frå første dag.»
(Magnhild Nøstbakken, Hjerteposten 1/07 s.8-9:
Intervju med spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleie)
Utdanningen var innledningsvis på 45 studiepoeng
(for øvrig den første videreutdanningen ved HiB som
hadde mer enn 30 studiepoeng), og i 2007 ble forskningsmetode på 15 studiepoeng lagt til studiet. Kull nr.
3 fullfører sin videreutdanning med 60 studiepoeng
våren 2008.
Styret i NSF-LKS besluttet på sitt møte i juni 2004 å
anbefale spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie som
tittel på uteksaminerte kandidater fra den nasjonale
videreutdanningen. Denne beslutningen hadde støtte i
NSF’s Fagavdeling. Forhandlinger for å oppnå spesialsykepleierlønn blir utført lokalt. Det planlegges i nær
framtid en påbygging av vår kardiologiske videreutdanning til mastergrad (HiB). Dette er dermed et unikt
utdanningstilbud – både i nasjonal og europeisk sammenheng.
LKS har fortsatt et nært eierskap til utdanningen i
Bergen. To tidligere ledere, Nina Fålun og Tone M.
Norekvål, er ansatt i bistillinger ved HiB for å ivareta
fagansvaret for videreutdanningen. LKS’ tette bånd til
utdanningen må sikres også for fremtiden, ved at fagansvaret er forankret i LKS sitt styre. Landsgruppen kan
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dermed opprettholde og videreutvikle den faglige profilen som er forankret i studieplanen.
Nordisk og internasjonalt arbeid

LKS deltar i både nordisk og europeisk samarbeid. Den
nordiske samarbeidsgruppen så dagens lys i Sverige i
1992, noe som inspirerte til opprettelse av vår egen
landsgruppe ett år senere.
«Vi fikk en tilfeldig invitasjon til Sverige. Sykepleiere fra flere nordiske land skulle samles. Jeg hev
meg rundt, fikk avdelingen til å dekke utgiftene – og
reiste til en campinghytte i Uppsala. Benket rundt et
kjøkkenbord bestemte vi oss for å satse på et samarbeid i Norden. Arbeidet var i flere år ganske så uformelt, i den forstand at vi samlet oss privat, på flatsenger og til enkle måltider. Men bare se hva vi fikk
til!» (Marit Hellesvik)
Marit Hellesvik var første norske representant i
denne gruppen. Finland og Norge var de to siste nordiske land som knyttet seg til samarbeidsgruppen.
Hovedarbeidet i gruppen har vært å lage et sykepleieprogram til den Nordiske Kardiologiske Kongressen.
Det første sykepleieprogrammet til denne kongressen
ble faktisk laget allerede i 1991, i Oslo. Da fikk vi avsatt
hele tre timer til egne foredragsholdere.
Vår europeiske tilknytning ble etablert i 1994, også
denne gangen med Marit Hellesvik som deltaker. Hun
ble styrets representant i The Working Group of
Cardiocascular Nursing, en undergruppe av European
Society of Cardiology (ESC). I begynnelsen var arbeidsgruppens hovedfokus å utarbeide et felles sykepleiefaglig program til den årlige ESC kongressen (12).
«I starten besto gruppa av noen få ildsjeler. Særlig
representantene fra Nederland var aktive. Vi møttes
rundt om i Europa, møtene ble holdt på kafeer, i parker eller hjemme hos noen. Økonomien måtte den
enkelte stå for selv.» (Marit Hellesvik)
De senere år har gruppen blitt en profesjonell aktør
i ESC med eget fagtidsskrift (European Journal on

Lokalgrupper
1998
2001
2002
2003
2004
2005
Marit Hellesvik har vært LKS representant inn i nordiske og internasjonale samarbeidsgrupper i mange år.
Her mottar hun pris som Æresmedlem i 2005.
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2006

Første lokalgruppe ble dannet i
Bergen/Hordaland.
Oslo/Akershus
Troms
Sør-Trøndelag, Vestfold
Nordland, Oppland, Hedemark
Møre og Romsdal,
Aust Agder og Vest Agder
Nord Trøndelag

Cardiovascular Nursing), egen europeisk forskergruppe
(UNITE), egen kongress (Annual Spring Meeting on
Cardiovascular Nursing) og ny organisasjonsstruktur
(WG 24 ble i 2006 et Council i ESC – CCNAP) (13).
Tone M. Norekvål ble valgt inn i styret i 2002. Hun har
innehatt ledervervet siden 2006 (14).
Samarbeid med nordiske og europeiske organisasjoner har fungert som døråpner for norske kardiologiske
sykepleiere; de inviteres som foredragsholdere i ulike
fora, de bidrar inn i forskermiljøet i Europa og vi henter
tilbake Europas beste forelesere til videreutdanningen i
kardiologisk sykepleie ved HiB.
Fra sentralstyre til levende lokalaktivitet

NSF-LKS søkte NSF om midler til opprettelse av lokalgrupper i 1999 (kr. 29.000). Da var allerede lokalgruppen i Bergen/Hordaland etablert året før. Neste fylke
som tok utfordringen, var Oslo og Akershus i 2001.
Deretter har aktiviteten vokst, til vi i dag har 11 aktive
lokalgrupper der alle landsdeler er representert. En
hjelp på veien for nye grupper har vært «Håndbok for
etablering av lokalgruppe» som kom i 2003. Første
lokalgruppeleder-konferanse gikk av stabelen i Ålesund
i 2004. Siden har dette vært en årlig begivenhet. I 2007
har lokalgruppelederne møttes ved hele to anledninger.
Denne lokale aktiviteten sikrer at landsstyret har et systematisk samarbeid og kommunikasjon med engasjerte
fagmiljøer i det ganske land. Lokalgruppene på sin side
bidrar til at NSF-LKS er tydelig tilstedeværende i lokalmiljøet (15,16).
Noen tanker om veien videre

Mye har skjedd innen kardiologisk sykepleietjeneste
siden 1993. Vi har etablert oss med ulike selvstendige
funksjoner; det var utenkelig med sykepleierdrevet
sviktpoliklinikk for bare 15 år siden. I dag har vi i Norge
over 30 velfungerende enheter. Ulike rehabiliteringstilbud og opprettelse av pasientskoler har fulgt i kjølvannet av poliklinikkene. Sykepleiere hadde dessuten liten
trening i å formidle kunnskap; i dag bidrar vi som foredragsholdere i både nasjonale og internasjonale fora.

Medlemmer
1994
1995
1999
2004
2005
2007

270 medlemmer
350 medlemmer
600 medlemmer
731 medlemmer
886 medlemmer
> 1000 medlemmer

Æresmedlemmer
2005 Nina Fålun og Marit Hellesvik
2006 Berith Hjellestad

Representanter fra hele LKS sin historie. Fra høyre: Anne
Relbo, Aud Hiller, Tone M. Norekvål, Berith Hjellestad,
Nina Elstad. Røros, 2003

Landsgruppen hadde ingen erfaring med å arrangere
seminar; i dag kan vi være vertskap for store internasjonale arrangement. Informasjon ble distribuert via stensilerte brev; i dag har vi et velrenommert fagtidsskrift.
Det var like utenkelig å etablere egen videreutdanning;
i dag har vi en nasjonal videreutdanning i regi av NSFLKS og i tillegg to frittstående utdanningstilbud (17).
Vi har i felleskap nådd tilsynelatende uoppnåelige
mål. Vi skal derfor legge lista høyt når vi planlegger for
de neste 15 årene.Ved å se oss tilbake og vurdere hva vi
utrettet, kan vi planlegge for fremtiden.Vi skal være like
handlekraftige, dyktige på å forme faget, utvikle den
profesjonelle kardiologiske sykepleierollen og styrke
det nasjonale samarbeidet som har vært – også de neste
15 årene.
Fremtidige utfordringer vil i hovedsak dreie seg om
kompetansebygging; Kardiologiske spesialsykepleiere
har som følge av sin utdanning ulike spesialiteter/fordypningsfokus som etterspørres og som mange sykehus
etter hvert legger inn som kompetansekrav. Arbeidsgivere må ha klare forventninger til ny kompetanse, og
vite å nyttiggjøre seg denne til beste for pasientene.
Spesialkompetanse er helt nødvendig for å holde tritt
med medisinsk og medisinteknisk utvikling. Selvstendige funksjoner som blant annet sykepleieutført ekko
vokser fram (18,19). NSF-LKS må i så måte være nytenkende og i forkant av utviklingen – og gi innspill til
videreutdanningen.
Landsgruppen må initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter i mye større grad enn i
dag. Samarbeid med universitets- og høgskolemiljøer
må etterspørres. Etter hvert vil fagmiljøet få mange masterkompetente sykepleiere, blant annet gjennom vår
nasjonale videreutdanning. Vi må etterspørre deres
kompetanse inn i landsgruppen.Vi må samtidig fortsette å være synlige både nasjonalt og internasjonalt, både
som landsgruppe og som enkeltpersoner.
Sist, men ikke minst; i dag er det hovedsakelig spesialisthelsetjenesten som er representert i landsgrupHjerteposten nr 1 - 2013
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pen. Fremtidig satsingsområde må være å få flere medlemmer fra kommunehelsetjenesten. Kunnskapsbygging innenfor sykehjem og hjemmesykepleietjeneste vil
ha avgjørende betydning for kvalitet på tjenester knyttet opp mot kardiologiske problemstillinger – også som
brobygging inn mot sykehusene.
Vi ønsker oss alle til lykke med 15-årsjubileet
og gleder oss over det vi har fått til og det vi skal
møte av utfordringer i fremtiden!

Seminarvirksomhet
1994 Oslo

Livskvalitet, ICD, Hjertesvikt,
transplantasjoner
1995 Oslo
Hjerteinfarkt; Utredning,
behandling og sykepleieinformasjon
1995 Fredrikstad Hjertesvikt
1996 Bergen
Sykepleieforskning og arytmi
1996 Feiring
Sykepleie til hjertekirurgiske
pasienter
1997 Oslo
Transplantasjoner; Etisk utfordring eller dilemma
1997 Oslo
Rehabilitering; Trening, kost og
sykepleieinformasjon
1998 Oslo
Rehabilitering (reprise…)
1998 Trondheim PTCA, EKG, Sykepleieprosjekter.
(5 års jubileum)
1998 Stavanger Hjertesvikt; Fokus på sykepleie
1999 Oslo
Kirurgisk sykepleie, fokus på
barn
2000 Bergen
Kvinner og hjertesykdom;
Bare sliten – eller syk?
2000 Tromsø
Vett og uvett: kunnskap om
kardiologi
2001 Trondheim Roller, etikk og handlekraft;
Fremtidige utfordringer i kardiologisk sykepleie. (Første gang ett
årlig seminar – nå over tre dager)
2002 Oslo
Kors på halsen eller ti kniver i
hjertet (Første gang med
abstracts)
2003 Røros
I medgang, motgang og medvind i seilene (Jubileumsseminar 10 år)
2004 Ålesund
Hode og hjerte; Felles glede - felles smerte?
2005 Kristiansand Med hjarte på rette staden
2006 Bergen
New frontiers in cardiac care/
Spring Meeting
2007 Stavanger Fra vogge til anker – med nye
tanker
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Deltakere på Hjertesviktforum 2012 i Oslo Kongressenter.

Leder Kari Korneliussen ønsket omlag
70 deltakere fra hele landet velkommen til
Hjertesviktforum 2012 i Oslo Kongressenter.
Om kvelden var det felles middag.
På de neste tre sidene presenteres
noen korte utvalgte utdrag fra foredragene.
Av Marit Inderhaug Husby
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Det eldre hjerte og polyfarmasi

Vitamin D, skal alle ha tran?

Overlege Thomas Svendsen fra Diakonhjemmet sykehus
holdt foredraget. Det er nedgang i dødelighet av kardiovaskulær sykdom i relasjon til vitenskapelige fremskritt.
Nedgang i dødelighet gjelder også eldre pasienter.
Fysisk aldring er noe som rammer alle, bare vi lever
lenge nok. WHO har definert personer i alderen 61-75
år som eldre, 76-90 år som gamle og over 90 år som
svært gamle. Både kronologisk alder og biologisk alder
har betydning for hvordan det går med oss. Med alderen
svekkes likevektsmekanismer knyttet til sensitivitet,
hurtighet og presisjon, og reservekapasiteten reduseres.
Tilpasningsevnen blir lavere og mindre robust mot
stress og sykdom. I tillegg har kroppen større andel av
fett og blir tørrere, noe som påvirker medikamentdistribusjonen. Hjertet blir mindre følsomt for adrenerg stimulering av kardiomyocyttene. Vaskulær stivhet og
afterload øker, hjertet blir stivere og det kan bli dysfunksjon i ledningssystem og hjerteklaffer.
Økende alder fører med seg aldersforandringer, sykdom, kroniske lidelser og psykososiale utfordringer.
Skrøpelige eldre kan ha vekttap, muskelsvekkelse, trøtthet, nedsatt almentilstand og utholdenhet. Pasienter
med risiko for fall, redusert mobilitet og nedsatt evne til
å klare seg i hverdagen kan være aktuelle for geriatrisk
utredning. Noen blir stående på en rekke medisiner, og
får mange bivirkninger. Det ble vist en kasuistikk om en
85 år gammel pasient med mange medisiner, der det ble
sett på både tilstand og bivirkninger. Medikamenter bør
være mer til nytte enn til skade. Forventet levealder
betyr også noe for farmakologien.Tverrfaglig samarbeid
kan være nyttig når pasienter skal få skreddersydd
medisinering.

Klinisk ernæringsfysiolog Tonje Mellin-Olsen fra Lovisenberg Diakonale sykehus foreleste. Konklusjonen var
at alle skal ta tran hele året. Få matvarer bidrar med
vesentlige mengder vitamin D. Det ble diskutert om
vitamin D er et vitamin eller et hormon. Vi trenger sol,
eventuelt korte opphold i solarier, for å ta opp vitaminet. Mørk hud, kort sommersesong, påkledning, høy
solfaktor, overvekt og aldring kan være hemmende for
opptaket. Det finnes tabeller over anbefalt inntak.
Effekten kan måles i serum via Serum 25-OHD. Kapsler
med omega3 trenger ikke inneholde vitamin D. Anbefalt inntak av tran er 1 skje daglig.
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Styret i Norsk
Hjertesviktforum.
Fra venstre: Marit
Aarønes, kardiolog på
Diakonhjemmet,
Inger Astrid Botnen,
fysioterapeut på OUS,
Ullevål sh.,
Kari Korneliussen,
hjertesviktsykepleier fra
Tønsberg sh - avtroppende styreleder,
Merete G Nordstad,
hjertesviktsykepleier på
Lovisenberg sh. og
Brit Velund, kardiolog
sykehuset innlandet.
Nytt styremedlem er
Anne Eirheim fra
Diakonjemmet som
dessverre ikke fikk
vært med på bildet.

Hjertesvikt. Epidemiologi og basal hjertefysiologi og siste nytt fra hjertesviktregisteret

Hjertesvikt er en alvorlig sykdom med høy dødelighet.
Folk lever lengre og det blir stadig flere personer med
hjertesvikt. Spesielt ser vi en økning i alderen > 75 år
(Rotterdamstudien). Det er vanlig med redusert EF, men
vi ser også pasienter med preservert EF som har «stive»
hjerter. Ved hjertesvikt skjer en global remodelering av
venstre ventrikkels form, struktur og funksjon. Også
pasienter i NYHA I-II kan trenge oppfølging. Hjertesviktregisteret skal knyttes opp mot helseregister.no
med base i Trondheim og bli et nasjonalt kvalitetsregister.
Høyresidig hjertesvikt

Seksjonsoverlege PhD Tone Nerdrum fra AHUS foreleste. Høyresiden av hjertet sikrer blodtilførselen til vev
både i aktivitet og hvile. Symptomer på høyresidig svikt
kan være halsvenestuvning, ascites og bilaterale ødemer. Ødemer i beina alene trenger ikke være hjertesvikt. Pasienter som vurderes for LVAD (mekanisk hjertepumpe), må ha god høyre hjertehalvdel. Remodelering av høyre ventrikkel fører til hypertrofi eller dilatasjon og innskrenking mot venstre ventrikkel i systolen. Pulmonal hypertensjon diagnostiseres ved høyresidig hjertekateterisering ( >25 mmHg) eller ved Ekko
( >35 mmHg). Det ble redegjort for flere ulike årsaker
til høyresidig hjertesvikt, som høyre ventrikkel infarkt
og Eisenmengers syndrom. Ved høyre ventrikkel infarkt
trengs behandling med væske.
LVAD (left ventricle assist device),
erfaringer, indikasjoner og oppfølging

Tone Nerdrum, kardiolog fra A-hus, snakket om høyresvikt.
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Spesialsykepleier og VAD koordinator Gro Sørensen fra
OUS-Rikshospitalet foreleste. Det er et økende behov
for hjerter, men mangel på donorer. Man ser etter mekaniske alternativer. Det er pasienter med alvorlig hjertesvikt som vurderes for LVAD. Noen kan ha behov for
BiVAD. Vi fikk presentert sju ulike behandlingsalternativer der transplantasjon er siste steg. Dersom man
venter for lenge kan det bli en dyr pris. LVAD kan være
aktuelt som «bridge to transplantation», «bridge to des-

cision» eller «bridge to recovery». Pumpene som utvikles blir stadig bedre og mindre, og man kan se for seg at
pasienter etter hvert kan gå med pumpe over lang tid
som et alternativ til hjertetransplantasjon. Pasientene
trenger god oppfølging slik at de føler seg trygge. I tillegg har evne til etterlevelse og lokale forhold betydning for om pasienter med alvorlig hjertesvikt kan få
implantert mekanisk hjertepumpe. Mål for behandling
er økt overlevelse, optimalisering av behandling og
symptomlindring.
Levosimendan ved hjertesvikt

Seksjonsoverlege Torhild Pynten Ugelstad fra AHUS var
foredragsholder. Levosimendan brukes til behandling av
hjertesvikt der konvensjonell medikamentell behandling ikke har gitt tilfredsstillende effekt. Levosimedan
øker hjertemuskulaturens sensitivitet for intracellulært
kalsium. Hjertets kontraksjonskraft øker uten økt energiforbruk. I tillegg dilateres kar slik at en får redusert
preload og afterload, og hjertet får bedre arbeidsbetingelser. Pasienter som får behandling med levosimendan
blir innlagt på dagpost. Før infusjon er det viktig å korrigere eventuell hypovolemi, og elektrolytter. Noen
ganger kan man holde tilbake eller faseforskyve diuretika. Det kan være behov for å gi væske eller væskestøt
for å unngå stopp i behandlingen. Det ble presentert
kasuistikker.
Trening ved hjertesvikt

Førsteamanuensis, fysioterapeut PhD Birgitta Blakstad
Nilsson, OUS-Ullevål, NIMI, Høgskolen i Bergen orienterte. Redusert fysisk yteevne er årsak til nedsatt livskvalitet, reinnleggelser og mortalitet. Nytteverdien av

trening for stabile pasienter med hjertesvikt i NYHA IIII er godt dokumentert i studier, og anbefales i nasjonale retningslinjer.Vi fikk en orientering om ulike måter
å trene på, knyttet til intensitet og varighet. IRM er en
verdi der man klarer å ta en repetisjon maksimum en
gang. Antall repetisjoner av en øvelse kan tas med
utgangspunkt i prosent av IRM. Det er viktig å varme
opp. Man kan starte forsiktig og øke etter hvert. Økt
muskelmasse øker fysisk yteevne. Trening forebygger
atrofi og øker oksygenopptaket. Eventuell risiko rundt
trening ble nevnt. Noen bekymrer seg for om det er farlig å løfte for tungt og at man skal unngå bruk av bukpressen under styrketrening. Ett råd er å løfte opp mens
man puster ut. Også dekondisjonerte og kakektiske
pasienter kan trene styrke. Både kondisjons- og styrketrening er nyttig. Pasienter med lav EF kan trene. Pasientene bør gjøre noe de liker, og få individuell tilpasning. «Happiness, joy and safety».
Kardiomyopatier

Universitetslektor og stipendiat dr. Kaspar Broch fra
OUS-Rikshospitalet foreleste. Det ble redegjort for klassifikasjoner og ulike systemer for ulike kardiomyopatier. Vi fikk høre om hypertrofisk, restriktiv, arytmogen
høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC), dilatert kardiomyopati, behandling og prognoser. Vi fikk også høre om
variabel fenotype og betydning for sykdom. Behandling
med ICD ble tatt opp. Dilatert kardiomyopati kan ha
mange årsaker med variabel prognose, men er også
endestadium for hjertesykdom. Hjertet er dilatert uten
koronar-/klaffeårsak. Pasientene kan ha det bra tross sin
sykdom og kan trene. Til slutt ble noen uklassifiserte
kardiomyopatier nevnt (takotsubo, kanalopatier).
Hjerteposten nr 1 - 2013
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Ikke invasiv ventilasjonsstøtte.
Bakgrunn og erfaringer. Resultater fra 3C studien

Margareth Olseng, spesialsykepleier fra sykehuset
Østfold fortalte om behandling av pasienter med kronisk hjertesvikt og søvnapne som fikk maskebehandling med respirasjonsstøtte, ASV. Vi ble orientert om
AHI, apne-hypopne index, som er antall pustestopp pr.
time. Alvorlig AHI > 30 er forbundet med økt morbiditet. Søvnapne, fortrinnsvis Cheyne Stokes respirasjon
er ikke uvanlig hos pasienter med hjertesvikt. 3C-studien er en randomisert kontrollert studie. Ved behandling med ASV kan pasientene bedre sin livskvalitet, fysiske kapasitet, venstre ventrikkelfunksjon (EF) og arytmitendens kan minske. Det ble presentert kasuistikker der
pasienter hadde nytte av ASV-behandling. Søvnapne kan
være lett å diagnostisere og behandle.

RAPID AND SUSTAINED BENEFITS TO THE FAILING HEART

Til slutt vil jeg takke hjertesviktforumet for et flott
arrangement med mange spennende tema!

Margaret Olseng, hjertesviktsykepleier
fra Sarpsborg/Fredrikstad snakket om
den aktuelle søvnapnestudien.

C Simdax “Orion”

Kalsiumsensitiserer.

ATC-nr.: C01C X08

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 mg/ml: 1 ml inneh.:
Levosimendan 2,5 mg, povidon 10 mg, vannfri sitronsyre 2 mg, vannfri etanol til 1 ml.
Indikasjoner: Korttidsbehandling av akutt dekompensert alvorlig kronisk hjertesvikt
(ADHF) i situasjoner hvor konvensjonell terapi ikke er tilstrekkelig og ved tilfeller hvor
inotropisk støtte er hensiktsmessig. Dosering: Skal fortynnes før administrering. Kun
til i.v. bruk via perifer eller sentral infusjon. Dosering og varighet av behandlingen bør
titreres individuelt ut i fra pasientens kliniske tilstand og respons. Administrering bør
startes med en ladningsdose på 6-12 μg/kg kroppsvekt i løpet av 10 minutter fulgt av en
kontinuerlig infusjon på 0,1 μg/kg/minutt. Nedre ladningsdose anbefales til pasienter
som samtidig får i.v. vasodilatorer eller inotrope substanser, eller begge deler, i starten
av infusjonen. Pasientens reaksjon bør vurderes ved ladningsdosen eller innen 30-60
minutter etter dosejustering. Hvis responsen synes for kraftig (hypotensjon, takykardi), kan
infusjonshastigheten settes ned til 0,05 μg/kg/minutt eller avbrytes. Hvis den initiale dosen
tolereres og en økt hemodynamisk effekt er ønsket, kan infusjonshastigheten økes til 0,2
μg/kg/minutt. Til pasienter med akutt dekompensering av alvorlig kronisk hjertesvikt er det
anbefalt at infusjonen varer i 24 timer. Ingen tegn på utvikling av toleranse eller «rebound»effekt er observert etter avbrytelse av infusjonen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet
for levosimendan eller hjelpestoffene. Alvorlig hypotensjon og takykardi. Uttalt
mekanisk obstruksjon som påvirker ventrikkelfylling/-tømming, alvorlig lever-/nyresvikt
(kreatininclearance <30 ml/minutt). Tidligere «torsades de pointes». Forsiktighetsregler:
Brukes med forsiktighet ved mild til moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Nedsatt
nyrefunksjon kan føre til økt konsentrasjon av metabolittene, som igjen kan resultere i mer
uttalt og forlenget hemodynamisk effekt. Bør brukes med forsiktighet ved lavt systolisk
eller diastolisk blodtrykk ved baseline, og ved risiko for hypotensjon. Et mer konservativt
doseringsregime anbefales i slike tilfeller. Bør også brukes med forsiktighet ved takykardi
eller atrieﬂimmer med rask ventrikulær respons, eller potensielle livstruende arytmier.
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før administrering. Ved uttalte endringer i blodtrykk
eller hjerterytme bør infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen stanses. Ikke-invasiv
overvåking i minst 4-5 dager etter avsluttet infusjon anbefales. Ved mild til moderat
nedsatt nyre- eller leverfunksjon kan en utvidet periode med overvåking være nødvendig.
Brukes med forsiktighet og under overvåking av EKG til pasienter med pågående koronar
iskemi, langt QTC-intervall eller når det gis samtidig med legemidler som forlenger QTCintervallet. Forsiktighet bør utvises ved iskemisk kardiovaskulær sykdom og samtidig
anemi, da medikamentell behandling av hjertesvikt kan etterfølges av fall i hemoglobin- og
hematokritverdier. Levosimendan kan forårsake et fall i kaliumkonsentrasjonen i serum,
og nivået av kalium i serum bør overvåkes i løpet av behandlingen. Lave konsentrasjoner
av kalium bør korrigeres før administrering av levosimendan. Begrenset erfaring med
bruk ved hjertesvikt etter kirurgi, eller alvorlig hjertesvikt hos pasienter som venter på
hjertetransplantasjon. Begrenset erfaring med gjentatt bruk. Bør ikke brukes til barn og unge
<18 år. Interaksjoner: Det foreligger kun begrensede data for administrering av vasoaktive
midler, inkl. inotrope substanser (unntatt digoksin) sammen med levosimendaninfusjon.
Slik administrering kan derfor ikke anbefales, og fordel/risiko vurderes individuelt.
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Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Toksisk effekt på reproduksjonen er observert
i dyrestudier. Bruk til gravide bør begrenses til tilfeller der fordelene veier tyngre enn
den mulige risikoen for fosteret. Overgang i morsmelk: Ukjent. Studier hos rotter har vist
utskillelse av levosimendan i brystmelk. Kvinner som får levosimendan bør derfor ikke amme.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Ventrikulær takykardi, hypotensjon.
Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast,
forstoppelse, diaré. Hjerte/kar: Atrieﬂimmer, takykardi, ventrikulær ekstrasystole,
hjertesvikt, myokardiskemi, ekstrasystole. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske:
Søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Undersøkelser: Redusert hemoglobin.
Ventrikkelﬂimmer er rapportert. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon
og takykardi. Høye doser (>0,4 μg/kg/minutt) og infusjon over 24 timer øker hjertefrekvens
og er i blant forbundet med forlengelse av QTC-intervallet. Økt plasmakonsentrasjon av den
aktive metabolitten som følge av overdosering, vil føre til mer uttalt og forlenget effekt på
hjertefrekvensen. Behandling: Kontinuerlig overvåking av EKG, elektrolyttnivået i serum
og invasiv hemodynamikk. Se Giftinformasjonens anbefalinger C01C X08. Egenskaper:
Klassiﬁsering: Kalsiumsensitiserer med positiv inotrop og vasodilaterende effekt hos
hjertesviktpasienter. Virkningsmekanisme: Øker kontraksjonskraften, samt gir en reduksjon
av både «preload» og «afterload» uten negativ påvirkning av den diastoliske funksjonen.
Øker den koronare blodsirkulasjonen etter hjertekirurgi, og forbedrer myokardperfusjon ved
hjertesvikt. Dette oppnås uten at oksygenforbruket i myokard øker signiﬁkant. Forsterker
sensitiviteten for kalsium i de kontraktile proteinene gjennom en kalsiumavhengig binding
til kardialt troponin C. Åpner ATP-sensitive kaliumkanaler i vaskulær glatt muskulatur som
induserer vasodilatasjon av systemiske og koronare arterielle motstandskar, og systemisk
venøse kapasitetskar. Proteinbinding: 97-98%, primært til albumin. Hhv. 39% (OR-1855)
og 42% (OR-1896) for metabolittene. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 0,2 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 1 time. Ca. 75-80 timer for metabolittene. Hemodynamisk effekt varer
minst 24 timer, 7-9 dager for den aktive metabolitten. Clearance 3 ml/minutt. Metabolisme:
Metaboliseres fullstendig, hovedsakelig ved konjugering. Ca. 5% i tarm. Aktiv metabolitt
(OR-1896) dannes ved reabsorpsjon og acetylering av metabolitt i tarm. Metabolittene
har hemodynamiske effekter tilsvarende levosimendan. Maks. plasmakonsentrasjon for
metabolittene oppnås 2 dager etter avsluttet infusjon. Acetyleringsgraden er genetisk
bestemt. Utskillelse: 54% i urin, 44% i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares
kaldt (2-8°C), skal ikke fryses. Fortynnet infusjonsvæske skal brukes umiddelbart. Ved
fortynning under tilfredsstillende aseptiske forhold kan infusjonsvæsken oppbevares inntil
24 timer. Andre opplysninger: Tilberedning: Til konsentrasjonen 0,025 mg/ml fortynnes 5
ml 2,5 mg/ml konsentrat med 500 ml glukoseinfusjonsvæske 50 mg/ml. Til konsentrasjonen
0,05 mg/ml fortynnes 10 ml 2,5 mg/ml konsentrat med 500 ml glukoseinfusjonsvæske 50 mg/
ml. Følgende legemidler kan gis samtidig med Simdax via sammenkoblede infusjonsslanger:
Furosemid 10 mg/ml, digoksin 0,25 mg/ml, glyseroltrinitrat 0,1 mg/ml. Fargen på konsentratet
kan under lagring endres til oransje. Dette påvirker ikke egenskapene. Pakninger og priser:
5 ml (hettegl.) kr 6830,10. 4 × 5 ml (hettegl.) kr 27215,40.
Orion Pharma AS | Postboks 4366 Nydalen, 0402 OSLO | Telefon: 40 00 42 10
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Meta-analyse fra
8 kardiologiske studier
med 2 403 pasienter
viser 1,59 dager kortere
sykehustid for pasienter
som behandles med
SIMDAX.
Etter Landoni G, et al. Crit Care Med 2012;40:634-46
(supplemental digital material)

Mer informasjon om Simdax og behandling ved akutt dekompensert hjertesvikt ﬁnner du på www.simdax.no
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NYTT FRA

Fortsatt adrenalin ved AHLR?
I en artikkel fra tidsskriftet til Den norske lægeforening
kommenteres en viktig artikkel som opprinnelig ble
publisert i tidsskriftet Resuscitation (Olasveengen TM,
Wik L, Sunde K et al. Outcome when adrenaline (epinephrine) was actually given vs. not given – post hoc
analysis of a randomized clinical trial. Resuscitation
2012; 83: 327–32.).
Hovedbudskapet er at adrenalin øker antall pasienter som overlever til de kommer til sykehuset, men
reduserer sjansen for videre overlevelse og et godt nevrologisk resultat.
Dette er spennende og viktig forskning fra et
ledende norsk forskningssenter. Det blir interessant å
se om andre/nye studier kan bekrefte disse resultatene,
og om de får følger for de neste internasjonale retningslinjene for AHLR som planlegges i 2015. Antakelig
må flere studier til før ILCOR og ERC konkluderer om

man skal gå bort fra anbefalingen om adrenalin som
standardmedikament ved AHLR eller evt. anbefale en
justert (redusert?) dose. NRR vil på dette punktet forholde seg til hva de internasjonale guidelines til enhver
tid sier. Hvis man kommer til å konkludere med å ta
bort adrenalin som anbefalt rutinemedikament ved
AHLR, vil dette føre til en ytterligere forenkling av stansbehandlingen.
12. januar 2013
Kristian Lexow,
Overlege
Leder Norsk Resuscitasjonsråd

Gjengitt med tillatelse fra tekstforfatter

Sjekk ut NRR sin nye nettside:

www.nrr.org
Hvis du ikke allerede har gjort det:
Registrer deg som ny bruker og
få tilgang til e-læring, kursoversikt,
kursbevis og nettbutikk.
Hvis du er registrert som NRRgodkjent instruktør får du også
tilgang til tilleggsfunksjonene
i HLR-registeret.
På nettsiden kan du også
registrere deg som NRR-medlem.
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Uttalelse fra NRR:

Mekanisk
brystkompresjon
Brystkompresjonsmaskiner innføres
i luftambulansetjenesten og enkelte
ambulansetjenester. Resuscitasjonsrådet
har i den anledning utarbeidet
noen anbefalinger.
Anbefalinger om bruk av mekaniske brystkompresjonsmaskiner i Norge vedtatt av NRR 20.09.
2012.

Forsinket montering kan gå gi unødige pauser i brystkompresjonene. Kvalitetssikret opplæring er derfor påkrevet før bruk.

Mekaniske brystkompresjonsmaskiner er maskiner som
automatisk leverer brystkompresjoner ved hjerte-lungeredning. Det finnes gassdrevne og elektriske modeller.
Studier så langt tyder på at mekanisk brystkompresjon
ikke gir dårligere overlevelse, og at det kan være effektivt for å sikre gode brystkompresjoner f.eks. under
transport. Det vitenskapelige grunnlaget for bruk av
kompresjonsmaskiner gir i 2012 likevel ikke støtte for å
erstatte god manuell brystkompresjon som hovedmetode. Forutsatt korrekt bruk kan maskinene i visse sammenhenger representere en potensiell kvalitetsheving i
deler av intensiv- og akuttmedisinen. Bruk av brystkompresjonsmaskiner innebærer imidlertid også en risiko
for å ende opp i vanskelige og uverdige livsavslutninger
hvis de tas i bruk uten at det foreligger gode og gjennomarbeidede prosedyrer.

3. Eksempler på indikasjoner for bruk av kompresjonsmaskin i en protokoll kan være:
a) Operasjonelle:
Ved behov for brystkompresjoner under transport
in-hospitalt eller i luftambulanse eller bilambulanse;
dels for å vedlikeholde kvaliteten av kompresjonene
og dels for å unngå at usikret personell foretar
manuell brystkompresjon under transport.
b) Medisinske:
- Ved behov for langvarig brystkompresjon pre- eller
in-hospitalt som ved resusciteringsforsøk i forbindelse med dyp hypotermi, spesielle forgiftninger
eller strømskader.
- Som en «bro» til PCI, ECMO eller hjerte-lunge-maskin for utvalgte pasienter under transport pre- eller
in-hospitalt.
- Ved langvarige behov for brystkompresjon på intervensjonslaboratorium, elektrofysiologisk laboratorium eller liknende, f.eks. under pågående PCIbehandling.

Norsk Resuscitasjonsråd vil
derfor peke på følgende:
1. Kompresjonsmaskiner bør bare tas i bruk etter at det
er utarbeidet klare prosedyrer som beskriver indikasjoner og bruk. Prosedyrer må utarbeides slik at også mottagende sykehusavdelinger har en plan for videre
behandling, herunder også hvordan man skal gå fram
for å avslutte mekanisk brystkompresjon når videre
behandling viser seg å være nytteløs.
2. Mekaniske brystkompresjonsmaskiner kan påføre
pasienter unødig skade hvis de blir brukt på feil måte.

4. Siden mekaniske brystkompresjonsmaskiner ikke er
etablert behandling, bør bruken beskrives i behandlings- og forskningsprotokoller. NRR oppfordrer fagmiljøene i Norge om å gå sammen om en felles behandlingsprotokoll, og at behandlings- og forskningsprotokoller koples opp mot et nasjonalt register for bruk av
mekaniske brystkompresjonsmaskiner.
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Du som allerede er medlem jobber kanskje
sammen med noen som ikke er det?

Med mange medlemmer får vi større tyngde
i mange fora; fagpolitisk i NSF, mot politikere,
i media og i samfunnet ellers.
Både enkeltmedlemmer og lokallag
kan verve nye medlemmer!

Medlemsfordeler:
• Som medlem får du tre nummer i året av vårt
eget fagtidsskrift, Hjerteposten
• Du får muligheter til å søke stipend og prosjektmidler
• Du får muligheter til å søke prosjektmidler
fra NSF via NSF-LKS
• Du får rimeligere deltakeravgift på vår årlige kongress

Verving av
10 medlemmer fra kongressen
i Molde 2012 til kongressen
i Bodø 2013 gir deg:

Fri deltageravgift på årets
kongress i Bodø

• Du møter et nasjonalt og internasjonalt nettverk av
sykepleiere som jobber med hjertepasienter

Når du har vervet 10 nye
medlemmer – send e-post til
innmeldingnsflks@gmail.com

med navnet på dem du har vervet.

Medlemskontingenten er kr 300,- pr. år.
Medlemskap i NSF-LKS forutsetter at du også er medlem i NSF. NSF-LKS er også på

Meld deg inn på vår nettside:

Medlemsregisteret

www.sykepleierforbundet.no/lks
Du finner «Bli medlem av faggruppen» til venstre på hovedsiden.
Her melder du deg inn direkte og mottar bekreftelse pr. post fra NSF.
For å melde deg inn trenger vi følgende informasjon:
• Medlemsnummer i NSF

En viktig forutsetning for at medlemsregisteret skal fungere optimalt er at
det enkelte medlem har oppdaterte
kontaktopplysninger (mobilnummer og
e-postadresse).
Det gjør det mulig å sende SMS og
e-post til alle med få tastetrykk.

Ved problemer kontakt oss på e-post:
innmeldingnsflks@gmail.com
Da trenger vi følgende informasjon:
• Navn
• Fødselsdato
• Postadresse
• Gjerne medlemsnummer i NSF
NB! All korrespondanse skjer via e-post
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Verv ti medlemmer og få fri kongressavgift til NSF-LKS kongressen i Bodø!

«Fra alarmen går til hjertet slår»

Bodø:

KONGRESS

2013

17. - 19. april

Generalforsamling
18. april
Radisson Blu Hotel, Bodø

Bruk følgende framgangsmåte:
• Gå inn på
www.sykepleierforbundet.no og
• Klikk på lenken til høyre der det står
«Oppdater mine medlemsopplysninger».
• Logg inn, og registrer mobilnummer
og e-post.

Landsgruppen av Kardiologiske Sykepleiere

20 år !

Jubileumsongress
Bodø 17. – 19. april 2013
ONSDAG 17. april
10:00 – 11:30 Registrering/utstilling/kaffe
11:30 – 12:30 Åpning og velkommen
ved faggruppeleder Siv Olsen

Møteledere:
Aase Ervik / Gro Sørensen

12:30 – 13:30 Lunsj/Utstilling
13:30 – 14:15 «Jeg var stein dau»

Kristian Adolfsen
Siviløkonom og gründer

14.15 – 15:00 Når trening går på helsen løs

Jostein Grimsmo, Lege, PhD

15:00 – 15:15 Utstilling/frukt og grønnsaker
15:15 - 15:35

13:50 – 14:10 Mestringsfremmende ivaretakelse av pårørende til en pasient som får terapeutisk
hypotermibehandling etter hjertestans. Om
håp, informasjon, nettverk, nærhet og tillit.

Anette Krane

14:10 – 14:30 Europeiske kardiologiske sykepleieres kunnskap om antikoagulasjonsbehandling

Kjersti Oterhals
Spesialsykepleier, PhD stipendiat

Kaffe/Postervandring
14:45 – 17:00 Generalforsamling
19:30

Med hjerte i kommunehelsetjenesten

Jubileumsfest

Linn Jenny Morsund, Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie

15:35 – 15:55 «Reisende hjerteinfarktpasient, - med hvilken
kunnskap om egen situasjon i bagasjen?»

Marion Celius, Intensivsykepleier
Mastergradsstudent

FREDAG 19. april

15:55 – 16:15 Har sykepleiedrevne
hjertesvikt poliklinikker effekt?

Karen Melien Ree
Kardiologisk sykepleier

09:00 – 09:30 Sykepleierens utfordring når nok er nok

Hilde Engesnes, Intensivsykepleier

16:30 – 18:00 - Nettverksmøte for ledere
- Introduksjon i skriving av abstrakt

Egen påmelding
Egen påmelding

09:30 – 10:00 Lang QT-tid – klinikk og behandling

Knut Tore Lappegård, Lege, Professor

10:00 – 10:30 En familie med Lang QT-syndrom

Marit Hanssen

Møteledere: Tone Aarhus / Berit Gravrok

10:30 – 10:45 Kaffe/utstilling/postervandring

TORSDAG 18. april
08:00 – 08:45 Frokostsymposium

Møteledere:
Unni Haukeland / Gunhild Brørs

09:00 – 09:20 Symptomer på angst og depresjon som risikofaktor for fremtidig hjerteinfarkt. En studie
fra HUNT 2 koblet med endepunktsregister.

Lise Tuset Gaustad

09:20 – 09:40 Kortidsendringer i selvrapportert helse og
livskvalitet hos pasienter 80 år og eldre
etter transkateter aortaventil implantasjon

Siv J. S. Olsen
Spesialsykepleier
i kardiologisk sykepleie

09:40 – 10:00 Ressurssenter for hjerterehabilitering
i Helse Sør-Øst

Grethe Bjerke Frank

10:00 – 10:30 Kaffe/Postervandring/utstilling
10:30 - 11:15 Fra alarmen går til hjertet slår –
Avansert hjerte-lungeredning

Stansteamet
Nordlandssykehuset

11:15 – 12:00 ROSC – hva så?

Knut Dybwik, Intensivsykepleier, PhD

10:45 – 11:30 Lang QT syndrom og Hypertrofisk kardiomyopati. Genetisk utredning og veiledning
av pasienter med arvelige hjertesykdommer
og pasientrapporterte utfall

Anniken Hamang
Sykepleier, Genetisk veileder, PhD

11:30 - 12:15 Bedre livskvalitet ved utredning og
behandling av hjertesykdom

Liv Wensaas, Sykepleier, PhD

12:15 – 13:00 Lunsj/Utstilling
13:00 – 13:30 Hjerte og alkohol?

Anders Hovland, Lege, 1. Amanuensis

13:30 – 14:00 Prehospitale tjenester
Forente krefter til pasientens beste!

Thomas Hansen, Akuttsykepleier

14:00 – 14:15 Presentasjon av kongress 2014

Faggruppen i Rogaland

14:15 – 14.30 Pause
14:30 - 15:15

Avslutningsforedrag

15:15 – 15:20 Vel hjem ved faggruppeleder

12:00 – 13:00 Lunsj/utstilling
13:00 – 13:30 Symposium
13:30 – 13:50 Bruk av mekanisk støtte ved sirkulasjonsstans

Gro Sørensen, Intensivsykepleier

«Fra alarmen går til hjertet slår»
Velkommen til jubileumskongress i Bodø 17.–19. april 2013

Siv Olsen

NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Innkalling til

Tildelte
medlemsstipend

Generalforsamling i NSF-LKS

Radisson Blu Hotel, Bodø • Torsdag 18. april 2013 kl 14:45 - 17:00
Generalforsamlingen (GF) er NSF-LKS sitt øverste besluttende organ.
Her kan både enkeltmedlemmer og lokalgrupper melde inn saker.

vår 2013 – à kr. 8 000

Frist for innsending av saker er 7. mars 2013, og forslag om vedtektsendringer
må være styret i hende senest to måneder før GF.
Sakene skal sendes til styret ved Siv Olsen: sivolsen@hotmail.com
Forslag på kandidater til valg skal sendes nominasjonskomitéen
v/ Tone M Norekvål: tone.norekval@helse-bergen.no

Foto: Terje Rakke

Vær med og bidra til at NSF-LKS forblir en aktiv og levende landsgruppe!

Navn

Arbeidsplass

Prosjekt

Marit Solberg

Intensivsykepleier og ass. enhetsleder
ved Hjerteovervåkningen,
Nordlandssykehuset Bodø

NSF-LKS kongress,
Bodø 17. - 19. april

Vibeke Andersson

Intensivsykepleier, Hjerteovervåkningen,
Nordlandssykehuset Bodø

NSF-LKS kongress,
Bodø 17. -19. april

Heidi Gulbrantsen

Kardiologisk sykepleier, Klinikk for
Hjertemedisin, St. Olavs Hospital

ESC kongress 2013,
Amsterdam 31.aug. - 4.sept.

Hege Moltzau

Kardiologisk sykepleier, Kardiologisk
overvåkning, LHL Helse Feiringklinikken

NSF-LKS kongress,
Bodø 17. -19. april

Anne Grete Vågen

Kardiologisk sykepleier og
intensivsykepleier,
Hjertepoliklinikken, Volda Sykehus

NSF-LKS kongress,
Bodø 17. -19. april

Irene Drotningsvik

Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie,
Hjerteavdelingen, Hjerterehabiliteringen,
Haukeland Universitetssykehus

NSF-LKS kongress,
Bodø 17. -19. april

Oddrun Østgård

Intensivsykepleier, Medisinsk overvåkning,
Sykehuset Levanger

NSF-LKS kongress,
Bodø 17. -19. april

Monika S. Johansen

Kardiologisk sykepleier, Hjertemedisinsk
overvåkning, St. Olavs Hospital

NSF-LKS kongress,
Bodø 17. -19. april

Anita Aasen

Intensivsykepleier, Fagutviklingssykepleier
ved Medisinsk overvåkning,
Sykehuset Namsos

NSF-LKS kongress,
Bodø 17. -19. april

Siv Olsen

Spesialsykepleier i kardiologisk
sykepleie, HINT,
Haukeland Universitetssykehus

Nordisk-Baltisk kongress,
Oslo 13. - 15. juni
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13.-15. JUNE

Stipend 2013
I samarbeid med DIACOR utlyses 1 stipend
på kr. 10 000,- til sykepleiere som ønsker
opplæring/videreutdanning innen hjertesvikt.

Søknaden må inneholde begrunnelse for søknad, samt budsjett
med anslåtte ugifter.
Det søkes elektronisk på søknadsskjema som
finnes på vår internettside:
www.sykepleierforbundet.no/lks
Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret i NSF-LKS.
Etter endt stipendperiode forventes et innlegg i Hjerteposten eller annet
NSF-LKS forum.
Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter når rapporten er
godkjent.
Søknadsfrist:
30. mars 2013

Nordic Baltic Congress of Cardiology

Oslo Opera House

XXI
XX
XIV
I
Welcome ttoo

XXIV No
Nordic
ordic Baltic
Baltiic
Congres
ss of Cardiology
Carddiology
Congress
OSLO
OSL
O 13.-15. June
June 2013

On behalf of the Organising
ganising Committee
C
ee and the Norwegian
Nor
Society
of Cardiology it is a grea
eat pleasure to welcome you
ou tto the XXIV Nordic
Baltic Congress of Cardiology
diology in Oslo,
Oslo Norway,, June 13-15, 2013.
This 2½ dayss meeting will bring
br
together clinical cardiolog
diologists,
clinical and basic resear
esearchers, nurses and others inter
erested in the
field of cardiology. This
his is a unique opportunity
oppor
to
o make fr
friends and
establish collaboration
tion with colleagues
c
from
om other Nor
Nordic-Baltic
countries, to experience
e the new Oper
Opera house byy the Oslo fjor
fjord, and
to enjoy the early Scandina
candinavian summer. Of course w e also welcome
participants from
om outside the Nordic-Baltic
Nor
countries . Furthermore, the
pharmaceutical
eutical and medic
medico-technical industryy will be represented.
r
Join us for a scientific
tific and cultur
cultural experience
e in one of the most
beautiful capitals of the region.
r
Prof. Dan Atar,, Chair of Or
Organising Committee
ociety of Cardiology
Assoc. Prof. Stein Samstad
amstad, President Norwegian Societ

Photo:
Photo: Er
Erik
ik Berg,
Berg, this page.
page. Trond
Trond Isaksen, front
front page

For nærmere opplysninger/vedtekter, se NSF-LKS sine nettsider
www.sykepleierforbundet.no/lks
eller kontakt NSF-LKS ved
gsorense@ous-hf.no

Abstraktfrist: 1. april 2013
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The 5th Joint
Scandinavian
Conference in
Cardiothoracic
Surgery
Aarhus, Denmark
22-24 August 2013

Early Registration - June 15, 2013
Abstract Submission - May 1, 2013

Kristin Verket, Mona Hårstad, May Berget og Kirsten Westrheim på kongress i Lisboa.

Rapport fra ESICM-kongressen

2012

European Society of Intensive Care Medicine’s (ESICM) årlige kongress
gikk av stabelen i oktober 2012 i Lisboa.
Av Terje Hansen, intensivsykepleier,
Thorax Intensiv, St. Olavs Hospital

Les mer om kongressen på:

www.sats2013.com
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På kongressen deltok det delegater
fra mer enn 90 land, og den norske
delegasjonen bestod av 180 leger og
sykepleiere. Programmet var omfattende med ti parallelle forelesninger
over tre dager. I tillegg var det presentasjon av 1100
utvalgte forskningsprosjekter, presentert som «e-posters» i to bolker hver dag.
Nytt av året var at en kunne delta mer interaktivt i
forelesningene via smarttelefon. Ved å laste ned en app
kunne en for eksempel sende spørsmål til ordstyrer,
vurdere og gi poeng til forelesninger og en kunne til

enhver tid ha oversikt over det vitenskapelige programmet. Siden det foregikk parallelle foredrag, og en noen
ganger skulle ønske at en kunne være på to steder på en
gang, var det fint at det ble gjort digitale opptak av alle
forelesningene slik at en i ettertid kunne se etterspurte
foredrag i et såkalt «replay theatre.»
I min jobb som intensivsykepleier ved en thoraxkirurgisk intensiv avdeling, har en behov for kunnskap
om flere pasientgrupper. Planlagt åpen hjertekirurgi
utgjør den største gruppen pasienter, men ofte får disse
pasientene behov for intensiv behandling utover postoperativ overvåkning. I tillegg samarbeider vi nært med
kardiologiske avdelinger og har derfor behov for kunnskaper om denne pasientgruppen. I denne rapporten
har jeg derfor valgt å referere fra forelesninger fra tre
Hjerteposten nr 1 - 2013
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områder; hjertesvikt hos intensivpasienter, hemodynamikk og terapeutisk hypotermi etter hjertestans.
Akutt hjertesvikt hos intensivpasienter,
hva er nytt?

Kardiovaskulær dysfunksjon er en hyppig komplikasjon
hos pasienter med sepsis. I septisk sjokk ser man en
alvorlig, men reversibel depresjon av myokard i den
akutte fasen. Årsakene er multiple og sammensatte. Det
gjøres studier på inotropi og bruk av Beta-blokkere for
å finne den mest effektive behandlingen, men foreløpig
med få konklusjoner.
Kardiogent sjokk – fra medisinsk terapi
til mekanisk støtte:

I år ble den store studien om aortaballongpumpe,
IABP–SHOCK 2 publisert. Overraskende nok viste den
at IABP, i forhold til optimal medisinsk behandling, ikke
bedret overlevelsen til pasienter med akutt myokard
infarkt komplisert med kardiogent sjokk. På bakgrunn
av denne studien har European Society of Cardiology’s
(ESC) retningslinjer for behandling av pasienter med
AMI med ST hevning blitt endret i 2012. Fra å være et
førstevalg, har IABP nå blitt en 2b klassifisering som
indikerer at den nå eventuelt kan vurderes som behandling.
ExtraCorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) har
nå blitt standard behandling for alvorlig/refraktær hjertesvikt. Som superbruker for St. Olavs Hospitals nyoppstartede ECMO-behandling, var det interessant å få innblikk i hvordan praksisen er i Europa. Behandlingen kan
startes raskt fordi perifere kateter kan legges inn i lokal
anestesi. ECMO sikrer en høy og stabil blodflow, opp til
8 liter per minutt, samtidig som den støtter både hjerte
og lunger. På denne måten holdes pasienten i live mens
han venter på for eksempel transplantasjon eller recovery. ECMO-behandling kan benyttes over tid siden
pumpen og slangesettet er svært pålitelig og kan brukes
i opp til 21 dager. Behandlingen er billigere enn andre
metoder, som Impella og Tandem Heart pVAD. Studier
viser at pasienter med diagnoser som alvorlig kardiogent sjokk, fulminant myocarditt, kardiogent sjokk etter
komplisert hjertekirurgi og inneliggende pasienter med
hjertestans, profiterer på behandlingen. En studie av
pasienter med hjertestans prehospitalt viste svært dårlige resultater på tross av ECMO. Tidlig og rask diagnostisering av alvorlige kardiogene sjokk er avgjørende. Hvis
pasienten går i multiorgansvikt før ECMO startes, er
prognosene også dårlige. Det avgjørende er tidsfaktoren. Et mobilt ECMO team som raskt kan dra ut for å
etablere og stabilisere pasienter på ECMO, og deretter
bringe dem til et sentralt sykehus med en spesialisert
intensiv er viktig.
Studier viser at pasienter som blir hentet av et mobilt
ECMO team, har like god prognose som de som kommer direkte til en spesialavdeling.
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Terapautisk hypotermi (TH) etter hjertestans

En stor studie fra Norge angående bruken av TH på
intensiv ble presentert under kongressen. Studien viser
overlevelse blant pasienter med prehospital hjertestans
som var bevisstløse, uavhengig av alder, sykehistorie
og hjerterytme. Dette er en retrospektiv studie av 715
hjertestanspasienter ved Ullevål, Haukeland og Stavanger universitetssykehus, i perioden 2004 til 2008.
Resultatene viste at 70 % av pasientene som ble innlagt,
ble behandlet med TH. 42% overlevde, og av disse hadde 90% god cerebral funksjon. Når det gjelder indikasjoner for å bruke TH, er det lite diskusjon om at pasienter som har ventrikkelflimmer skal nedkjøles. Mer
usikkert er det med stanspasienter uten ventrikkelflimmer, pasienter over 75 år og pasienter som har hatt
stans uten å være hjertesyke. Studien viste videre at
kvinner og eldre i mindre grad ble nedkjølt. Til tross for
at mange blir behandlet med TH, viser dette at det er
mer å hente ved at nedkjøling brukes i større grad.
Behandling av pasienter etter hjertestans:
Svar på viktige problemstillinger
Første problemstilling omhandlet tidlig nedkjøling.
Hvis pasienten skal behandles med TH, hvor tidlig kan
man starte? Kan man starte prehospitalt, før pasienten
er revaskularisert?
Data fra dyreforskning tyder på at tidlig nedkjøling
kan ha en positiv effekt for å beskytte hjernen, men
foreløpig må man avvente videre forskning for å få svar
på dette.
Andre problemstilling var å definere mål for perfusjon av hjernen og oksygenering.
For å sikre god perfusjon bør normotensjon tilstrebes. Utgangspunktet må være den enkelte pasients utgangsverdier. Forskning har vist at hypotensjon fører
til nedsatt overlevelse. Middelblodtrykk over 65 mmHg
er satt som mål, så lenge dette medfører at pasienten
har god urinprodusjon.
Når det gjelder oksygenering, er selvsagt for lav saturasjon ugunstig, men studier har også vist at for høy
saturasjon heller ikke er bra. Anbefalingen er derfor å
titrere oksygenbehandlingen til pasienten har mellom
94 og 98% i SaO2.
Tredje problemstilling var å finne ut av hva som
gir den optimale støtten til de forskjellige organsystemene. Først og fremst må utløsende årsak til hjertestansen diagnostiseres og behandles. Deretter må det vurderes om TH skal initieres. Nyere data viser at også pasienter i kardiogent sjokk kan profittere på behandlingen.
Når det gjelder lungene, bør ventileringen titreres for
å oppnå normal til lett hypoventilering. Hyperventilering med lav pCO2, vil kunne føre til nedsatt sirkulasjon i hjernen.
Høyt blodsukker bør behandles, og målet er at det
skal ligge mellom 8-10 mmol /liter.
Når det gjelder elektrolytt-balansen, må kaliumverdiene følges nøye. Så lenge pasienten er nedkjølt, bør den

Terje Hansen May Berget, Kristin Verket og Kirsten Westrheim.

ligge rundt 3 mmol/l. Lavere verdier øker faren for ventrikkeltachycardi, og høyere verdier øker faren for hyperkalemi når pasienten skal varmes opp.
En fjerde problemstilling er om disse pasientene
skal gis antibiotikaprofylakse.
Studier viser at 67% av pasientene får en infeksjon,
i hovedsak er det pneumoni det dreier seg om. Årsakene er skader på lungene, manglende beskyttelse av luftveier, koma, akuttintubering og respiratorbehandling.
Diagnostiseringen er vanskelig, siden nedkjølingen fører til at parametre som feber og leukocytter ikke kan
brukes. Man antar at nedkjølingen i seg selv også påvirker insidensen av infeksjoner, men det poengteres at
dette ikke må føre til at man velger bort nedkjøling.
Videre kliniske studier er påkrevet før man kan komme
med anbefalinger.
Siste problemstilling som ble tatt opp var nevrologisk prognose ved hypotermi.
Nevrologisk prognostisering har blitt mer kompleks
og rådende retningslinjer må revideres. Lokale, standardiserte protokoller og multiple prognostiske verktøy
bør implementeres. Vurderingen om å avslutte livsforlengende behandling bør utsettes. Moderne intensiv-

behandling med TH gjør diagnostiseringen vanskelig og
mindre pålitelig, på grunn av farmakologisk koma med
sedasjon, analgesi og muskelrelaks. I tillegg er metabolismen nedsatt og kramper kan være maskert. Derfor
bør vurderingen om å avslutte behandling utsettes til 72
timer etter oppvarming. Gjentatte kliniske nevrologiske
undersøkelser bør være fundamentet i diagnostiseringen, i tillegg til prognostiske hjelpemidler som CT og
EEG. Målet med nevrologisk prognostisering er å understøtte beslutningsprosessen i behandlingen, for å kunne
gi god informasjon og unngå meningsløs intensivbehandlig, for dermed å minske lidelsen til de pårørende.
Oppsummering av ESICM- kongress 2012

Alt i alt opplevdes kongressens program som variert og
omfattende. Forelesninger som var direkte rettet mot
sykepleiere, utgjorde under 10 % av presentasjonene.
Emnene som ble belyst var i hovedsak teamarbeid, kommunikasjon, infeksjoner, pasientsikkerhet og etikk i forbindelse med livets slutt. Selv om dette er store og viktige temaer i intensivhverdagen, savnet jeg flere forelesninger av og for sykepleiere rettet mot mer spesifikk
intensivsykepleie til forskjellige pasientgrupper.
Hjerteposten nr 1 - 2013
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Lokalgruppene

Styret i lokalgruppa
i Sør-Trøndelag.
Fra venstre Unni
Stolsmo, Daghild
Dybdal, Minoca S.
Johansen, Thomas
Skjærset og Thor
Morten Strand.

Fagdag i Trondheim
Da var dagen endelig kommet, tirsdag 13/11-12. LKS Sør-Trøndelag
arrangerte fagdag for medlemmer, sykehusansatte, studenter og lærere.

For styret, nestleder NSF-LKS Sør-Trøndelag, Thomas Skjærset

Totalt 160 deltakere kunne benke seg i HiST sine lokaler på Øya Helsehus i Trondheim.Temaene denne dagen
omfattet hjertesykdom koblet til temaer som idrett,
avsluttende behandling, sammenhenger mellom diagnoser, uheldig pasientbehandling, økt beredskap på
sykehus og bedre ivaretakelse av ansatte, og til slutt
internasjonalt legearbeid i Sudan.
Man skulle tro det var lang tid mellom én fagdag
til neste års fagdag, men slik fortoner det seg ikke
for oss i styret når vi holder på å planlegge fagdagen. Styret bestod i 2012 av leder Monica S. Johansen,
Thor Morten Strand, Unni Stolsmo, Daghild Dybdal og
Thomas Skjærset. I skrivende stund er allerede dato for
fagdag høsten 2014 (!) diskutert i gruppa. Etter mange
telefoner, møter, avtaler, skriblerier, notater og leveranser, var fagdagen 2012 klar! Gruppa har jobbet aktivt
med å få med forelesere, deltakere og har koordinert
med flere sykehusavdelinger for å få flest mulig med på
denne dagen. Klinikk for Hjertemedisin på St. Olavs
Hospital har gitt et tydelig tegn på at de ønsker å fremme fag og engasjement og har lagt godt til rette for stort
oppmøte. Vi har også prøvd å få med deltakere fra kommunehelsetjenesten, men dette har ikke vært fullt så
enkelt. Vi ønsker å fronte denne dagen som viktig for
alle som jobber med hjertepasienten.
Alle foredragene vi presenterte hadde fokus rettet
mot fremtiden og et ønske om å bedre situasjonen for
både pasienter og pleiepersonell. Etter velkomst v/ sty34
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remedlem Thor Morten Strand (ny leder i 2013) fikk vi
vakker sang av to unge damer, Oda og Hanna fra Huseby
ungdomsskole i Trondheim.
Første foredragsholder var Jan Pål Loennechen, overlege på Hjertemedisinsk klinikk, med det spennende
temaet «Plutselig hjertedød hos unge idrettsutøvere».
Han fokuserte på komplekse mekanismer ved hjertemuskelsykdom, koronar patologi, dysfunksjon i det elektriske ledningsnettverket, aortasykdom og ytre årsaker
som kan føre til død hos trente, unge og ellers friske
mennesker. Han presiserte blant annet at det kan være
familiære sammenhenger, at man må være obs på symptomer ved anstrengelse som besvimelse, hjertebank og
brystsmerter. Han trakk frem faren for arytmier ved
hard trening når man har virusinfeksjoner, og at regelmessig trening reduserer risiko for hjertedød i hvile og
lett arbeid.
Neste foredrag var ved overlege i kardiologi, Ole
Christian Mjølstad, som med temaet «Når er nok, nok?»
brakte oss inn i de vanskelige og tunge etiske utfordringene vi altfor ofte møter i forbindelse med livsforlengende behandling. Han presiserte viktigheten av den
gode samtalen som verktøy for å oppnå god pasientbehandling.
I en naturlig fortsettelse av forrige tema fikk vi høre
intensivsykepleier Hilde Engesnes belyse «Sykepleierens utfordringer når nok er nok». Med gripende scenarier fra hovedintensiv viste hun oss at selv med lang og
bred erfaring, kan pasienter og deres pårørende utfordre oss både etisk, faglig og personlig.

Etter en fortreffelig varmlunsj kunne overlege i kardiologi, Rune Mo, forelese om «Hypertensjon og atrieflimmer – Sterk sammenheng og stor utfordring». Han
knyttet sterke bånd mellom hypertensjon og atrieflimmer ved hjelp av statistikk og detaljert patofysiologi. Vi
fikk et engasjerende og faglig godt innblikk i legenes
utfordringer og muligheter for å forebygge atrieflimmer
med god blodtrykksbehandling.
Stein Meisingseth representerte pasientgruppa denne dagen med den spennende foredragstittelen «Jeg
overlevde – til tross for fastlegen». Stein fortalte om sine
langvarige, sterke plager som ikke helt fulgte «standard»
for hjertepasienten. Plagene og symptomene, som for
veldig mange av oss deltakerne var godt gjenkjennbare,
ble ikke fanget opp adekvat av hans fastlege. Dette forsterket seg etter at noen undersøkelser viste ikke-kardielle funn som kunne forklare en del av smertene, og
også etter at hjertespesialist var konferert. Meisingseth
fortalte om fortvilelse, smerte, det ikke å bli trodd på og
redsel for hvordan det kom til å gå. I etterkant av god
behandling presiserte han viktigheten av at også fastleger blir oppdatert jevnlig.
Intensivsykepleierne Hilde M. Vinjevoll og Even O.
Jakobsen holdt et interessant innlegg med tittelen: «Kan
medisinske akutteam bidra til å forebygge alvorlig syk-

Hilde M.
Vinjevoll
og Even
O. Jakobsen holdt
foredrag
om akuttteam.

dom og død? Med fokus på intensivsykepleiers funksjon». Her presenterte de forskning og teorier som støtter opp om og viser til gode resultater der det er
gjennomført forsøk.Tanken er å bringe et forebyggende
element inn i vanlig sykehusstruktur, og forebygge forverring og intensivering av behandling. Dette gjøres
med team som rykker ut ved sykepleiers mistanke om
forverring, eller der kompleksiteten av behandling og
tilstanden til pasienten ønskes bedre belyst.
Vi fikk også gleden av å høre sykepleier i akuttmottak, Kjetil Karlsen, fortelle en dramatisk historie og om
behovet for Kollegastøtte. Dette er en lønnet ordning
der erfarne sykepleiere kan stå i beredskap for å støtte
sykepleiere som har vært gjennom tøffe hendelser som
trenger å luftes ut. Denne ordningen er prøvd ut med
god erfaring andre steder, og har nå vært utprøvd en
stund ved akuttmottaket ved St. Olavs Hospital.
Til sist, men ikke minst fikk vi et vakkert innlegg fra
overlege i anestesi, Guri Greiff, hvor hun fortalte om
«Hjertekirurgi i Sudan». Vi fikk høre musikk og se bilder
av hjertesyke voksne og barn i en hverdag som er veldig annerledes enn vår. Sykehuset var godt utstyrt og
manglet ikke noe i forhold til hjertekirurgiske inngrep.
Det å jobbe i et annet land, med en annen kultur, religion og andre språk, ga en del utfordringer, men samtidig fikk hun frem de felles menneskelige sidene ved
sorg, glede og trøst.
Samarbeidet med Pasienthotellet ved St. Olavs Hospital har vært upåklagelig, og de har virkelig stått på og
hjulpet oss med å lage denne fine dagen. HiST og SiTcafé har stilt med lokaler og hjulpet oss med mye av det
praktiske som er helt nødvendig for gjennomføringen.
Utstillerne vi fikk med oss var en kjempegod støtte som
satte en faglig og engasjerende ramme rundt dagen.
Styret i NSF-LKS Sør-Trøndelag takker for seg og
ønsker dere hjertelig velkomne til høstens fagdag medio november. Takk til alle dere som hjalp oss og bidro
til at dagen ble så fin som den ble!
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«Med hjertet i fokus»
NSF-LKS Hedmark og Oppland arrangerte temadag «Med hjertet i fokus» i Brumunddal
30.januar 2013.
Styret i NSF-LKS Hedmark og Oppland

I tradisjonen tro så inviterte vi medlemmer og andre
hjerteinteresserte sykepleiere til en kursdag i hjertet av
Innlandet. Over 90 påmeldte fra hele regionen møtte
opp denne januardagen i Brumunddal. Vi var så heldige
å få låne Sykehuset Innlandets (SI) lokaler i Brumunddal, noe som ga oss en fin ramme rundt dagen. Vi hadde en målsetning om å ha en fin blanding av lokale og
nasjonale foredragsholdere, noe vi også i år lyktes med.
Vi ønsker å gi dere noen smakebiter av den faglige
inputen vi fikk denne dagen:
Hall Schartum Hansen, kardiolog fra SI Elverum
startet dagen med en orientering om de nye blodfortynnende preparatene som blir brukt i behandlingen
av akutt hjertesykdom.
Han gjorde rede for blodproppdannelse, og de forskjellige prosessene som skjer i årene når det kommer
en endotelskade. Deretter gikk han gjennom de ulike
platehemmerne. Disse platehemmerne blokkerer reseptorer på blodplatene som hindrer at blodplatene hefter
seg sammen og danner en blodpropp:
• ASA – alltid med akutt koronarsykdom. Dette er en
gammel platehemmer som er brukt i «alle år». Ingen skal
ha mer enn 75 mg. Det gir kun økt blødningsrisiko og
ingen økt beskyttelse.
Så gikk han gjennom de nyere platehemmerne:
• Plavix som i større grad nå erstattes av:
• Brilique – gis to ganger i døgnet til alle med ACS.
Studier viser redusert dødelighet og redusert antall reinfarkter ved bruk av Brilique sammenlignet med Plavix.
• Efient – som er vist bedre effekt når man allerede
vet at koronarkarene er okkludert (brukes oftest etter
PCI ved STEMI).
Så var turen kommet for å redegjøre for antikoagulasjon ved atrieflimmer. Nytt det siste året er at guidelines
påpeker at anfall med 5 minutter eller lengre varighet
gir en økt risiko for trombedannelse og dermed økt risiko for hjerneslag (tidligere var grensen på over 5 timer).
Vi fikk en gjennomgang av hvilke pasienter som skal
antikoaguleres i forbindelse med atrieflimmer, og vi så
på scoringsverktøyet (CHADS-VAS score) som brukes.
Ved score på > 2 poeng skal pasienter ha oral antikoa36
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gulasjon. Dette medfører at en stor gruppe med pasienter skal ha antikoagulasjon (hjertesvikt, hypertensjon,
diabetes, vaskulær sykdom, alder 65-74, kvinne gir 1
poeng, og alder > 75 år og tidligere slag/TIA gir 2
poeng).
Vi kjenner til antikoagulasjon med Marevan og de
utfordringer det fører med seg med blant annet regelmessig INR-måling, utfordringer i forhold til forskjellige
matvarer og andre medikamenter som påvirker INR.
Det er kommet nye orale antikoagulasjonsmedikamenter som angriper koagulasjonskjeden på forskjellige
nivåer. To nye medikamenter selges under preparatnavn Xarelto og Pradaxa. Disse går inn et annet sted i
koagulasjonskaskaden enn Marevan. Fordelen med disse preparatene er at de har standard dosering og en
trenger dermed ikke å følge opp med målinger av
effekt. Xarelto doseres 1 gang pr dag, med dosereduksjon ved samtidig nyresvikt. Dette preparatet er også
godkjent ved dyp venetrombose og lungeemboli.
Pradaxa er en kapsel som doseres to ganger pr dag.
Dosejustering ut fra alder.
Viktig å merke seg at disse nye orale antikoagulasjonspreparatene IKKE skal brukes ved kunstige hjerteklaffer, da er det fortsatt Marevan som gjelder.
Neste foredragsholder var en utflyttet Brumunddalsgutt som de siste årene har holdt til i Trondheim.
Gustav Østerberg Øverli ble vi kjent med under kongressen i Molde i 2012, og vi i styret ønsket at flere skul-

Gustav
Østerberg
Øverli
under sitt
underholdende
foredrag.

le få muligheten til å møte Gustav og Dr. Callan. Under
denne seansen fikk vi praktiske tips om hvordan vi skal
gå fram når vi skal tolke hjerterytmer. Deretter fikk vi
en gjennomgang av de vanligste arytmiene. Dette var
et underholdende og pedagogisk foredrag som virkelig
klarte å visualisere de ulike hjerterytmene. Som et tips
vil vi anbefale Youtube.com – søk etter doctor Calla : )
Etter at vi hadde fått høre om antikoagulasjon ved
atrieflimmer og sett hvordan atrieflimmer ser ut på scopet, hadde turen kommet til foredraget om behandlingslinjer ved atrieflimmer.
Til dette hadde vi invitert Yvonne Hagen som er
kardiolog på SI Hamar. Først fikk vi en gjennomgang av
hva atrieflimmer er, forekomst og kliniske konsekvenser. Hagen introduserte oss for EHRA score – en klassifisering av atrieflimmerrelaterte symptomer fra grad I
til grad IV. En mer kjent klassifisering er etter anfallsmønster. Paroksysmal atrieflimmer er selvbegrensende
og varer vanligvis under 24 timer, men kan vare opp til
7 dager. Persisterende atrieflimmer varer over 7 dager,
og trenger behandling for å konvertere. Ved kronisk/
permanent atrieflimmer har den pågått over et år, og
eventuell konvertering har ikke lykkes.
Hun gikk videre å snakket om behandling av atrieflimmer – her ble det litt repetisjon på antikoagulasjon.
Når det gjelder antikoagulasjon i forbindelse med (medikamentell og elektrisk) konvertering, så skal pasienten ha adekvat antikoagulasjon 3 uker før konvertering
så sant atrieflimmeren har stått på mer enn 48 timer.
Etter konvertering skal pasienten ha antikoagulasjon i
minst 4 uker, oftest 3 måneder.
Frekvens- og/eller rytmekontroll? Det å konvertere
til og beholde sinusrytme har fordeler. Sinusrytme bedrer hemodynamikken, og reduserer symptomer. Rytmekontroll anbefales for pasienter med symptomatisk

Kardiolog Yvonne Hagen snakket om behandlingslinjer
ved atrieflimmer.

atrieflimmer (EHRA score II eller mer) til tross for god
frekvenskontroll. Rytmekontroll bør foretrekkes hos
yngre pasienter og for de som har atrieflimmerrelatert
hjertesvikt. En kan velge elektrisk konvertering, som
gjøres ved at pasienten får en kortvarig narkose og deretter et elektrisk strømstøt som gis gjennom atriene.
Anbefalt padsplassering er derfor fortil på høyre side av
thorax og baktil på ryggen under venstre skulderblad.
For behandling av akutte anfall kan man gi Corvert,
Tambocor eller Cordarone. Ved langtidsbehandling av
paroksysmal/persisterende atrieflimmer:
Hjerteposten nr 1 - 2013

37

NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

• Multaq – kontraindisert ved kronisk atrieflimmer,
hjertesvikt, nyresvikt, leversvikt og samtidig bruk av
Pradaxa.
• Tambocor – kan ikke brukes ved hjertesykdom,
hjertesvikt, ledningsforstyrrelser, nyresvikt.
• Sotalol – kan gi pulmonal obstruksjon hos astma/
KOLS pasienter, ikke ved hjertesvikt, ledningsforstyrrelser, nyresvikt, lang QT tid.
• Cordarone har mange interaksjoner – gir blant
annet økt INR verdi. Mange bivirkninger som ikke alle
går tilbake når medisinen seponeres.
Frekvenskontroll er førstevalget hos eldre og ved
beskjedne symptomer (EHRA score 0-I). Målet for frekvenskontroll er rundt 80 i hvilefrekvens og frekvens
110 ved moderat aktivitet. Medikamenter som brukes til
frekvenskontroll er:
• Betablokkere som reduserer hjertefrekvens og
kontraktilitet (hvordan hjertet trekker seg sammen).
• Kalsiumblokkere er spesielt gunstig til KOLS-pasienter. Skal ikke brukes ved samtidig hjertesvikt. Reduserer også hjertefrekvens og kontraktilitet.
• Digitalis er spesielt gunstig ved atrieflimmer og
samtidig hjertesvikt. Dette fordi den reduserer hjertefrekvens og øker kontraktiliteten noe. Digoxin som alle
pasientene nå har byttet til påvirkes av nyrefunksjon.
• Andre preparater som Cordarone og Multaq. Multaq skal bare brukes ved anfallsvis atrieflimmer.
Ablasjonsbehandling er heller ikke en kurativ behandling, men gir færre anfall og symptombedring hos
mange pasienter. I vårt distrikt gjøres dette på Rikshospitalet og på Feiringklinikken. En forsøker å brenne
av området rundt lungevenen som gir opphav til atrieflimmer. Det ses best resultat ved paroksysmal atrieflimmer.
Vi kjørte videre i samme tema, men på neste seanse
ønsket vi å høre hvordan en pasient opplevde å leve
med sin atrieflimmer. Her møtte vi Bjørnar Bakken
som er bonde i Fron i Gudbrandsdalen. Han fortalte
med humor og engasjement hvordan hans atrieflimmer
hadde slått til og forringet hans aktivitet. Bjørnar fortalte at han var ihuga Birkebeiner, og at han er en aktiv
mann med ski, sykkel og joggesko. Han hadde opplevd
motstridende råd om hvordan han skulle forholde seg
til trening etter disse anfallene, og valgte å høre på de
som sa at han kunne trene som tidligere. Han hadde
bestemt seg for å leve som normalt, og ikke la atrieflimmeren stoppe treningsgleden. Etter flere år med
kortere anfall, hadde han en sommer opplevd å ha flimmer over en lang periode, og kjent at han ikke kunne
være i normal aktivitet. Dette opplevde han å gi vesentlig forringelse av livskvaliteten. Han kunne spøkefullt
informere om at hans kone ikke var like glad for å reise
å hente ham etter diverse treningsturer som fikk en bråstopp på grunn av et atrieflimmeranfall. Etter ablasjonsbehandling hadde han nå færre og kortere anfall, og sa
at han ikke tenkte på sin atrieflimmer i hverdagen. Han
38
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hadde lært seg å tolke kroppens signaler, og fortalte at
han hver morgen telte puls – lå den som normalt på 4045 kunne han trene som normalt, og presse seg maksimalt. Var derimot pulsen 50 eller høyere tok han det
med ro.
En lang dag gikk snart mot slutten, men vi hadde en
avslutningsgave å gi kursdeltakerne våre. Vi hadde invitert Jan A. Haug fra Vikersund til å holde sitt foredrag:
Alle trenger kvalitetspauser! Mindfulness som
metode. Jan A. Haug har en allsidig bakgrunn som fysioterapeut og livsstyrketrener. Han har jobbet på Villa
Sana på Vikersund kurbad, og har lang erfaring med å
jobbe med helsepersonell som etter langvarig stor
belasting og stress har nådd sitt metningspunkt. Han tok
oss med inn i begrepet mindfullness – som han oversatte til oppmerksomt nærvær. Vi fikk en påminnelse
om at stress over lang tid gjør at man har risiko for å
«møte veggen». Han beskrev modeller som fortalte om
balansen mellom fred og ro («orkanens øye»)/belastning
og overbelastning. Han beskrev helsepersonell som en
gruppe som sto i fare for å stå i overbelastning over tid,
og som fikk for liten tid til fred og ro. Det å bruke mindfullness – som er en bestemt form for oppmerksomhet
der det handler om å være helt og fullt oppmerksom på
det som skjer i øyeblikket, med en vennlig og aksepterende holdning – kan hjelpe oss å trekke oss tilbake fra
overbelastning og finne fred og ro i «orkanens øye». Vi
fikk prøve oss på noen veiledede øvelser som blir brukt
i mindfulness, og vi opplevde forskjellige reaksjoner på
dette. Haug beskrev behov for stressmestring – forebygging og reparasjon av stressbelastning – både på et
individuelt og organisatorisk nivå.
Vi avsluttet dagen med 15 minutter avspenning som
var veiledet via en innspilt avspennings-CD.
Vi må få avslutte med å takke alle deltakerne og foredragsholderne våre for at vi fikk en meget spennende
dag i Brumunddal. Vi er ydmyke overfor kursdeltakere
som med tog har brukt tre timer på å komme seg til
kurs tidlig en onsdagsmorgen – mange har startet tidlig
og kjørt langt for å delta her! På samme måte vil vi takke
Sykehuset Innlandet for lån av kurslokale, og for velvillig hjelp i løpet av denne dagen. Det er hyggelig å se at
andre aktører også setter pris på vårt arbeid, LHL
Elverum var generøse med sin pengegave, som gjorde
det mulig for oss å servere frukt og kaffe i pausene, samtidig som kursavgiften var lav. Vi setter umåtelig stor
pris på interessen blant helsepersonell i vårt nedslagsfelt, og synes det vitner om engasjement rundt hjertepasientene. Vår vervekampanje bidro til 12 nye medlemmer i NSF-LKS!! Vi vil også benytte anledningen til å
gratulere Ingunn Imislund som ble vinneren av lokallagets stipend til kongressen i Bodø i april.
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Jubileumskveld LKS - Troms:

Lokalgruppene

«Når hjerteklaffen lekker»
Av Ragnhild Rønningen, på vegne av styret i NSF-LKS Troms

Den 21. november feiret NSF-LKS Troms sitt 10-årsjubileum. Feiringen foregikk på Grand hotell i Tromsø med
ca. 40 påmeldte sykepleiere. Det ble en flott jubileumskveld med faglig påfyll, kaffe og jubileumskake, loddsalg, og avslutningsvis servering av deilig tapas.
Kvelden ble åpnet av Berit Gravrok, nestleder i lokallaget, som er kardiologisk sykepleier på hjertemedisinsk
avdeling. Hun ønsket alle velkommen og introduserte
kveldens program.
Først ut var presentasjon fra legemiddelfirmaene
Bayer, Resmed og AstraZeneca. Det ble informert om de
ulike firmaenes nyeste produkter innenfor blant annet
blodfortynnende behandling og maskebehandling hos
pasienter med søvnapné.
Neste ut på programmet var Unni Lorentzen, avdelingssykepleier ved Hjertemedisinsk sengepost. Hun
gratulerte alle med jubiléet og tok oss med tilbake til
høsten 2002 hvor oppstarten av NSF-LKS Troms fant
sted. Det startet i det små og har vokst for hvert år. I dag
er vi rundt 65 medlemmer og opplever stor suksess
med temakveldene som arrangeres hver vår og høst.
Det er tydelig at sykepleiere som jobber med hjertepasienten brenner for faget. I november 2007 startet første kullet i Tromsø med videreutdanning i kardiologisk
sykepleie. Siden den gang har det blitt mange som kan
smykke seg med tittelen kardiologisk sykepleier og
flere vil det bli, da det er planlagt oppstart av nytt kull
høsten 2013.
Hovedforedragsholderen for kvelden var overlege og
kardiolog Terje Steigen, som jobber ved Hjertemedisinsk

Marianne Solstad pa vervestand

Unni Lorentzen forteller
om LKS Troms sin historie.

Terje
Steigen
viser
frem
kateter
som
blir
brukt
ved
TAVI.

laboratorium, UNN Tromsø. Han foreleste om TAVI
(transcatheter aortic valve implantation), som er kateterbasert aortaklaffimplantasjon. Henning Ruud Andersen fra Danmark var den første som utviklet teknikken
i 1989, som skulle være et alternativ til klaffekirurgi.
Det skulle likevel gå noen år før den første klaffen ble
implantert i et menneske, noe som fant sted i 2002.
Seks år etter, i 2008, ble den første TAVI-operasjonen
utført i Tromsø, og per 21. november 2012 er det utført
126 implantasjoner på UNN Tromsø og 50 000 på verdensbasis. Teknikken utføres via femoral eller apical tilgang hvor den nye, friske biologiske klaffen festes på et
kateter og føres gjennom blodåresystemet til den gamle
klaffen som skal byttes ut. Ved hjelp av ultalyd og røntgengjennomlysning bestemmes plasseringen av klaffen.
Klaffen er enten selvekspanderende eller blåses opp
ved hjelp av en ballong. Operasjonen er forbeholdt høyrisikopasienter som ikke er egnet for åpen operasjon.
En regner med at ca. halvparten at dem med svært alvorlige symptomer på klaffesykdom, og som ikke kan
gjennomgå åpen operasjon, vil dø i løpet av ett til to år
uten annen behandling. Statistikken for de som
gjennomgår TAVI viser at 50 % overlever etter 2 år, og
20 % overlever etter 5 år. Med TAVI er det økt risiko for
hjerneslag, klaffelekkasje og ledningsforstyrrelser i hjertet som fører til pacemakerbehov. Behandlingen er ressurskrevende og kostbar, men til gjengjeld kommer pasienten seg raskere på beina. Formålet er å gi bedre
leveutsikter og livskvalitet med mindre plager i form av
tungpusthet, brystsmerter og svimmelhet.
Vi i lokallaget takker for en fin jubileumskveld og gleder oss til ny temakveld til våren!
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Avslutningsseminar
for videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 2012
13. desember 2012 var en stor dag for det kardiologiske fagmiljøet
i Midt-Norge. På selveste Luciadagen var det avslutningsseminar for kull
2011-2012, det første kullet av spesialsykepleiere i kardiologi i Trondheim.
Av Heidi Guldbrandsen og Aase Ervik

Spesialsykepleierne fikk presentere sine fordypningsoppgaver for arbeidsgivere, kolleger, medstudenter,
øvrig fagpersonell og familie.
Begivenheten fant sted på «Blåhø», det største auditoriet på Øya Helsehus. Bygget huser Høgskolen i SørTrøndelags Avdeling for sykepleie, og er i tillegg helsehus for Trondheim kommune med tilbud om medisinsk
behandling, avlastning, lindrende behandling, EDDA
legesenter og NTNU’s Institutt for samfunnsmedisin.
Seminaret ble åpnet av studentene som fremførte et
musikalsk innslag, hvor en av studentene, Wenche
Similä, hadde skrevet tekst til melodien «Aquarius».
Studentene sang om atrieflimmer, holde hender, gi
sjokk med mer. En flott bukett av stolte og spente kardiologiske spesialsykepleiere.
Fagansvarlige for videreutdanningen, førsteamanuensis og forsker Kari Hanne Gjeilo, og høgskolelektor
Berit Stjern, ønsket stolt velkommen. Så var det lykkeønskninger fra klinikksjef Rune Wiseth fra Klinikk for
hjertemedisin ved St. Olavs Hospital. Klinikken er sterkt
involvert som bidragsyter med forelesere til utdanningen, fordi de ønsker å bidra til å utdanne kompetente
medarbeidere. Klinikksjefen sa han håper at sykepleierne som nå er utdannet vil jobbe videre med prosjektene
sine i klinikken, og bedre praksis slik at kompetansen
kommer pasienten til gode.
Viggo Mastad, studieleder for videreutdanningene
ved HiST, gratulerte med dagen. Han var imponert over
den kardiologiske videreutdanningen, med inspirerte
studenter som stolt presenterte sine fordypningsoppgaver. Mastad sier han tror de andre videreutdanningene
ved høgskolen har noe å lære av «nykomlingen».
Aud Hiller fra Fagavdelingen ved St. Olavs Hospital
ville også gratulere. Hun sa at kompetanse er viktig klinisk og pasientnært, og at fokus er kunnskapsbasert
praksis. Hun håper pasientene vil «merke» spesialsykepleierne på en positiv måte og oppfordret ledere til å
etterspørre kompetansen til spesialsykepleierne.
Aase Ervik overbrakte en hilsen fra landsstyret i NSFLKS, og gratulerte HiST og St. Olavs Hospital med
dagen. Det er en stor glede at vi også i Midt-Norge
har fått en kardiologisk videreutdanning. NSF-LKS har
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vært en pådriver for å starte den første videreutdanningen i kardiologisk sykepleie. Aud Hiller med sin
«Hjerteskole» var en forløper for det som senere skulle
bli en kardiologisk videreutdanning. Aud Hiller satt i
styret i NSF-LKS i den tiden det iherdig ble jobbet mot
oppstart av den første videreutdanningen. Åse Ervik
oppfordret studentene til å dele kunnskapen sin, bruke
kompetansen aktivt i jobben, dele med kolleger og få
fokus på faget i den praktiske hverdagen i arbeidet med
pasientene. Det er viktig å vise at kompetanse gjør en
forskjell. Til slutt ble studentene minnet på fristen til
å levere abstrakt til den årlige kongressen, og at kardiologiske sykepleiere er viktige bidragsytere til NSF-LKS,
både i «Hjerteposten» og på fagarrangement rundt om i
landet.
Fremlegg fra studentene

Studentenes fremlegg ble delt inn i følgende tre tema:
«Ny utvikling, nye prosjekter»
Her har studentene utviklet prosjektplaner ut i fra problemstilling knyttet til egen arbeidsplass. Vi fikk presentert arbeid som skal kvalitetssikre dagens praksis, og gi
bedre tilbud til pasienter med pacemaker, atrieflimmer
og hjertepasienter som er overført til distriktsmedisinske sentre.

møter ved hypotermibehandling, og oppfølging av
hjerteopererte pasienter, og hva dette tilbudet bør inneholde.
Etter studentenes presentasjoner fikk fagansvarlig
for utdanningen, Berit Stjern, ordet sammen med Kari
Hanne Gjeilo. Stjern sa hun var imponert over det studentene hadde prestert. I pausen var det god tid til å
besøke flotte posterpresentasjoner.
Deretter fikk Gunn Husby, avdelingssjef for sykepleietjenesten ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs
Hospital, ordet. Hun er svært glad for kompetansehevingen som videreutdanningen fører med seg. Klinikk
for hjertemedisin får 15 nye spesialsykepleiere, og
Klinikk for thoraxkirurgi får 3 nye spesialsykepleiere,
totalt 18 nye spesialsykepleiere ved St. Olavs Hospital.
De øvrige studentene kommer fra andre sykehus i regionen; Levanger, Namsos, Orkdal og Kristiansund, fra
kommunehelsetjenesten i Trondheim og DMS Stjørdal.
Jo høyere kompetanse, dess bedre behandling

«Hjertesvikt i ulike faser»
Oppgavene beskrev hjertesviktbehandling i spesialisthelsetjenesten med avansert medisinsk behandling i
form av intermitterende CPAP og fokus på Empowerment, å styrke pasientenes egne krefter til å takle utfordringene sykdommen gir i hverdagen, samt nøytralisere
krefter som påvirker avmakt. Videre fikk vi høre om
oppfølging av pasienter med hjertesvikt ved poliklinikk
og hjertesviktbehandling i hjemmet, og når pasienten
får hjelp av hjemmesykepleien.
«Intervensjoner og teknologi»
Her ble det vist ulike utfordringer som finnes på det å
utvikle retningslinjer for ulike typer behandling, som
telemetriovervåkning, nyere behandlingsformer som
TAVI, og postoperativ sykepleie. Det ble fortalt om hvilke utfordringer den kardiologiske spesialsykepleieren

– Dette er en stor dag for klinikkene, studentene, helseregionen, og ikke minst hjertepasientene, sa Gunn
Husby. – Videreutdanningen er et resultat av et tett samarbeid mellom Klinikk for hjertemedisin, Klinikk for
thoraxkirurgi, Fagavdelingen ved St. Olavs Hospital og
HiST. Det er gledelig at også sykepleiere fra kommunehelsetjeneste her og fra andre deler av regionen har tatt
videreutdanningen. Det har vært jobbet tett sammen
om fagplaner og timeplaner, for å sikre kvalitet i alle
ledd. Spesielt er det viktig å ha mulighet til å komme
med innspill fra arbeidsplassen, der en vet hva som kreves. Det nære møtet med pasienten er sykehusets primærfunksjon, og økt kunnskap gir økt trygghet, som
igjen gir bedre informasjon, behandling, pleie og
omsorg. Dette er hjertepasientenes dag, sa Gunn Husby.
Alle de kardiologiske spesialsykepleierne fikk boken
«Det norske hjerte» fra Klinikk for hjertemedisin.

Til slutt var det studentenes tur, og de rettet en stor
takk til lærerne Berit Stjern og Kari Hanne Gjeilo for
en flott studietid. Videre takket de St. Olavs Hospital,
Klinikk for hjertemedisin og HiST for utarbeiding og
iverksetting av utdanningen. Ikke bare har studentene
fått sin videreutdanning i kardiologisk sykepleie, de har
også fått et nytt nettverk som kan føre til bedre samarbeid videre i arbeidshverdagen.
18 måneder med studier er over, og det var en flott
og høytidelig avslutning vi fikk være med på. Vi håper å
få se igjen studentene med fordrag og postere på årets
kongress, og håper det blir mye god pasientbehandling
fremover.

Oppgaver som ble presentert på avslutningsseminaret:
• Ny utvikling – nye prosjekter
Fra hjertet til hjertet – informasjon til pacemakerpasienten. Ved Nina Elstad
• Prosjektplan for sykepleierdrevet poliklinisk oppfølging av atrieflimmerpasienter
– Et tilbud til pasienter før og etter elektrokonvertering og ablasjon.
Ved Wenche Similä
• Samhandling og kompetanseoverføring – en utfordring for den kardiologiske
sykepleieren ved Distriktsmedisinsk senter. Ved Kari Røkke Holm
• Hjertesvikt i ulike faser. Intermitterende CPAP-behandling ved akutt lungeødem
– En behandling som bør tilbys ved en sengepost for hjertesvikt?
Ved Marianne Gullvåg Grøm
• Kan tilrettelagt undervisning av den hospitaliserte hjertesvikt-pasienten bidra
til empowerment? Ved Kristin Sivertsen
• Har sykepleierdrevne hjertesviktpoliklinikker effekt? Ved Karen Melien Ree
• Hvordan kan den kardiologiske sykepleieren følge opp pasienter med hjertesvikt i hjemmesykepleien? Ved Lise K. Juul
• Intervensjoner og teknologi. Telemetriovervåkningen - er den god nok?
Ved Nils Daniel Overrein
• Hjertestans - terapeutisk hypotermi. Ved Ina Mikalsen
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• Postoperativ sykepleie ved Transkateter Aorta Ventil Implantasjon (TAVI).
Ved Guri Melbø Hallan

• Hvordan sikre at pasienter med akutt koronarsyndrom får tilstrekkelig
informasjon med dagens korte liggetid?
Kristine Brevik, Vaina Renate Lervik Indergård, Kristin Hansen-Bomann

• Hjerteoperert for en uke siden….hva nå?
Ved Tove E. Brattøy, Elin Maria Aasmo og Daghild Dybdahl

• Hva skjer’a. Livet etter et hjerteinfarkt.
Mette Tove Høston og Mari Sponås Kvam

Postere:

• Er warfarindosering av atrieflimmerpasienten som skal til planlagt elektrokonvertering en kardiologisk sykepleieroppgave?
Linda Beate Selnes og Hild Sissel K. Vannebo

• Kan palliativ tilnærming anvendes innen behandling av hjertesviktpasienten?
Astri Beate Rekkebo
• EKG - Riktige forberedelser og elektrodeplassering. Mulige konsekvenser ved
feil elektrodeplassering. Bente H Pedersen

• Hvordan veilede den sykehusinnlagte hjerteinfarktpasienten mot et røykfritt
liv? Marta Lossius, Merethe Søgnen Lamøy og Ruth Marit Ulstein

• Smertekartlegging til hjerteinfarktpasienten – et forsømt område?
– Hvordan smertekartlegge ved hjelp av dokumentasjon og kommunikasjon?
Inger Martinsen

• Blodtrykksmåling: Vi kan alle gjøre det bedre!
Mette Christina Haugen og Heidi Gulbrandsen

• Auskultasjon, en nyttig ferdighet for kardiologiske sykepleiere?
Bent Erik Trondseth

• Hva betyr stressreduksjon for sykepleiers rolle i å motvirke forverring av hjertesvikt? Thomas Skjærset

• Atrieflimmer – en epidemi? Hvordan ivareta informasjonsbehovet hos denne
økende pasientgruppen på en hjertemedisinsk sengepost? Lena Mari Bruheim

Rapport fra stipendmottaker:

Av Ingebjørg K. Svalebjørg,
kardiologisk sykepleier

Motiverende samtale eller motiverende intervju (MI) er «en samarbeidsrettet samtalestil som har til
formål å styrke en persons egen
motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer» (1).

Gode råd for bedre helse

Som sykepleiere har vi mye kunnskap og mange råd
vi ønsker å overføre til pasienten fordi vi vet at det
vil bedre prognose og forebygge dårlig helse og livskvalitet. Og pasienten ønsker jo også god prognose,
god helse og livskvalitet. De oppsøker oss faktisk aktivt for å få hjelp til en sunnere livsstil. Så hvorfor er
det da så vanskelig å få til og holde fast ved nye og
bedre vaner? Årsaken til den uheldige livsstilen kan
være sammensatt, og det kan være mange årsaker til at
vi gjør det vi egentlig ikke ønsker å gjøre. Hvorfor
dropper vi å trene når vi egentlig ønsker å være trent?
Hvorfor spiser vi for mye godteri og kaker når vi vet
at blodsukkeret og kolesterolet er faretruende høyt og
vekta bare går opp? Hvorfor sier fire av fem røykere at
de ønsker å slutte, men likevel ikke gjør det?

Medlemsstipend fra NSF-LKS

Jeg var så heldig å få tildelt NSF-LKS medlemsstipend
for høsten 2012 for å kunne fordype meg i motiverende samtale. Det ga meg muligheten til å delta på
kurs hos Bergensklinikkene.
Så hvordan har det seg at en kardiologisk sykepleier er opptatt av dette? På videreutdanningen i kardiologisk sykepleie i 2010 fordypet jeg meg i endringsarbeid i forbindelse med røykeslutthjelp i avslutningsoppgaven. I tillegg til rehabilitering av hjerteopererte,
har jeg også endringsarbeid overfor sykelig overvektige som arbeidsfelt, og har som et av mine mål for
fagutvikling å øke kunnskap og erfaring i bruk av motiverende samtaleteknikk.
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20 år !

Hvordan best hjelpe andre til nye vaner?

Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter er sentralt for å bygge gode
relasjoner og kunne hjelpe pasienter
som ønsker endring i sin livsstil.
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Motiverende samtale

En metode for å snakke med pasienter om endring av
levevaner er motiverende samtale.
Det er en samarbeidende samtalestil som bygger på
en kjensgjerning om at konstruktiv og aktiv deltakelse
fra pasientens side er en forutsetning for adferdsendring. Sannsynligheten for at adferdsendring skjer,
øker dersom pasienten selv kommer med ytringer om
hvorfor han ønsker eller ser det nødvendig med
endring; hvordan han vil gjøre det, når, og hvilken tro
han har på å gjennomføre endringen. Slike utsagn fra
pasienten gir uttrykk for grad av motivasjon, aktuelle
fremgangsmåter, grad av beslutning og mestringstillit.

Vi kaller gjerne slike ytringer for «endringssnakk», og
er for oss som hjelpere markører på om vi er på rett
spor i samtalen. Da er pasienten aktivt deltagende på
en konstruktiv måte i sitt endringsarbeid.
Man tenker at pasienten påvirkes av sine egne
ytringer. Mindre konstruktive ytringer som for eksempel «hadde de ikke mast så fælt, kunne det godt hende
jeg sluttet» (rasjonalisering), eller «jeg skal begynne
med annet kosthold, men akkurat nå er det så mye
greier rundt meg» (beslutningsutsettelse), blir også
utforsket, men hvis disse får for stor plass i samtalen
kan de eventuelt virke demotiverende.
Ambivalensutforskning

I motiverende samtaler er ambivalensutforsking et viktig element. Pasienten hjelpes til å konfrontere seg selv
ved å vurdere ulike positive og negative sider av den
uønskede adferden, og positive og negative sider ved
ønsket endring. For at balansen skal vippe i favør av
endring, må begrunnelsen for å skulle endre adferd
være sterkere enn begrunnelsen for å opprettholde
status quo. Pasienten får også en oversikt over tanker
og følelser knyttet til dette. Som hjelpere bruker vi
samtaleteknikken bevisst til å hjelpe pasienten til å
hente fram og styrke sin motivasjon og mestringsevne.
Vi kan gjerne gi råd og overføre kunnskap til pasienten, men da i samarbeid med pasienten og med tillatelse.
Strukturen i en motiverende samtale er å stille åpne
spørsmål, lytte reflekterende, gjøre oppsummeringer,

fokusere på ambivalens, stille nye åpne spørsmål og
støtte pasienten i prosessen. Hvordan man skal respondere på motstand, er også sentralt i motiverende samtaleteknikk. Ulike teknikker kan brukes for å unngå
at man kommer inn i argumentering og demotivasjon.
Teoretisk kunnskap og praktiske øvelser

På kurset hos Bergensklinikkene fikk vi god innføring
og fordyping i teoretisk bakgrunnskunnskap i motiverende samtaleteknikk, og rik anledning til å prøve ut
ulike øvelser. Jo mer man lærer, jo vanskeligere kan
man synes det er å få til en teknikk akkurat slik man
ønsker. Men med erfarne, kunnskapsrike og inspirerende kursledere ga det mot til å øve seg på teknikken
og anvende den i møte med pasienter.
For interesserte er det mye nyttig lærestoff å finne
på internett om motiverende intervju. Blant annet
Helsedirektoratet har egne sider om teknikken og
ulike verktøy. På YouTube kan man finne videosnutter med eksempler. Det er også skrevet mange bøker
om emnet, og jeg kan gjerne anbefale boken til Tom
Barth og Christina Näsholm «Motiverende samtale –
endring på egne vilkår» som en god begynnelse.
Henvisninger:
1. http://helsedirektoratet.no/psykisk-helse-og-rus/motiverende-samtale-mi/
hva-er-motiverende-samtale/Sider/Hva-er-motiverende-samtale.aspx
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KONGRESSKALENDER
Tid og sted

Kongress, seminar, symposium og møter

Internettadresse med abstraktfrist

Tid og sted

Kongress, seminar, symposium og møter

Internettadresse med abstraktfrist

27. februar - 1. mars 2013,
Nice

5th World Symposium
on Pulmonary Hypertension

http://www.wsph2013.com/index.php

23. - 26. juni 2013, Athen

EHRA Europace 2013

www.escardio.org/congresses/world-cardio-agenda/

27. - 29. juni 2013, Frankfurt

TRENDS 2013, Neurohumoral Stimulation
Systemic Interventions, Catheter and Device
Based Treatment of Hypertension and
Heart Failure

www.csi-trend.org

CSI 2013, Congenital, Structural
& Valvular Interventions

www.csi-congress.org

1.- 2. mars 2013, Frankfurt

31. august - 4. sept. 2013,
Amsterdam

ESC Congress 2013

Abstraktfrist: 14. februar 2013.
Frist for tidlig påmelding: 31.mai 2013.
www.escardio.org/
congresses/esc-2013/pages/welcome.aspx?hit=wca

9. - 11. mars 2013,
San Francisco

ACC.13 - 62nd Scientific Session 2013

www.cardiosource.org/acc

6 .- 9. oktober 2013, Venezia

Venice Arrhythmias 2013

21. - 24. mars 2013,
Antalya, Tyrkia

9th International Congress of Update
in Cardiology and Cardiovascular Surgery

www.uccvs2013.org

www.venicearrhythmias.org/
Frist for tidlig påmelding: 30. april 2013

22. - 23. mars 2013, Glasgow EuroHeartCare

12. - 14. oktober 2013, Madrid Acute Cardiac Care 2013
www.escardio.org/communities/councils/CCNAP/Pages/welcome.aspx
Abstraktfrist: 19. okt. 2012. Frist for tidlig påmelding: 1. feb. 2013

14.- 16. april 2013, Paris

9th Annual Congress of the European
Cardiac Arrhythmia Society

www.ecas-heartrhythm.org
Abstraktfrist: 5. desember 2012

17. - 19. april 2013, Bodø

NSF-LKS kongressen 2013

www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/kardiologiske-sykepleiere
Abstraktfrist: 11. jan. 2013. Frist for tidlig påmelding: 15. mars 2013

18. - 20. april 2013, Roma

EuroPRevent 2013

www.escardio.org/congresses/europrevent-2013/
Abstraktfrist: 26. okt. 2012. Frist for tidlig påmelding: 14. jan. 2013

2. - 5. mai 2013,
Varenna, Italy

"The heart and beyond:
intercellular and interorgan communication"

http://www.escardio.org/communities/Working-Groups/
myofunction/meetings/

3. - 4. mai 2013, Ibiza

EuroValve congress

http://www.eurovalvecongress.com/
Frist for tidlig påmelding: 3. mars 2013

5. - 8. mai 2013, Berlin

ICNC11 - The International Conference
of Non-Invasive Cardiovascular Imaging

www.escardio.org/congresses/world-cardio-agenda/

8. -11. mai 2013, Venezia

The Role of Advanced Cardiac Imaging:
Clinical decision making in Coronary
artery disease

http://www.cardiacimaginginvenice.com/

8.- 11. mai 2013, Denver

Heart Rhythm 2013
34th Annual Scientific Sessions

www.hrsonline.org/Sessions/futscisessions/

22. - 25. mai 2013, London

47th Annual Meeting of the Association
for European Paediatric and Congenital
Cardiology

http://www.aepc-2013.org/Site-Updated.aspx?URL=/
Scientific-programme/
Frist for tidlig påmelding: 13. mars 2013

25. - 28. mai 2013, Lisboa

Heart Failure Congress 2013

www.escardio.org/congresses/hf2013/
Abstraktfrist: 14. jan. 2013 Frist for tidlig påmelding: 21. mars 2013

30. - 31. mai 2013, Lund

Skandinaviskt utbildningsmöte Vård efter hjärtstopp

www.mkon.se/hjartstopp
lotta@mkon.se

30. mai - 1. juni 2013,
Marseille

RHYTHM congress 2013

www.rhythmcongress.com/

2.- 5. juni, 2013, Lyon

81st European Atherosclerosis Society Congress http://eas.kenes.com/ Abstraktfrist: 3. desember 2012

9. - 11. juni 2013, Roma

MEET 2013. Multidisiplinary European
Endovascular Therapy

http://www.meetcongress.com/ Abstraktfrist: 15. mars 2013
Frist for tidlig påmelding: 31. mars 2013

13. - 15. juni 2013, Oslo

XXIV Nordic Baltic Congress of Cardiology

www.hjerte.no

16. - 18. juni 2013, Jerusalem 8th International Conference
on Acute Cardiac Care
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Abstraktfrist: 1. april 2013

www.isas.co.il/cardiac-care2013/ Abstraktfrist: 15. februar 2013

http://www.escardio.org/congresses/acute-cardiac-care-2013/

17. - 19. okt. 2013, Fornebu

Norsk Cardiologisk høstmøte

www.hjerte.no

28. okt. - 1. nov. 2013,
San Francisco
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NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

ATC-nr.: B01A E07
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GMHGC@G>OGH5BHDCMONG;O54?MGC;GOFG<BC;?DCMGHO@LNO=BCOMDO4=>OF?4;CDCM@HD@D=LOAG;O@BN>D;DMOFH9=ONG;O;BFDMB>HBCG>G=@D?B>JO5HB=@.LCGH>O<G*BHDC2O?BANL?G=E?8H>O<G*BHDCOLMO<G*BHDC;GHDAB>GH2O
5LC;B*BHDC9=@2O;G@DH9;DC2O>HLNFL?E>D@=GO?GMGND;?GHOLMOAD>BNDCO:BC>BMLCD@>GH2OHDABHL=@BFBCOG??GHOBC;HGOLHB?GOBC>D=LBM9?BC>DBOLMO*?B>GBMMHGMB@.LC@<GNNGHGO@LNO00F000B:HG@G*>LHBC>BMLCD@>GH2O
>D=?L*D;DC2O*HB@9MHG?2O>D BMHG?LH2O;G=@>HBCOLMO@9?C*EHB LC O5HB=@.LCGH>O<G*BHDCO=BCO?D=GAG?OB;NDCD@>HGHG@ODO;L@GHOC4;AGC;DMO5LHO#OFGABHGOG>O#*GC>O@GC>HB?>OAGCG:OG??GHOBH>GHDG=B>G>GH O/ /:OG??GHO
=?L*D;LMHG?FG<BC;?DCMO@BN>D;DMONG;O;BFDMB>HBCG>G=@D?B>OQQPONMOG??GHOQKPONMO%OMBCMGHO;BM?DM2O=BCOMDO4=>OHD@D=LO5LHO@>4HHGOF?4;CDCMGH O( /0!@JOMB OF?4;CDCM@HD@D=L2O@8H?DMO5LHO( /0!@ONG;O
<B?AGHDCM@>D;OQ%O>DNGH2OBCFG5B?G@OC4EGOLF@GHAB@.LCO5LHO>GMCO*#OF?4;CDCM O?4;CDCM@HD@D=LGCO=BCOA8HGO4=>OAG;O@BN>D;DMOFH9=OBAO;BFDMB>HBCG>G=@D?B>OLMO 0@OG??GHO (0@ O!BFDMB>HBCG>G=@D?B>O
GHO@9F@>HB>O5LHOG579=@>HBC@*LH>*HL>GDCG>O:M?E=L*HL>GDCO:M* O BN>D;DMOB;NDCD@>HGHDCMONG;O@>GH=GO:M*:<GNNGHGOBNDL;BHLC2OAGHB*BND?2O=DCD;DC2O=G>L=LCB L?2O;HLCG;BHLCOLMO=?BHD>HLNE DCO
5LHAGC>G@O#OMDO4=>O;BFDMB>HBC*?B@NB=LC@GC>HB@.LC OILH@D=>DM<G>ON#O9>AD@G@OLMOC4EGO=?DCD@=OLF@GHAB@.LCO>GMCO>D?OF?4;CDCMOG??GHOBCGNDOGHO;GH5LHO*#=HGAG>O@*G@DG?>OAG;OCG;@B>>OCEHG59C=@.LC O
BN>D;DMOFG<BC;?DCMONG;O@E@>GND@=O=G>L=LCB L?2OD>HB=LCB L?2O>B=HL?DN9@2O D=?L@*LHDCOLMO;HLCG;BHLCOGHO=LC>HBDC;D@GH> OBCMO<B?AGHDCM@>D;O5LHOBNDL;BHLCOMDHON9?DM<G>O5LHOAG;ABHGC;GODC>GHB=@.LCO
DO 9=GHO G>>GHO BNDL;BHLC@G*LCGHDCM O BN>D;DMO FG<BC;?DCMO NG;O *L@B=LCB L?O BCFG5B?G@O D==GO *MB O NBCMG?59??GO ;B>B O BN>D;DMO FH9=O BAO :M*:DC;9@GHGO @LNO HD5BN*D DC2O .L<BCCG@9H>O &E*GHD 9NO
*GH5LHB>9N2O=BHFBNB G*DCOG??GHO5GCE>LDCOHG;9@GHGHO;BFDMB>HBC=LC@GC>HB@.LCGCOLMOF4HO9CCM#@ OHL>GB@G<GNNGHGODC=? OHD>LCBADHO@LNO*#ADH=GHO:M*2OGHOD==GO9C;GH@4=>OLMO@BN>D;DMOFG<BC;?DCMO
anbefales ikke. Graviditet/Amming:OAGHMBCMODO*?B GC>BJO!G>O5LHG?DMMGHOD==GO>D?@>HG==G?DMGO;B>BOAG;H4HGC;GOFH9=O9C;GHOMHBAD;D>G> O!EHG@>9;DGHO<BHOAD@>OHG*HL;9=@.LC@>L=@D@D>G> O9?DMOHD@D=LO5LHO
NGCCG@=GHOGHO9=.GC> OADCCGHODO5GH>D?OB?;GHOF4HO9CCM#OMHBAD;D>G>O9C;GHOFG<BC;?DCM O =B?OD==GOFH9=G@O9C;GHOMHBAD;D>G>2O<AD@OD==GO@>HGCM>OC4;AGC;DM OAGHMBCMODONLH@NG?=JO!G>O5LHG?DMMGHOD==GO=?DCD@=GO
;B>BO*#OG55G=>GCOBAO;BFDMB>HBCO*#OFBHCO@LNOBNNG@ O/NNDCMOF4HOBAFHE>G@O9C;GHOFG<BC;?DCM OBivirkninger:OBC?DM@>OHB**LH>GH>OGHOF?4;CDCMGHO@LNO5LHG=LNNGHO<L@O B OQ,+OBAO*B@DGC>GCGO@LNO
GHO=LH>D;@FG<BC;?G>O5LHOG?G=>DAO<L5>G:OG??GHO=CG*HL>G@G=DH9HMD2OLMOQ"2K+OBAO*B@DGC>GHONG;OB>HDG7DNNGHOFG<BC;?G>O5LHO5LHGFEMMG?@GOBAO@?BMOLMO@E@>GND@=OGNFL?D O >4HHGOG??GHOB?ALH?DMGOF?4;CDCMGHO
=BCO5LHG=LNNGOLM2O9BA<GCMDMOBAO?L=B?D@B@.LC2OA8HGODCAB?D;D@GHGC;G2O?DA@>H9GC;GOG??GHO5B>B?G O ?D=GO<GC;G?@GHOGHODND;?GH>D;O?D>GOHB**LH>GH>ODO=?DCD@=GO@>9;DGH OILHGFEMMDCMOBAO*HDN8HO1OG>>GHO<L5>G:O
G??GHO=CG*HL>G@G=DH9HMDJOBC?DMGO)QQPPO>D?O-QQPJO?L;?EN5GJO/CGND2OHG;9@GH>O<GNLM?LFDC OB@>HLDC>G@>DCB?GJOB@>HLDC>G@>DCB?OF?4;CDCM2OBF;LNDCB?O@NGH>G2O;DBH62O;E@*G*@D2O=AB?NG OGAGHMB??GJO
CLHNB?O ?GAGH59C=@.LC9CLHNB?GO ?GAGH59C=@.LC@>G@>GH O 95>AGDGHJO *D@>B=@G O DC;HGO ABC?DMGO )QQPPPO >D?O -QQPPJO ?L;?EN5GJO 1HLNFL E>L*GCD2O HG;9@GH>O <GNB>L=HD> O B@>HLDC>G@>DCB?GJO G=>B?O
F?4;CDCM2OF?4;CDCMO5HBO<GNLHLD;GH2OMB@>HLDC>G@>DCB?@#H2OMB@>HL4@L5BMD>>2OMB@>HL4@L5BMGB?OHG79=@@E=;LN2OL**=B@>2O;E@5BMD O&.GH>G=BHJO&GNB>LN2OF?4;CDCM2OF?4;CDCMO5HBO@#H O&9;JO&9;F?4;CDCM O
0NN9C@E@>GNG>JO &E*GH@GC@D>DAD>G>2O *H9HD>9@2O 9>@?G>> O GAGHMB??GJO ILH<4EG>O //1/ /12O 4=>GO ?GAGHGC ENGH2O <E*GHFD?DH9FDCGND O 95>AGDGHJO &GNL*>E@G O 9@=G?:@=.G?G>>@E@>GNG>JO &GNBH>HL@G O
(GAHL?LMD@=GJO 0C>HB=HBCDB?O <GNLHBMD O (EHG9HDCAGDGHJO &GNB>9HD O AHDMGJO ?4;CDCMO AG;O DCC@CD>>@>G;G>2O F?4;CDCMO AG;O @#H2O *L@>L*GHB>DA>O <GNB>LN2O *L@>L*GHB>DAO F?4;CDCM2O BCGNDO *L@>L*GHB>DA>2O
*L@>L*GHB>DAOA8@=DCM2O@#H@G=HG@.LC O .G?;CGO)QQPOPPPO>D?O-QQPPPJO0NN9C@E@>GNG>JOH>D BHDB OAHDMGJO?4;CDCMOAG;ODC.G=@.LC@@>G;G>2OF?4;CDCMOAG;ODCC@>D==OBAO=B>G>GH2OF?L;DMOA8@=DCM2O@#H;HG:
CGHDCM2O*L@>L*GHB>DAO;HGCGHDCM O=.GC>JO0NN9C@E@>GNG>JOHLC=L@*B@NG OILHGFEMMDCMOBAO@?BMOLMO@E@>GND@=OGNFL?D@NGO<L@OAL=@CGONG;OD==G:AB?A9?8HOB>HDG7DNNGHJOBC?DMGO)QQPPO>D?O-QQPJO
?L;?EN5GJO /CGND O B@>HLDC>G@>DCB?GJO B@>HLDC>G@>DCB?O F?4;CDCM2O BF;LNDCB?O @NGH>G2O ;DBH62O ;E@*G*@D2O =AB?NG O GAGHMB??GJO CLHNB?O ?GAGH59C=@.LC9CLHNB?GO ?GAGH59C=@.LC@>G@>GH O 95>AGDGHJO
*D@>B=@G O (EHG9HDCAGDGHJO HLMGCD>B?O F?4;CDCMO QKPO NMO %O MBCMGHO ;BM?DM O DC;HGO ABC?DMGO )QQPPPO >D?O -QQPPJO ?L;?EN5GJO G;9@GH>O <GNLM?LFDC2O >HLNFL E>L*GCD O B@>HLDC>G@>DCB?GJO G=>B?O
F?4;CDCM2OF?4;CDCMO5HBO<GNLHLD;GH2OMB@>HLDC>G@>DCB?@#H2OMB@>HL4@L5BMD>>2OMB@>HL4@L5BMGB?OHG79=@@E=;LN2OL**=B@>2O;E@5BMD O&.GH>G=BHJO&GNB>LN2OF?4;CDCM O&9;JO&9;F?4;CDCM O0NN9C@E@>GNG>JO
&E*GH@GC@D>DAD>G>2O*H9HD>9@2O9>@?G>> OGAGHMB??GJOILH<4EG>O//1/ /1 O95>AGDGHJO&GNL*>E@G O(GAHL?LMD@=GJO0C>HB=HBCDB?O<GNLHBMD O(EHG9HDCAGDGHJO&GNB>9HD2O9HLMGCD>B?OF?4;CDCMOQQPONMO%OMBCMGHO
;BM?DM OAHDMGJO?4;CDCMOAG;ODCC@CD>>@>G;G> O .G?;CGO)QQPOPPPO>D?O-QQPPPJO?L;?EN5GJOG;9@GH>O<GNB>L=HD> O0NN9C@E@>GNG>JOH>D BHDB OGAGHMB??GJO=>GO?GAGHGC ENGH2O<E*GHFD?DH9FDCGND O
9@=G?:@=.G?G>>@E@>GNG>JO&GNBH>HL@G OAHDMGJO?4;CDCMOAG;ODC.G=@.LC@@>G;G>2OF?4;CDCMOAG;ODCC@>D==OBAO=B>G>GH O A8H>O@.G?;CGO-QQPOPPP2O9=.GC>JO0NN9C@E@>GNG>JOHLC=L@*B@NG OOverdosering/
Forgiftning:O EN*>LNGHJO&4EGHGO;L@GHOGCCOBCFG5B?>OMDHO4=>OF?4;CDCM@HD@D=L OG<BC;?DCMJO0C>G>OBC>D;L> OG;OF?4;CDCM@=LN*?D=B@.LCGHON#OFG<BC;?DCMGCO@G*LCGHG@OLMO#H@B=GCO>D?OF?4;CDCMGCO
9C;GH@4=G@ O/;G=AB>O;D9HG@GON#OL**HG>><L?;G@ OB@@GC;GO@>4>>GFG<BC;?DCM2O@?D=O@LNO=DH9HMD@=O<GNL@>B@GOLMOF?L;>HBC@59@.LCOF4HOA9H;GHG@ O/=>DAGH>O*HL>HLNFDC=LN*?G=@=LC@GC>HB>O5 G=@ O
I0/2OHG=LNFDCBC>O5B=>LHO00BOG??GHO=LC@GC>HB>OBAO=LBM9?B@.LC@5B=>LHGCGO002O0OLMOO=BCOLM@#OLAGHAGDG@2ONGCO;B>BOAG;H4HGC;GO=?DCD@=OCE>>GOGHO@A8H>OFGMHGC@G> OLBM9?B@.LC@>G@>GHO=BCOA8HGO
9*#?D>G?DMGOAG;OB;NDCD@>HGHDCMOBAO;GO5LHG@?#>>GOHGAGH@GHGC;GO5B=>LHGCG OG;O>HLNFL E>L*GCDOG??GHOAG;OFH9=OBAO?BCM>D;@ADH=GC;GO*?B>G<GNNGHGOF4HOB;NDCD@>HGHDCMOBAOF?L;*?B>G=LC@GC>HB>OLM@#O
LAGHAGDG@ O EN*>LNB>D@=O FG<BC;?DCMO F4HO MD@O 9>D5HBO =?DCD@=O A9H;GHDCM O !BFDMB>HBCO =BCO 5.GHCG@O AG;O ;DB?E@G O GMHGC@G>O =?DCD@=O GH5BHDCMO AG;H4HGC;GO CE>>GCO BAO ;GCCGO *HL@G;EHGC O Egenskaper:
?B@@D@GHDCMJOLN*G>D>DA2OHGAGH@DFG?2O;DHG=>GO>HLNFDC<GNNGH ODH=CDCM@NG=BCD@NGJO!BFDMB>HBCG>G=@D?B>OGHOG>O@N#NL?G=E?8H>O*HL;H9MO9>GCO5BHNB=L?LMD@=OB=>DAD>G>2O@LNOLN;BCCG@OHB@=>OLMO
59??@>GC;DMO>D?O;BFDMB>HBCOAG;OG@>GHB@G=B>B?E@GH>O<E;HL?E@GODO*?B@NBOLMO?GAGH O&GNNDCMOBAO>HLNFDCO5LHGFEMMGHO9>AD=?DCMOBAO>HLNFGH O!BFDMB>HBCO<GNNGHO5HD>>O>HLNFDC2OFHDCF9C;G>O>HLNFDCOLMO
>HLNFDCDC;9@GH>O*?B>GBMMHGMB@.LC O?BHO=LHHG?B@.LCONG??LNO*?B@NB=LC@GC>HB@.LCOBAO;BFDMB>HBCOLMOMHB;OBAOBC>D=LBM9?B@.LC@G55G=> O!BFDMB>HBCO5LH?GCMGHO112O1OLMOB11 O/F@LH*@.LCJO/F@L?9>>O
FDL>D?M.GCMG?DM<G>O5LHO;BFDMB>HBCO B O"2K+ O/F@LH*@.LCGCO*L@>L*GHB>DA>OGHOHG?B>DA>O?BCM@LNO@BNNGC?DMCG>ONG;O5HD@=GODC;DAD;GHOLMOAD@GHOGCO.GACO*?B@NB=LC@GC>HB@.LC@>D;@=9HAGO9>GCO<4EGO>L**GH O
B=@ O*?B@NB=LC@GC>HB@.LCOL**C#@O"O>DNGHOG>>GHOB;NDCD@>HGHDCMODO*L@>L*GHB>DAO*GHDL;G OBCM@LNOLMO5LH@DC=G>OBF@LH*@.LCO5LHG=LNOABC?DMAD@OFBHGO*#OL*GHB@.LC@;BMGC O!GO*#54?MGC;GO;BMGHOGHO
;BFDMB>HBCBF@LH*@.LCGCOHB@=OLMONB=@ O*?B@NB=LC@GC>HB@.LCOL**C#@OG>>GHO%O>DNGH OB>O*#ADH=GHOD==GOFDL>D?M.GCMG?DM<G>GCOBAO;BFDMB>HBC2ONGCO5LH?GCMGHO>D;GCO>D?ONB=@ O*?B@NB=LC@GC>HB@.LCONG;O
%O>DNGH O!GCOLHB?GOFDL>D?M.GCMG?DM<G>GCO=BCO4=GONG;O$K+O<AD@O=B*@G?DCC<L?;G>ODCC>B@OB?GCGO9>GCO=B*@G?@=B??G> OHL>GDCFDC;DCMJO,:K+ OILH;G?DCMJO!D@>HDF9@.LC@AL?9NJO"P:$PO?D>GH O&B?AGHDCM@>D;JO
?B@NB=LC@GC>HB@.LCGCOBAO;BFDMB>HBCOAD@GHOG>OFDG=@*LCGC>DG?>O5B??ONG;OM.GCCLN@CD>>?DMO>GHNDCB?O<B?AGHDCM@>D;O*#OQQO>DNGHO<L@O5HD@=G2OG?;HGO*B@DGC>GH2OLMO B OQ%:Q,O>DNGHOG>>GHON9?>D*?GO;L@GH O
&B?AGHDCM@>D;GCOGHO;L@G9BA<GCMDMOLMO5LH?GCMG>OAG;OCG;@B>>OCEHG59C=@.LC OG>BFL?D@NGJO!BFDMB>HBCO=LC.9MGHG@O>D?O5BHNB=L?LMD@=OB=>DAGOB E?M?9=9HLCD;GH O *LHOBAOBC;HGONG>BFL?D>>GHOGHO*#AD@> O
>@=D??G?@GJO!BFDMB>HBCOG?DNDCGHG@O<LAG;@B=G?DMODO95LHBC;HG>O5LHNODO9HDCGC OOppbevaring og holdbarhet: **FGABHG@ODOLHDMDCB?*B=CDCMGCO5LHO#OFG@=E>>GONL>O59=>DM<G> OPakninger og priser: 75
NMJOQPO@>= OGC;L@GO=HOQK,2P O"PO@>= OGC;L@GO=HO$K2"P OQQPONMJOQPO@>= OGC;L@GO=HOQK,2P O"PO@>= OGC;L@GO=HO$K2"P OQKPONMJO"PO@>= OGC;L@GO=HO$K2"P ORefusjonsberettiget bruk:
HDN8H5LHGFEMMG?@GOBAOAGC4@O>HLNFLGNFL?D@=O@E=;LNO<L@OAL=@CGO*B@DGC>GHO@LNO<BHOM.GCCLNM#>>OG?G=>DAO>L>B?O<L5>G*HL>G@G=DH9HMDOG??GHO>L>B?O=CG*HL>G@G=DH9HMD OG59@.LC@=L;GHJO0O%P2O0!O
%P OD?=#HJOQ"OG59@.LCOE>G@O@G?AOLNO?GMGND;?G>O@=B?OFGCE>>G@ODONDC;HGOGCCOON#CG;GH OOOOOOOSist endret: 24.09.2012
Refusjonsberettiget bruk:
ILHGFEMMG?@GOBAO@?BMOLMO@E@>GND@=OGNFL?D@NGO<L@OAL=@CGO*B@DGC>GHONG;OD==G:AB?A9?8HOB>HDG7DNNGHONG;OGCOG??GHO7GHGOBAO54?MGC;GOHD@D=L5B=>LHGHJO>D;?DMGHGO@?BM2O10/O>HBC@DGC>OD@ <GND OB>>B =O
G??GHO@E@>GND@=OGNFL?DO 2OAGC@>HGOAGC>HD==G?OG.G=@.LC@5HB=@.LCO-O,PO+2O@EN*>LNB>D@=O<.GH>G@AD=>O)O('&/O=?B@@GO%2OB?;GHO)O$KO#H2OB?;GHO)O"KO#HOLMOGCOBAO54?MGC;GOHD@D=L5B=>LHGHJO;DBFG>G@2O
koronarsykdom eller hypertensjon.
Referanser:
Q OLCCL??EO OG>OB? O(OCM?OOG;O%PP3O"QJQQQQKQ O% OHB;BBO*HG*BHB>LN>B?GO O.BC9BHO%PQ O O9HL*GBCO&GBH>OL9HCB?O;LD3QP QPG9H<GBH>G<@%K
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Et hjerneinfarkt kan være dramatisk.
Derfor fortjener mine pasienter med
atrieﬂimmer ekstra god beskyttelse.

(13005) artell.no // foto: Bård Ek // PRA130118

C Pradaxa «Boehringer Ingelheim». Antitrombotisk middel.

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Pradaxa® er eneste NOAK som signiﬁkant reduserer
risikoen for både hjerneinfarkt og hjerneblødning,
sammenliknet med warfarin.1,2,3,#
Blåresept fra 1. januar 2013.
Se motstående side for refusjonsberettiget bruk, koder og vilkår.

Bedre beskyttelse
mot hjerneslag ved atrieflimmer

1,2

pradaxa.no

# Dosering 150 mg x 2 dgl. Mediantid tilbrakt i terapeutisk intervall (INR 2-3): 67 %
Dosering: Anbefalt standard døgndose er 300 mg fordelt på 150 mg morgen og 150 mg kveld. Spesielle pasientgrupper som skal behandles med redusert daglig dose på grunn av økt blødningsrisiko
(220 mg tatt som en kapsel 110 mg to ganger daglig): pasienter  80 år; pasienter som får samtidig behandling med verapamil, i dette tilfelle skal Pradaxa® og verapamil tas på samme tidspunkt.
Før behandling med Pradaxa® startes, må nyrefunksjonen undersøkes for å utelukke pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (dvs. CrCL < 30 ml/min). Under behandlingen må nyrefunksjonen
følges i visse kliniske situasjoner der det er mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon. Hos pasienter > 75 år og hos pasienter med nyresvikt bør nyrefunksjonen undersøkes minst en gang i
året. Sikkerhetsinformasjon: I likhet med alle antitrombotika bør Pradaxa® brukes med forsiktighet hos pasienter med økt blødningsrisiko. Alle pasienter som legen vurderer har ekstra blødningsrisiko
bør vurderes behandlet med redusert dose. For utfyllende informasjon om sikker bruk av Pradaxa®, se forskrivningsveiledning på www.pradaxa.no. Alle pasienter som forskrives Pradaxa® skal få
utdelt et pasientkort av legen.
Preparatomtale side 46
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Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefontilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre
med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

B

RETURADRESSE:
Gunhild Brørs
Knausenstien 6
7802 Namsos

Telefontjenesten er gratis, innringer betaler
bare vanlig lokaltakst.
Hjertelinjen er åpen man-fre 10.00 - 14.00.

Nasjonalforeningens Hjertelinje er ikke en
medisinsk eller diagnostisk tjeneste, og kan
derfor ikke erstatte besøk hos lege.
Hjertelinjen er betjent av helsepersonell med
taushetsplikt. De svarer på spørsmål om
kosthold, trening, mentale reaksjoner og samliv
i forbindelse med hjerte- og karsykdom.

facebook.com/hjerteliv

På Hjertelinjen kan du også bestille våre hjertebrosjyrer
Hjerteliv

Hjerteliv.no

Spis for hjertet

Trim for hjertet

Hjerteliv

Kolesterol er
ikke ett fett !

Hjerteliv

Bytt til sunt fett
– de hjertevennlige alternativene

t Hjerneslag
t Hjerteinfarkt
t Hjerteoperasjon
t 4QJTGPSIKFSUFU
t #ZUUUJMTVOUGFUU
t ,PMFTUFSPMFSJLLFFUUGFUU
t 5SJNGPSIKFSUFU
t "USJFĘJNNFS
t Angina
t )KFSUFSJCFWFHFMTF
t )KFSUFTWJLU
t )ZUCMPEUSZLL
t 4QJTGPSIKFSUFU
t %BHCPLWFEIKFSUFTWJLU
t ,WJOOFSPHIKFSUFPH
 LBSTZLEPNNFS

Nasjonalforeningen for folkehelsens mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.

