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Lav system- og neurotoksisitet.

Røntgenkontrastmiddel
ATC-nr.: V08A B10
Refusjonsberettiget (T): Nei
Legemiddelform: INJEKSJONSVÆSKE 150 mg I/ml, 200 mg l/ml,, 250 mg l/ml, 300 mg l/
ml, 350 mg l/ml og 400 mg l/ml. 1ml inneh: Iomeprol. 306 mg aut 408 mg aut 510 mg aut
612 mg aut 714 mg aut 816 mg respond. jod. 150 mg aut 200 mg aut 250 mg aut 300 mg
aut 350 mg aut 400 mg, trometamol. 1 mg, acid. hydroklor. 0,24 mg, aq. ad iniect. ad 1 ml.
Egenskaper: Klassifisering: IOMERON inneholder iomeprol, en trijodert ikke-ionisk, meget
vannoppløselig kontrastsubstans. Sammenlignet med andre ikke-ioniske kontrastmidler har
løsninger inneholdende iomeprol meget lav osmolalitet og viskositet. De fysikalsk-kjemiske
egenskapene hos IOMERON er følgende ved ulike konsentrasjoner:
Jod
Osmolalitet
Viskositet mPa.s (snittverdi ± s.lys)
konsentrasjon
mosmol/kg vann
mg/ml
(snittverdi ± s.lys) 37ºC
20ºC
37ºC
150
301 ± 14
2,0 ± 0,2
1,4 ± 0,1
200
362 ± 17
3,1 ± 0,2
2,0 ± 0,2
250
435 ± 20
4,9 ± 0,4
2,9 ± 0,3
300
521 ± 24
8,1 ± 0,7
4,5 ± 0,4
350
618 ± 29
14,5 ± 1,1
7,5 ± 0,6
400
726 ± 34
27,5 ± 2,3
12,6 ± 1,1
Proteinbinding: Iomeron binder seg ikke til plasma eller serumproteiner. Utskillelse: Eliminiasjonen er rask. Av en intravaskulær dose finner man igjen 80% i urinen etter 12 timer.
Indikasjoner: Røntgenkontrastmiddel til undersøkelse av kroppens kar og hulrom.
Kontraindikasjoner: Manifest hypertyreodisme. Tidligere alvorlig reaksjon på preparatet.
Bivirkninger: Undersøkelsestype, utstyr, teknisk gjennomføring og pasientstatus er faktorer
som påvirker frekvens og intensitet av bivirkninger. De fleste bivirkninger opptrer innen 30
min. men senreaksjoner kan forekomme. Vanligste bivirkning er allmen og/eller lokal varmefølelse. De fleste bivirkninger er lette, kortvarige og går tilbake av seg selv. Forbigående
nyresvikt med oliguri, proteinuri og en økning av serumkreatinin kan oppstå, spesielt hos
pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Ved ekstravasal injeksjon kan det i sjeldne tilfeller oppstå en vevsreaksjon. Ved bruk av Iomeron for myelografi er vanlige bivirkninger hodepine,
kvalme, brekninger og smerte. Dette kan i stor grad skyldes trykkfall i subarak-noidalrommet
etter lekkasje fra punksjonsstedet. For å unngå trykkfall bør en unngå over-dreven tapping
av cerebrospinalvæske. Hyppige (>1/100): Varmefølelse, smerte (på injeksjonsstedet ),
smaks-forandringer. Gastro- intestinale: : kvalme. Mindre hyppige: Hodepine, tretthet, lokalt
ødem, svimmelhet, rastløs-het, hoste. Gastrointestinale: brekninger. Hud: urticaria, erytem,
kløe. Luftveier: dyspne. Sirkulatoriske: Hypertensjon, EKG-forandringer. Syn: økt tårevæske,
synsforstyrrelser. Sjeldne (<1/1000): Allmen sykdomsfølelse med feber, svettetokter, frysninger, forvirring, nedsatt bevissthetsgrad, anafylaktoid reaksjon. Gastrointestinale: Diaré.
Muskel-skjelett-systemet: Ryggsmerter. Sentralnervesystemet: Skjelvinger, kramper.
Sirkulatoriske: Perifer vasodilatasjon med hypotensjon, bradykardi, sjokk, angina pectoris.
Forsiktighetsregler: De samme sikkerhetstiltak og retningslinjer som brukes ved tilsvarende
jodholdige kontrast-midler må også utvises ved bruk av Iomeron. Medikamenter og utstyr til
behandling av kontrastreaksjoner skal alltid holdes i beredskap.Premedisinering med areseptorblokkere anbefales hos pasienter med feokromocytom for å forebygge alvorlig

Referanser: Galloti
1)
A, Uggeri F, Favilla A, Cabrini M, de Haën C: ”The chemistry of iomeprol and physico-chemical properties of its aqueous solutions and pharmaceutical formulations” Eur J
Radiol 1994; 18 (Suppl. 1): 1-S12. 2) Elroy R, Corot C, Belleville J: “Contrast media for angiography. Physiocochemical properties, pharmacokinetics and biocompability” Clinical Materials
1991; 7: 89-197. 3) Rosati G: “Clinical utility and safety profile of iomeprol” Eur J Radiol 1994; 18 (Suppl. 1): 120-124. 4) Morisetti A, Tirone P, Luzanni F, de Haën C: ”Toxicologal safety
assessment of iomeprol, a new X-ray contrast agent”. Eur J Radiol 1994; 18 (Suppl. 1): 21-31. 5) La Noce A, Bertani F, Lorusso V, Luzzani F, Tirone P, de Haën C: “Preclinical safety assessment
of iomeprol for injection as contrast medium for myelography” Eur J Radiol 1994: 18 (Suppl. 1): 43-50.
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Iomeron
en multifaktoriell løsning
Iomeron
- en –multifaktoriell
løsni
forhøyet blodtrykk. Ved undersøkelse av pasienter med astma eller annen allergisk disposisjon
og spesielt pasienter som tidligere har reagert på kontrastmiddelinjeksjon, bør det overveies
premedisinering med antihistaminer og/eller kortikosteroider. Adekvat hydrering må sikres før
undersøkelsen starter. Alvorlige endringer i vann- og elektrolyttbalansen må korrigeres. Dette
gjelder spesielt barn, eldre pasienter og pasienter med nedsatt lever og nyrefunksjon (som
polyuri, oliguri, hyperuricemi), diabetes mellitus, multipelt myelom eller paraproteinemi.
Kombina-sjonen av alvorlig lever- og nyreskade kan forsinke utskillingen av kontrastmiddelet
og derigjennom predisponere for bivirkninger. IOMERON kan elimineres via dialyse. Joderte
kontrastmidler kan interferere med tyroideafunksjonstester. Høye konsentrasjoner av
kontrastmiddel i serum og urin kan interferere med laboratoriemålinger av bilirubin, proteiner
eller uorganiske emner (eks jern, kobber, kalsium, fosfat). Ved undersøkelse av subarachnoidalrommet bør totalmengden tilført kontrastmiddel holdes så lavt som mulig innenfor angitt
doseintervall.
Varseltrekant: Nei
Graviditet/Amming: Klinisk erfaring fra gravide kvinner er begrenset. Dyreeksprimentelle
studier taler ikke for økt risiko for fosterskade. Eksponering for radioaktiv stråling bør så langt
det er mulig unngås under graviditet. Røntgenundersøkelse med eller uten kontrast-middel bør
defor kun foretas på gravide dersom fordelen oppveier en mulig risiko. Overgang i morsmelk:
Iomeprol går over i morsmelk.Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Interaksjoner: Kontrastmiddel kan forårsake en forbigående nedsettelse av nyrefunksjonen,
hvilket kan utløse melkesyreacidose hos pasienter som står på biguanider. Biguanider bør
derfor seponeres 48 timer før undersøkelse med IOMERON og påbegynnes først når
nyrefunksjonen er stabilisert.
Dosering: Pasienten bør avstå fra å spise 2 timer før undersøkelsen. Intravaskulær tilførsel
av kontrastmiddel bør om mulig skje med pasienten i liggende stilling. Pasienten bør holdes
under oppsikt i minst 30 minutter etter tilførselen. Doseringen avhenger av undersøkelsens art
og teknikken som brukes. En fullstendig produktliste med bruksområder og anbefalte doseringer kan bestilles fra Astra Tech. Noen eksempler: Intravenøst: urografi (Iomeron 250, 300,
350, 400 mg l/ml) voksne 50-150 ml, nyfødte 3-4,8 ml/kg, spedbarn (<=1 år) 2,5-4ml/gk (>1 år)
1-2,5 ml/gk CT hel kropp (Iomeron 150, 200, 250, 300, 350, 400 mg l/ml) voksne 100-200 ml,
barn etter kroppsvekt og alder. Intraarterielt: angiokardiografi (Iomeron 300, 350, 400 ml l/ml)
voksne <= 250 ml , barn 3-5 ml/kg. Myelografi: Voksne: 200 mg I/ml 13-22 ml, 250 mg I/ml 1018 ml, 300mg I/ml 8-15 ml Kroppskaviteter: artrografi (Iomeron 200, 300, 350 ml l/ml) voksne
<=10 ml per injeksjon; ERCP (Iomeron 150, 200, 300 mg I/ml) voksne <= 100 ml. Flasker med
kontrastmiddel er ikke beregnet for uttak av flere doser. Gummiproppen skal aldri gjennombores mer enn en gang. Kontrastmiddelet bør ikke trekkes opp i sprøyten før umiddelbart føre
bruk.Hver injeksjonsflaske/infusjonsflaske av kontrastmiddel er beregnet brukt til en pasient.
Eventuell rest kasseres.
Overdosering/Forgiftning: Ved eventuell overdosering kontakt giftinformasjonssentralen.
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares ved romtemperatur under 30 grader C .
Beskyttes mot lys og røntgenstråling.
Andre opplysninger: For å unngå inkompatibilitet må ikke kontrastmidler blandes med andre
legemidler.
Pakninger og priser: 150 mg l/ml: 10x50 ml kr 1277,30, 10x100ml kr 2500,70. 200 mg l/ml:
10x50 ml kr 1640,90, 10x100 ml kr 3215,20. 250 mg l/ml:10x50 ml kr 2024,40, 10x100 ml kr
3926,30, 10x200 ml: kr 7818,50. 300 mg l/ml: 10x20 ml kr 918,70, 10x50 ml kr 2245,50,
10x75 ml kr 3351,20, 10x100 ml kr 4005,30, 10x150 ml kr 5990,90, 10x200 ml kr 7976,50,
6x500 ml kr 11947,70 350 mg l/ml: 10x20 ml kr 1078,40 ,10x50 ml kr 2644,80 ,10x100 ml kr
4566,40, 10x150 ml kr 6832,60, 10x200 ml kr 9098,70, 6x500 ml kr 13631,10. 400 mg l/ml:
10x50 ml kr 2915,50, 10x75 ml kr 4356,10, 10x100 ml kr 5624,90, 10x150 ml kr 8420,30.
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Sats, layout og trykk:
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Veiledning for artikkelforfattere
Artikler og leserinnlegg kan leveres til styremedlemmene i
NSF-LSK, medlemsbladets kontaktpersoner eller direkte til
trykkeriet. Manuskriptet må helst leveres på diskett, med
vedlagt papirkopi. Trykkeriet tar det meste av dagens programvare, men hvilken programvare som er brukt skal
angis. Godkjente manuskripter kan leveres direkte til trykkeriet via e-mail (se adresse under faktaopplysninger). Ved
innrykk av tekst, bruk tabulator og ikke ordmellomrom.
Tabeller kan ligge i teksten eller legges på egen fil.
Hjerteposten ser gjerne at det følger med bilder

og/eller illustrasjoner til artikkelen. Bilder, i farge eller
sort/hvitt leveres i papirformat eller digitalt. Andre illustrasjoner bør være klare og tydelige, slik at det kommer godt
fram i trykken. Referanseliste bør oppgis.
Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og
språklig bearbeide tekst som skal trykkes i Hjerteposten.
Overskrifter, titler og mellomtitler er Hjertepostens ansvar.
Manuskriptet bør ikke overstige sju A4-sider med tekststørrelse 12 og enkel linjeavstand.
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Innkalling til
årsmøte 3.april 2003

Nina Fålun, leder i NSF-LKS

NSF-LKS avholder sitt 10. årsmøte i forbindelse med jubileumsseminaret på Quality Hotel Røros.

Kjære kollega!
Jubileumsseminarets vignett er " 10 år i medgang, motgang og med vind i seilene". Dette oppsummerer med enkle ord virksomheten i landsgruppen de 10
årene vi nå har eksistert.
Året vi nettopp har gått inn i er et
spesielt år for oss som arbeider i
landsgruppen av kardiologiske
sykepleiere. Det er 10 år siden vi
startet arbeidet med å samle kardiologiske sykepleiere under en
organisasjon. Mye spennende har
skjedd i løpet av denne tiden, jubileumsåret tilsier at det er behov for
å oppsummere landsgruppens aktiviteter.
Landsgruppen ble formelt oppret-

tet i februar 1993. Et interimstyre
ble etablert, hovedsakelig med
representanter fra sykehusene i
Oslo. Navnet på nyskapningen ble
Norsk Cardiologisk Sykepleierforening, senere ble C’en til en K.
Først i 1998 – etter å ha inngått en
samarbeidsavtale med NSF – ble
navnet endret til NSF’s landsgruppe
av kardiolgiske sykepleiere (NSFLKS).
De fem første årene ble hovedsatsingsområdene å bygge opp en
solid organisasjonsplattform, samt
å etablere et forum for kunnskapsformidling. I disse årene ble det
arrangert hele to årlige seminarer,
med en raskt voksende deltakelse.
Samtidig ble det lagt ned et betydelig arbeid i å etablere et samarbeide
med sykepleiefora knyttet til arran4

gementene av Den Nordiske og
Den Europeiske Kardiologiske
Kongressen.
Etter at landsgruppens "pionerer"

hadde bygget opp en velfungerende organisasjon med over 600
medlemmer, fortsatte arbeide med
å få til en faglig forankring i det kardiologiske
sykepleiermiljøet.
Fagbladet Hjerteposten – som første gang ble utgitt i 1998 – er i stadig utvikling. Vi arrangerer fortsatt
våre seminar, etter hvert har det
blitt kun ett seminar årlig, men da
med en varighet på tre hele dager.
Vi har hele tiden holdt våre seminartema innenfor områdene:
Praktiske ferdigheter, klinisk kunnskap og etisk refleksjon. I tillegg
har vi nådd et svært sentralt fagmål
med å aktivisere ressurspersoner
gjennom frie foredrag og posterpresentasjoner på seminarene.
Dette er viktig for å synliggjøre den
store aktiviteten og engasjementet i
det kardiologiske sykepleiermiljøet. Landsgruppen har videre tatt initiativ til – og gjennomført – vårt første store nasjonale prosjekt:
Kartlegging av hjertesviktpoliklinikker i Norge. Denne undersøkelsen har vakt internasjonal anerkjennelse.

Vårt siste – og største – satsingsområde er opprettelsen av en videreutdanning for kardiologiske sykepleiere med oppstart 10. mars dette
året.
Utfordringene for de neste 5 år blir

å fortsette å inspirere og aktivisere
alle våre nåværende og fremtidige
medlemmer. Vi vet at det faglige
engasjementet er stort; landgruppens mål er å bringe frem disse
aktivitetene, og dermed la alle få ta
del
i
denne
kunnskapen.
Eksempler på hvordan vi kan dele
med hverandre? Vi kan ha nasjonale prosjekter, vi kan hospitere hos
hverandre, vi kan danne lokalgrupper og vi kan presentere fagutviklingsprosjekter fra enkeltavdelinger på vårt årlige seminar.
Mulighetene er mange: la oss dele
det vi har og det vi gjør med fellesskapet i landsgruppen!
Målet er å bli en handlekraftig og

betydningsfull landsgruppe for
hele det kardiologiske miljøet i
Norge!
Nina Fålun
Leder i NSF-LKS

Saksliste:
1. Årsmelding
2. Prosjektrapportering
3. Regnskap og budsjett
4. Behandling av meldte saker
5. Valg av styre
6. Valg av tid og sted for neste årsmøte

Evt. saker til behandling på årsmøte, må sendes styret innen 6.mars.
Forslag til evt. styrekandidater sendes
valgkomiteen innen 6. mars.

Styret i NSF-LKS
2002/2003
Offisiell adresse:
NSFs landsgruppe av
kardiologiske sykepleiere
Postboks 117, Kristianborg
5822 Bergen
Leder:
Nina Fålun
Postboks 385, 5203 Os
Tlf. p: 56 30 25 76
Tlf. a: 55 97 36 62/61
Fax: 55 97 58 20
Mail a:
nina.falun@helse-bergen.no
Styret:
Aud Hiller
Olaf Bulls vei 50,
7024 Trondheim
Tlf. p: 72 56 00 70
Tlf. a: 73 86 31 60
Mail:aud.hiller@stolav.no
aud.hiller@broadpark.no

Berith Hjellestad
Fredlundsvingen 12,
5073 Bergen
Tlf. p: 55 28 47 63
Tlf. a: 55 97 22 11
Fax: 55 31 64 50
Mail a:
berith.hjellestad@helse-bergen.no

Mail:
berithhjellestad@hotmail.com
Nina Mowinckel
Dalemarka 138, 5918 Frekhaug
Tlf. p: 56 17 88 99
Mail p: nikmow@online.no
Tone M. Norekvål
Høganeset, 5177 Bjorøyhamn
Tlf. p: 56 32 99 00
Tlf. a: 55 97 36 59
Mail:
tone.norekval@helse-bergen.no

Mail: m-norekv@online.no
Nina Elstad
Kroppanmarka 29, 7075 Tiller
Tlf. p: 72 88 97 73

Tlf. a: 73 86 85 09
Fax: 73 86 79 66
Mail:
elstad.lund@hjemmepost.no
nina.elstad@stolav.no
Varamedlemmer:
Ann-Sissel Helgesen
Granittv. 26
7500 Stjørdal
Tlf. p. 74 82 79 62
Tlf. a. 74 09 84 15
Torill Liodden
Stubbvn.2, 3120 Tønsberg
Tlf. p: 33 32 35 23
Mail: kliodden@online.no
Int.kontakter:
Marit Hellesvik
Lindebergveien 11 a,
1069 Oslo
Tlf.p. 22 79 44 29
Tlf. a: 23 01 61 71,
p.søk. 96624705
Mail p: mhellesvik@online.no
Mail a:

MaritSigrun.Hellesvik@ulleval.o
slo.kommune.no
Valgkomite:
Anne Relbo
Tlf. p. 41 41 14 54
Tlf. a. 23 07 00 00/07 74
call: 26742
RH, 0027 Oslo
Janne Nilsen
Tveiteråsvegen 21 G,
5232 Paradis
Tlf. p: 55 10 28 49
Tlf. a: 55 97 22 06
Mail a:
janne.kristin.nilsen@helse-bergen

Tone Bæck
Grovikvn. 34, 4635 Kr.sand
Tlf. p. 38 04 31 21
Tlf. a. 38 07 35 88/91
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DYSPNOE
v/spesialsykepleier Anne Relbo. Hjertemedisinsk sengepost, Rikshospitalet

Dyspnoe har en del fellestrekk med
smerter: det oppleves ulikt, og har
ulike grader. Vi vet at pasienten har
dyspnoe når han/hun sier det / bekrefter det selv (tungpusten) eller det kan
måles med pulsoksymeter. Man kan sammenlikne respirasjonens art gjennom aktivitet og hvile, og med oss selv.
Omfanget kan bl.a. måles /graderes på ulike skalaer :
➜ Ja/nei
➜ Borg skala ( 10 max – 0 ingen)
➜ VAS skala (not brethless – worst breathless)
➜ Verbal numerisk skala
Dyspnoe kan defineres som en subjektiv følelse av ånde-

nød . Det betyr med andre ord opplevelsen av ikke å få
puste.
Mulige årsaker til dyspnoe:

KOLS/emfysem
• Lungefibrose
• Pneumoni
• Lunge emboli
• hjerteastma
• hjertesvikt
• Psykisk fenomen (tale, hes, tungpustenhet)
Men mitt tema vil videre dreie seg om dyspnoe hos den
hjertesyke pasienten.

selv om bare 1/5 av av infarktpasientene fikk objektive
tegn på hjertesvikt for øvrig. Etter fire år var det bare en
av fem som fortsatt hadde pustebesvær ved anstrengelser.
Den initiale opplevelsen av tung pust hang ofte sammen
med angst, men også redusert arbeidskapasitet som følge
av inaktivering av sykdommen. Dyspnoe kan altså opptre
uten andre objektive symptomer på hjertesvikt – den subjektive opplevelsen.
Når vi vet at ca. 40.000 i Norge lider av hjertesvikt (ca. 12% av befolkningen) – så er dette et stort helsemessig problem, eller utfordring!
Hjertesvikt kan defineres som en tilstand hvor
blodmengden hjertet pumper pr. tidsenhet er redusert i forhold til det normale.

Lavt minuttvolum kan bl.a. oppstå ved skadet hjertemuskel, for høy pumpemotstand og ved utlstrekkelig fylning
av hjertekamrene. Symptomer kan være rask puls ( katekolaminer), salt og væskeretensjon ( vasokonstriksjon,
aldosteron, ADH-effekt) m.m.
Dette kan bl.a. medføre ødemer, tørste, angst og dyspnoe.

Produkter man bør begrense omfanget av p. a. g. væskeretensjon, stimulerer tørsten osv.

hjertehalvdel og lungene når det gjelder venstre hjertehalvdel. Relatert til dyspnoe, kan vi da tenke på at det
økte trykket forplanter seg bakover fra venstre atrium til
pulmonalkapillærene, dvs. lunge-kretsløpet. Lungene blir
stivere og pustingen går tyngre. Dersom trykket så blir
enda høyere, vanskeliggjøres gassutvekslingen mellom
oksygen og karbondioksyd. Væskeansamlingen i lungeblærene (alveolene) og luftveiene for øvrig reduserer
lungenes evne til gassutvikling. Hemoglobinet forlater
lungekretsløpet uten å være tilstrekkelig oksygenert, oksygentilbudet blir mindre enn etterspørselen og man får
respirasjonsbesvær eller dyspnoe. Væske kan sive ut
mellom blodbanen og alveolene, og man får stuvning. I
verste fall kan lungeblærene bli fylt med utsivet væske
(lungeødem).

Hvordan kan vi så relatere dette
til praksis?
➜ Ved anstrengelse får ikke musklene nødvendig
surstofftilførsel.

Åndenød, eller dyspnoe, er vanligvis det første tegnet på utvikling av kronisk hjertesvikt

Dr.med. John Gunnar Mæland omtaler dyspnoe etter hjerteinfarkt i sin bok "Helhetlig hjerterehabilitering. "Han
viser til en undersøkelse fra Hordaland omkring 1980 der
535 pasienter deltok. Omtrent halvparten av dem var
hemmet av tung pust de første ukene etter utskrivelsen
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PATOFYSIOLOGISKE MEKANISMER
For å prøve å forstå mekanismene ved dyspnoe og hjertesvikt, vil jeg forklare det slik:
Fra gammelt av har hjertesvikt vært forbundet med "voksende hjerte". Strekket i hjertekammerveggen øker i forsøk på å oppretholde et normalt slagvolum. Men kontraksjonene blir dårligere p.g.a. redusert elastisitet eller stivhet, og sammentrekningene skjer saktere. Men et stort
hjerte må også fylles. Fylningen skjer passivt ved at blodet
renner fra forkamrene ned i hjertekamrene når veggen
har slappet av tilstrekkelig (i diastolen). Det store hjertet
er som en ballong – som det er tyngre å få blåst opp. Det
skaper behov for høyere fylningstrykk enn ved normal
funksjon.
Økt fylningstrykk skapes ved at det hopes opp blod i tilførende blodårer, dvs. hulvenene når det gjelder høyre

Dette er normal form for tungpustenhet, men som melder
seg ved urimelig lavt belastningsnivå, når hjertet svikter.
Hos hjertesviktpasienten kan anstrengelse føre til økt fylningstrykk til hjertekamrene og gi struttende lungekar.
Dermed kan dyspnoen forverres ytterligere.
➜ Flatt sengeleie er ugunstig ved dyspnoe, men
hvorfor?

Stuvningen/ødemene følger tyngdeloven, slik at de nederste delene angripes først. Når pasienten legger seg ned,
blir også den væsken som har hopet seg opp som ødem i
kroppens nedre deler mobilisert, slik at blodvolumet øker.
Det blir altså mer blod å pumpe rundt, og dette belaster
lungekretsløpet ytterligere (lunge-stuvning). Derfor vil
pasienter med alvorlig hjertesvikt oppleve kraftig forverring av sin åndenød når de legger seg ned.

➜ Dyspnoe kan gå ut over nattesøvnen.
Et vanlig fenomen ved alvorlig hjertesvikt (NYHA III-IV)
er paroksymal nattlig dyspnoe, dvs. at man våkner med en
intens følelse av ikke å få nok luft. Man må sette seg opp
i sengen og kanskje gå til vinduet for å få luft. Slike episoder virker skremmende på både den det gjelder og de
pårørende. Mange får søvnproblemer. Dette kan skyldes at
hjernen blir mindre aktiv i sitt samspill mellom hjerte og
vener når vi sover. Hjertesviktpasientens behov for slik
styring er større enn hos friske. Problemer kan oppstå
under søvnen. Ustabile hjertesvikt pasienter kan derfor
etter noen timers søvn få sirkulasjonen ut av balanse med
opphopning av væske i lunge karrene som følge. Dette gir
akutt åndenød som bedres når overkroppen settes opp.
➜ Tekniske problemer hjemme kan også komme som
følge av tungpustenhet. Immobilisering ( eks. fysiske hindere som trapper, lang gangavstand, reduserte krefter
m.m.) er eksempler på dette.
➜ Angst.
Alle vet at det å ikke få puste kan være ensbetydende med
døden, og nettopp angsten for å kveles når man kjenner
at man ikke får nok luft, har mange pasienter beskrevet
som "noe av det verste".
Dyspnoen blir en påminnelse om at hjertet ikke fungerer
så bra, og de er ofte redde.
Hvilke tiltak kan vi som sykepleiere så foreslå og iverksette?
TRYGGHET
Spør vi pasienten hvordan han/hun opplever sin dyspnoe? (Eks. VAS-skala). Mange sykepleiere føler at det ikke
er akseptert å sitte ned ved sengen. Den sykepleien man
da utfører er ikke synliggjort på samme måte som prosedyrer og effektivitet, og blir derfor ikke alltid verdsatt av
kollegaene på samme vis.
Resultatet kan bli en pasient som ikke føler at vi bryr oss
nok om ham, og som dermed mister tilliten til oss, som
igjen kan øke stresset og den onde hjertesvikt sirkelen.
Kanskje ligger han der og plages med dødsangst når han
ikke får nok luft. Hvordan forholder vi oss til pasienter som
er oppe om natta? Tenker vi for
eksempel over at motivet kan
være noe annet enn at de ikke
får sove. Er vi flinke nok til å
observere hevede skuldre, telle
respirasjons frekvens, dybde
m.m. ?

Hevet overkropp ved sengeleie (puter og evt. noe under
bena ved hodeenden på sengen - må stables stødig og
sikkert!).
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Det er viktig å instruere hjertepasientene at de skal avpasse anstrengelsen etter den reaksjon kroppen gir. En vanlig
feil er å trene på for høy intensitet, spesielt i innledningen
av et treningsprogram. De bør fortelles at noe lavere intensitet også gir god treningseffekt, samtidig som risikoen for
komplikasjoner avtar.

Isbiter beregnes
også med i
væskeregnskapet (20ml/bit) et godt og leskende bidrag
for tørsten!

KROPPSSPRÅK
Vårt kroppsspråk i form av hvordan vi opptrer overfor
pasienten, hvordan vi berører ham og ser på ham, kan ha
betydning for om vi kan redusere stresset. Berøring kan
være en måte å berolige på, og det kan åpne for samtale.
Delegerte oppgaver :
Vi kan ikke bruke medmenneskelighet alene. Det er helt
nødvendig at vi som sykepleiere også utfører delegerte
medisinske tiltak for å redusere overaktiveringen av kompensasjonsmekanismene i hjertesviktens "onde sirkel."
Vi iverksetter derfor både medikamentell og ikke-medikamentell behandling og pleie parallelt med kommunikasjon. Vi kan ikke redusere pasientens angst ved å holde
ham i hånden og snakke med ham, hvis han holder på å
kveles av sin lunge stuvning. Samtidig er det ikke nok bare
å gi medisiner for å redusere dyspnoe. Det letter på pusten, men tankene som alt er omtalt, må også bearbeides!
Derfor blir en kombinasjon så viktig!
Noen relevante Tiltak
(omtales grundigere nedenfor):
➜ Thoraxleie
➜ Væskerestriksjon
➜ Oksygen
➜ Medikamenter
➜ Tillit, tid og tilgjengelighet
➜ Verbal og non-verbal kommunikasjon
➜ Informasjon og kunnskaps formidling
➜ Saltrestriksjon
➜ Røykekutt

Måle væske inn og ut (drikke/diverse) pr. døgn. Ofte
max mengde for inntaket, bestemt av legen.
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høye doser gir. Ved å hindre overskudd av væske, kan diuretika dosen reduseres og velværet øker. Likevel ser vi at
det er svært tøft for de fleste pasienter og overholde væskerestriksjonene. De opplever tørsten som uutholdelig og
noen prøver i ren desperasjon enhver mulighet til å skaffe seg drikke. Vi har erfart mange ulike metoder, alt fra å
drikke fra toalettskålen til at de sender vaskehjelpen ut
etter drikke eller væskeholdig frukt. Vi avslører økt væskeinntak på den daglige vekten.Ved effektiv væskerestriksjon ser vi at pasienten blir mer mobil, lettere i pusten, får
bedre nattesøvn og blir mer fornøyd, selv om det kan føles
som "overvåking" og stress i starten.
FORSIKTIGHET MED SALT
Ved hjertesvikt holder kroppen unødvendig mye vann og
salt tilbake. Salt binder vann. Desto større saltinntaket er,
jo mer vann holdes tilbake i kroppen.

Godt sengeleie
Viktig for både velvære og gassutveksling i lungene. Hvis
pasienten ligger flatt, vil den venøse tilbakestrømmen
øke, og tungpustenhet blir resultatet p.g.a. stuvning. Hvis
man derimot leires med hevet overkropp, knekk i hoftene
og lett bøyde knær, reduseres denne belastningen betraktelig (tyngdeloven). Da presser ikke magen lengre opp
mot diaphragma og lungene får bedre plass til respirasjonsbevegelsene. Det blir lettere for pasienten å puste, og
han kan slappe bedre av. Pasienten prøver selv å tilstrebe
et høyt leie i sengen fordi han merker at det hjelper. Men
ikke alle har krefter eller kunnskap om hvordan dette kan
gjøres best mulig. Det er viktig at pasienten får en "hjerteseng" med flere ledd som kan reguleres. Dette, eller hjertebrett, kan også skaffes fra hjelpemiddelsentral på hjemstedet hos de fleste.
VÆSKERESTRIKSJON :
Dette gjøres i samråd med legen. Man tilstreber oftest en
drikkemengde på 1000 – 1500 ml i døgnet.
Vi har sett vektreduksjon på opptil 10 kg i løpet av et par
uker med effektiv væskerestriksjon. Dette er en behandlingsmetode som kun er basert på erfaring. Det finnes, så
vidt meg bekjent, ingen vitenskapelig dokumenterte studier på effekten selv om mekanismene bak er sannsynlige. Derfor må behandlingen vurderes nøye, spesielt med
henblikk på hvilke pasienter vi skal igangsette dette hos,
og hvor lenge det skal pågå.
Virkeligheten er at det slett ikke er problemfritt. Det kan
faktisk være en stor belastning fordi mange føler en ekstrem tørste. Pasienter har uttrykt sin frustrasjon ved å si :
"Hvorfor kan jeg ikke heller få mer vanndrivende og drikke så mye jeg vil?" Det er ikke lett for pasienten å forstå og
akseptere at et av målene nettopp er å få redusert diuretika dosen p.g.a. de til dels store elektrolytt forstyrrelsene

RØYKEKUTT
Listen over skadevirkninger av nikotin er lang.
Røyking øker innholdet
av kulloksyd i blodet
betydelig. Kulloksyd binder seg over 200 ganger
sterkere til det surstoff
bærende
hemoglobin
enn oksygen. Derved blokkerer kulloksyd for oksygentransporten. Ved hjertesvikt makter ikke blodet å gi
vevene nødvendig mengde surstoff. Dette er nok en
grunn til at røyking sterkt bør frarådes.
MEDIKAMENTELL BEHANDLING :
Selv om medikamentforordning er legens ansvar, er det vi
som administrerer dem og observerer virkninger og
bivirkninger. Dette krever spesiell kunnskap og god observasjonsevne. Vi skal ikke undervurdere vår betydning i
den rent medikamentelle behandlingen.
Det er vi som er hos pasienten det meste av døgnet, og
kan være de første til å observere medikamentenes effekt.
Medikamentell behandling
skal "skreddersys" for hver

enkelt pasient. De medikamentene jeg kort vil omtale,
vil på hver sin måte virke inn
på de overaktiverte kompensasjonsmekanismene som
bl.a. fører til dyspnoe.
ACE-hemmere (angiotensin-konvertase hemmere), eks.
Renitec og Capoten De reduserer både det venøse fylningstrykket og den perifere karmotstand ved å dilatere
både arterier og vener. Hjertets minuttvolum øker, likeledes salt og vannutskillelsen gjennom nyrene. ACE-hem-

mere er for øvrig den eneste behandlingen som dokumentert sikrer bedre overlevelse. De andre medikamentene jeg nevner virker først og fremst lindrende på symptomer.
Opioider (Morfin) i.v.
Har vist seg å ha god effet på lungeødem og hjertesvikt.
Den parasympatiske effekten nedsetter blodtrykket, utvider venene (kapasitetskarene) og reduserer venøs tilbakestrøm. Morfin virker også på respirasjonen ved å redusere
reflekser i lungene. I tillegg reduseres spenning og angst
som gjerne er forbundet med alvorlig dyspnoe. Vi har vel
alle erfart at å gi morfin, spesielt til natten, har meget god
effekt på pasientens plager. Samtidig som den subjektive
opplevelsen av dyspnoe reduseres, vil pasienten også
oppleve den angstdempende effekten som morfin gir.
Diuretika, eks. furosemid :
Øker væskeutskillelsen i nyrene. Det gir derfor en gunstig
effekt på lungekretsløpet ved at fylningstrykket reduseres
og minuttvolumet faller. Men de kan også virke mot sin
hensikt, slik at kompensasjonsmekanismene øker ytterligere. For å unngå væskeretensjon og dermed dyspnoe om
natten, gis ofte dosene jevnt over hele døgnet, - også om
kvelden. Her må man vurdere de ulike faktorer opp mot
hverandre. Kanskje kan tidene eller dosene endres i samråd med legen! På samme måte som smerteopplevelser er
svært individuelle, varierer også opplevelsen av kortpustethet og dyspnoe fra person til person. En pasient som
har hatt venstresidig hjertesvikt i lengre tid, har kunnet tilpasse seg en moderat dyspnoe, og har selv lært å redusere
aktiviteten ut ifra dette. Som regel vil pasienten selv kunne
si ifra om aktivitetstoleransen er nedsatt. På avdelingen
kan vi gjøre gangtest og sykkelbelastning for å få et innblikk i kapasiteten. Ved uttalt dyspnoe, må en observere

pasienten nøye og iverksette tiltak. Helst skal man være i
forkant!
Kilder :
Almås, Hallbjørg
Madsen, Steinar m.fl.

Klinisk sykepleie, 1992
Hjertesvikt. Årsaker diagnostikk
og behandling ,1994, 3
Mæland, John Gunnar Helhetlig hjertereahbilitering,
1995

anne.relbo@rikshospitalet.no
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I NSF-LKS vil vi gjerne bringe våre internasjonale samarbeidspartnere direkte til dere. I de neste numrene av Hjerteposten
vil vi derfor presentere innlegg fra de nordiske landsgruppelederne. Første kvinne ut er fra Finland:

Finnish Association in
Cardiovascular Nursing (FACN)
FACN was founded in Helsinki in October 1992. We had
our 10 years celebrations 29/10/2002 in Sibeliustalo,
Lahti– at the same time as our autumn sessions.
About 850 members throughout Finland attend the
associations now. The members mean age are 41 years
and they working in the ICU, CCU, medicine ward,
cat.lab, surgery ward, OP, acut department etc. The
board is: president Teija Korpilahti (Vaasa) and secretary Marjatta Salo (Satakunta Central Hospital, Pori), and
four members; Tarja Viitala (Turku University Hospital),
Tommi Heino (Tampere University Hospital), Anne
Pitkälä (Helsinki University Hospital) and Raili Vappula
(Päijät-Häme Central Hospital, Lahti). The treasurer is
out of board at this moment, Raija Hurme (Helsinki). Jari
Piitulainen from Tampere University Hospital takes care
of all members things (members fees 13,50 _, adresses,
meetings registrations and so on). The board has meetings about 6-8 times per year.

Finnish Association in Cardiovascular Nursing has two

annual nursing sessions.The spring meeting is arranged
at a cruiseship (lasting two days), and the autumn meeting (one day) is at different hospitals in Finland. About
160-200 members are attending these sessions (per
meeting).
FACN publishes a magazine called "Kardioskooppi"
four times a year since 1993. The editor in chief is Tuire
Järvensivu from Kokkola Central Hospital;
tuire.jarvensivu@pp.inet.fi.
Our web address is: www.kardiologisethoitajat.net but
unfortunately only in Finnish language.
Our association belongs to the subdivision of the

European Society of Cardiology; The Working Group on
Cardiovascular Nursing (WGCN) since 1994. We have
been co-operationing with the Nordic countries since
1993; main task in the group has been arranging the
Nordic Congress of Cardiology.

The members of the association come from various

areas of the nursing profession. Most of them are nurses
but also practical/primary nurses, x-ray technicians,
laboratory technicians, physiotherapists and nursing
teachers are included among the members of the FACN.
Good co-operation between the different groups of the
nursing staff is one of the major aims of the association.
The tasks of the our association are:
• teamwork between cardiologic nurses in Finland
• to act as a multiprofessional community
• to organize nursing session on cardiovascular nursing
in Finland
• to support the members participating in the congresses abroad
• to participate in the international activities
• to develop the cardiovascular nursing research in
Finland
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In the end I would like to say CONGRATULATIONS at
your 10-years anniversary, and let us together create
innovative cardiovascular nursing!

Best regards,
Teija Korpilahti / president of FACN
Eisnäsgatan 35 C 1, 65230 Vasa,
Finland
Phone +358 40 568 4569,
email: teija.korpilahti@fennomedical.fi

Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefontilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre
med spørsmål om hjerte- og karsykdom.
Nasjonalforeningens Hjertelinje er ikke en
medisinsk eller diagnostisk tjeneste, og kan
derfor ikke erstatte besøk hos lege.
Hjertlinjen formidler også Nasjonalforeningens
ti hjertebrosjyrer om ulike temaer knyttet til
hjerte- og karsykdommer.

Hjertelinjen er betjent av helsepersonell med
taushetsplikt. De svarer på spørsmål om
kosthold, trening, mentale reaksjoner og samliv
i forbindelse med hjerte- og karsykdom.
Telefontjenesten er gratis, innringer betaler
bare vanlig lokaltakst.

Hjertelinjen er åpen man-fre 10.00 - 14.00.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som arbeider for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og praktiske tiltak. Nasjonalforeningens hjerteforskning og forebyggende arbeid ﬁnansieres av innsamlede midler, uten statsstøtte.
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NSF-LSK´ ubileumsseminar

Jubileumsseminar

NSF’s landsgruppe
av kardiologiske
sykepleiere inviterer til
3.-5. april 2003
Quality Hotel Røros

10 ÅR MED LANDSGRUPPEN – I MEDGANG, MOTGANG OG MED VIND I SEILENE!
1. Torsdag 3.04:

kl 17-18:
Bergstadvandring i Røros /
Besøk på LHL`s nye rehabiliteringssenter
Her vandrer vi med guide gjennom Den gamle Bergstaden og får et levende innblikk i gruvebyens 350-årige historie. En fin opplevelse sommer som vinter, med tid til å føle byens
atmosfære og sjarm. Varighet 1 time. Kr 45,-- per person. Påmelding via påmeldingsskjemaet, eller under seminaret.
2. Fredag 4.04:

Kl 16.30-18.30:
Guidet tur til Olavsgruva
Et besøk i Olavsgruva er en vandring
gjennom 350 års historie.

Vi går 500 meter inn i fjellet til Bergmannshallen - fjellets konsertsal, hvor det ofte holdes
konserter. Lyd- og lyseffekter i gruvegangene gjenskaper stemningen med «gruvesluskene» i
arbeid. Olavsgruva ligger inne på Rørosvidda ca 15 km fra hotellet.Egen guide. Varighet ca
2 timer. Ta på varme klær og gode sko, for temperaturen i gruva er ca 50C. Pris kr 109,-- per
person inkludert transport. Påmelding: Via påmeldingsskjema, eller under seminaret.
3.Torsdag 3.04:

4. Fredag 4.04:

5. Hver dag:

kl 20.00:
Bli kjentkveld / felles middag!
Spansk aften.
kl 20.00: Jubileumsmiddag!!
Kanonkveld i Storstuggu.
Stor feiring av oss selv med mange
overraskelser.
kl.07 -9:
Mulighet for morgenbad i hotellets
svømmebasseng. En frisk start på dagen!

Påmeldingsskjema side 22

Y Påmelding til NSF-LKS´s jubileumsseminar
Påmelding/påmeldingsskjema:
Røros Flyservice AS,
Røros Lufthavn, 7374 Røros, Fax:
72 41 39 01, Tlf.: 72 41 39 00
Pga. dårlig offentlig kommunikasjon, anbefales det at reisen bestilles via Røros
Flyservice AS
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(Det chartres fly fra Oslo og buss fra
Trondheim)
Deltakeravgift (obs. endring av
tidsfrist!):
1500.-: medlemmer før 1.mars.
2000.-: medlemmer etter 1.mars
2000.-: andre før 1.mars
2500.-: andre etter 1.mars

Torsdag 3.april
---------------------------------------------------08.00 - 09.30 Registrering
09.30 - 09.45 Velkommen til 10-års jubileum!
09.45 - 10.00 Velkommen til Røros v/ordfører
Jan Helge Andersen
10.00 - 11.00 LKS: i medgang, motgang og vind i seilene;
Et alternativt årsmøte…
11.00 - 11.30 PAUSE m/utstilling
11.30 - 12.30 Kardiologiens historie v/lege Steinar Madsen, RH
12.30 - 14.00 LUNSJ m/utstilling
14.00 - 16.00 Symposium: Ernæring og
hjertesykdom v/Fresenius Kabi AS
- Ernæringsregnskap
- Kacheksi og hjertesvikt
- Kolesteroler og triglyserider:
bivirkinger ved statinbehandling?
- Bærer hjertet på en arv?
17.0020.00-

Bergstadvandring på Røros
Bli kjent-kveld/middag

Fredag 4.april
-------------------------------------------------09.00 - 10.00 Frie foredrag
- Biventrikulær pacemaker til pasienter
med hjertesvikt
– Sykepleie til pasienter som behandles
med Flolan
– Bruk av aortaballongpumpe
10.00 - 10.30 PAUSE m/utstilling
10.30 - 11.30 Frie foredrag
- Åpent hus – informasjon til hjerteinfarktpasienter
- "Den som venter på noe godt…"
- Oppfølging av pårørende til
hjertetransplanterte i intensivfasen
11.30 - 12.00 Posterutstilling
12.00-13.00 Frie foredrag
- Hva vet vi om sykepleie til ICD- pasienter?
– Etterlattesamtalen
– Barentsprosjektet; hjertesyke i Arkangelsk
13.00 - 14.00 LUNSJ
16.30 - 18.30 Guidet tur til Olavsgruva
20.00 Jubileumsmiddag
Lørdag 5.april
----------------------------------------------------09.00 - 10.00 Ved livets slutt: -hvordan gjør vi det?
v/anestesilege Johan A. Hegvik,
St.Olavs Hospital
10.00 - 10.20 PAUSE
10.20 - 11.00 Etiske utfordringer i den kardiologiske
hverdagen, v/Edit Blåsternes,
høgskolelektor HiB, leder i Faglig etisk råd
11.00 - 12.00
Lederroller i omstilling: konsekvenser for
fagutvikling og forskning?
v/konst. fagdirektør Anne Sissel, Faugstad, HUS
12.00 - 13.00 LUNSJ
13.00 Avreise til flyplassen
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ditt

Nå kan du stille
kandidatur til styreverv!
Nytt styre i NSF-LKS skal velges
ved årsmøtet på Røros i april, og
flere av nåværende styremedlemmer stiller ikke til gjenvalg. Dette
betyr at du, eller dine kolleger, har
sjansen til å fylle deres plasser og
bidra aktivt til videre drift av
Foreningen. I år skal bl.a. ny leder og kasserer velges. Har
du erfaring fra tilsvarende verv fra tidligere, eller liker å
stelle med tall, er du en svært betydningsfull kandidat!
Virker dette litt voldsomt, er det kanskje en trøst at mange
får rollen som styremedlem, med ansvar for konkrete
enkeltoppgaver, første året. De tyngre vervene tar ofte de
som har sittet en stund seg av. Dermed er det plass for
både noviser og eksperter. Samtidig er det ikke av veien
om du har litt større ambisjoner til verv heller!
Styrets filosofi er at alle må være med og "dra lasset" sammen. Dette betyr at dersom du påtar deg verv, må du også
være innstilt på å jobbe med det. Samtidig innebærer det
at arbeidsbyrden fordeles, slik at ingen trenger å slite seg
ut med sin idealisme eller visjoner for å få gjennomført
oppgaver og prosjekter.
Du må imidlertid ha gehør fra ditt arbeidssted om at det
kan bli noen reisedager i forbindelse med styremøter, selv
om de fortrinnsvis legges til kvelden og telefon konferanser.
Dette er en flott sjanse til å utvikle sykepleiefaget, personlig vekst og utfordringer, samt et ansvar for å bringe
"stafettpinnen" videre. Styret har i de siste år nedlagt et

EKG-apparater fra Schiller AG
Hvile-EKG, arbeids-EKG, PC-basert EKG og transportable EKG-apparater
For ytterligere informasjon kontakt:
Diacor AS • Postboks 179 Alnabru • 0614 Oslo
Tlf.: 22 90 53 00 • Fax: 22 90 53 01
E-mail: diacor@diacor.no
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betydelig arbeid og har iverksatt store prosjekter som skal
føres videre. Rutinerte og dyktige folk fra forrige periode
vil fortsatt være tilstede, slik at det nye styret vil bestå av
både erfarne og nytenkende personligheter. Norsk
Sykepleier Forbund er også en nær samarbeidspartner og
bistandsyter overfor Foreningen, i og med at vi er en
landsgruppe underlagt dem.
Valgkomiteen skal vektlegge geografisk beliggenhet
(vurdere økonomiske hensyn), fordeling av arbeidssted
(ulike sykehus, 1.linjetjeneste), ulik kompetanse (ledere,
sykepleiere, forskere) og ulik fordeling av klinisk fagfelt
(kirurgi, medisin, poliklinikk, 1.linjetjeneste).
Alle kandidater presenterer seg skriftlig (trykkes i årsmøtepapirene) og muntlig (på årsmøtet) før valget.
Kandidatur må meldes skriftlig til valgkomiteens leder,
Anne Relbo, senest 4 uker før årsmøtet, da valgkomiteens
innstilling leveres styret 3 uker før årsmøtet.
Ta utfordringen. Meld deg til innsats, eller motiver en aktuell kollega til å stille!
Send forslaget til anne.relbo@rikshospitalet.no eller

Anne Relbo, Rikshospitalet, Hjertemedisinsk sengepost,
0027 OSLO innen 6.mars, 2003!
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte undertegnede på
telefon a) 23 07 07 74 eller mob)
41 41 14 54. Styrets medlemmer er også mer enn
behjelpelige. Se egen liste i Hjerteposten.

Navn: …………………………………………………………………………………...
Arbeidssted: …………………………………………………… (sykehus og avdeling, eller 1. linje tjeneste)
Tittel: …………………………………………..
Tel. Arbeid……………. Privat ……………… Mobil …………….. e.mail …………………
Evt. tidligere verv i foreningslivet ……………………………………………………………...
………………………………………………………………
Motivasjonsfaktorer for å søke ……………………………………………………………...
(skriv evt. på eget ark) ……………………………………………………………
evt. ønske om posisjon (styremedlem, kasserer, sekretær etc.
………………………………………………………………
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Helse og Rehabiliteringsmidler via Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen har anledning til å formidle

søknader om forskningsstøtte til
Stiftelsen Helse og Rehabilitering.
Stiftelsen ble opprettet i 1993 for å
etablere et landsomfattende TV-spill
med formål å fordele overskuddet til
den frivillige helse- og/eller rehabiliteringsrelaterte virksomhet i Norge.
TV-spillet ble igangsatt høsten 1996
under navnet EXTRA. Overskuddet
av TV-spillet forvaltes av stiftelsen.
Helse og Rehabilitering har fordelt
1,1 milliard kroner siden starten,
1996, og i alt 2380 ulike prosjekter
har fått tildelt midler.
Det kan søkes om midler til definerte

prosjekter innen de tre virksomhetsområdene
• Forebygging
• Rehabilitering
• Forskning
Søknader må sendes gjennom en frivillig, humanitær organisasjon, og der
er Nasjonalforeningen for folkehelsen en av 22 medlemsorganisasjoner.
Prosjektenes faglige kvalitet avgjør
om det tildeles midler. Når det gjelder
forskningssøknader vektlegger Helse
og rehabilitering anvendt klinisk
forskning ("forskning som kommer
brukergrupper til gode") og det oppfordres til samarbeid mellom forskningsmiljøer/tverrfaglighet i prosjektene.

For 2003 ble 1 av 5 nye prosjektsøknader innvilget med en slik fordeling:
• 22,6% innvilgelse på nye forebyggingssøknader
• 32,6% innvilgelse på nye rehabiliteringssøknader
• 13,1% innvilgelse på nye forskningssøknader
Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker forskningssøknader

innen hjerte- og karområdet. Hvis du
er i tvil om ditt prosjekt "passer", vennligst ta kontakt med saksbehandler
Inga
Gjersøe,
ingj@nasjonalforeningen.no tlf: 23 12 00 33 eller
fagkonsulent Carina Alm, caal@nasjonalforeningen.no tlf: 23 12 00 39

Innmelding for NSF-LKS
Navn
Adresse

Født
Postnr./sted

Nåværende arbeidssted
Tlf. privat

Tlf. arbeid

Medl. nr. NSF

Spl. utd. når?

Innmelding for NCS
Navn
Adr.
Adresse

Jeg ønsker abonnement på Hjerteforum som medlem av NSF (kr. 200 / år)

Slippen sendes til:
Hjerteforum, Hjerte-lunge senteret, Ullevål sykehus, 0407 OSLO.
Betal kr. 200 til kontonr. 1607 16 37623
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Medlemsskap i NSF-LKS
koster kr. 200,- pr. år.
Du vil få 3 nr. av
Hjerteposten – NSF-LKSʻ
fagblad. Slippen sendes til
NSF-LKS, Postboks 117
Kristianborg, 5822 Bergen.

Kardiologiske
sykepleiere
tilbys abonnement på
Hjerteforum
(Organ for Norsk
Cardiologisk Selskap) for kr.
200,- pr. år (4 nummer).
Bestilling på www.nkw.no
under Hjerteforum, evt.
henvendelse til sekretariatet
på telefon 22 50 78 55, eller
fax 22 52 16 58.
Abonnementet løper til det
sies opp skriftlig.

NSF - LKS
NSF-LKS

HANDLINGSPLAN

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (tidligere Norsk Kardiologisk Sykepleierforening) ble etablert i 1993. I dag er landsgruppens aktiviteter og medlemstall stadig økende.

Y Være et forum for ide- og kunnskapsutvikling for
sykepleiere som arbeider med kardiologiske
pasienter
Y Skape interesse for klinisk forskning og utviklingsarbeid knyttet til kardiologiske pasienter
Y Markedsføre LKS og vårt fag i eget fagmiljø
Y Arbeide for samarbeid over landegrensene innenfor
kardiologisk sykepleie

Hovedmål: stimulere til større faglig aktivitet blant
medlemmene
Y Videreutvikle fagbladet "Hjerteposten"
som et kreativt og faglig forum
Y Styrke seminarvirksomheten ved at det er åpnet for
deltakelse med frie foredrag og poster (abstract)
Y Være pådriver i forhold til faglige og administrative
prosjekter
Y Etablere lokalgrupper og ressursgrupper som kan
arbeide på oppdragsbasis
Y Delta aktivt i nordiske og europeiske fagfora for
kardiologiske sykepleiere
Y Markedsføre landsgruppen og vårt fag i vårt eget
fagmiljø og ved aktuelle kongresser og fagsamlinger

FAGMILJØ

SAMARBEID

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere ønsker å
være med å utvikle et fagmiljø for sykepleiere som
arbeider med hjertepasienter.

NSF-LKS samarbeider med:

Landsgruppens formål er å:

Vi kan tilby:
Y Videreutdanning i kardiologisk sykepleie
– i samarbeid med Høgskolen i Bergen
Y Utveksling av kunnskap og erfaring via vårt årlige
tre-dagers fagseminar. Seminarene har et klinisk
fokus med sykepleiere som hovedforelesere
Y Formidling av samarbeidsprosjekter, forskningsprosjekter og hospitering sykehusene imellom
Y Kurs- og reisestipend med årlig tildeling på fagseminaret
Y Hjerteposten – vårt fagblad

Y Norsk Sykepleierforbund:
Landsgruppen har en forpliktende samarbeidsavtale
med NSF, leder deltar i Sentralt Fagråd
Y Nordisk samarbeidsgruppe for sykepleiere som
arbeider med hjertepasienter
Y Den sykepleiefaglige arbeidsgruppen innenfor
European Society of Cardiology
Y Norsk Cardiologisk Selskap:
Medlemmer kan abonnere på
Tidsskriftet "Hjerteforum"
Y Lipidforum:
Tilbys gratis til våre medlemmer
Den kardiologiske sykepleier arbeider med medisinske
og kirurgiske hjertepasienter – voksne og barn – med
pleie og omsorg, behandling og rehabilitering – i 1. og
2. linjetjenesten innenfor norsk helsevesen.

" Doctors pour drugs of which
they know little, for disorders
they know less, into patient
of which they know
nothing".
Voltaire
17

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

KONGRESSOVERSIKT
19-22 febr. 2003 Hong Kong
World Symposium of Cardiac Pacing and
Electrophysiology
Program Directors: Chu-Pak Lau, MD and Tak-Fu Tse,
MD Phone: 852.28554244, Fax: 852.28551143
e-mail: cplau@hkucc.hku.hk!

KONGRESSOVERSIKT

2003

20-23 februar 2003, Spitsbergseter
Hypertensjonsforenings 9.vitenskapelige
Vintermøte
Info: Norsk hypertensjonsforening v/Eigil Fossum,
Hjertemedisinsk avdeling,
Ullevål universitetssykehus, faks 2211918
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26-29 mars 2003 - Salvador de Bahia, Brasil
2nd Latino American Cardiostim
Cardiostim 12, rue Pasteur ?
F-92210 Saint-Cloud, France
e.mail:cardiostim@wanadoo.fr, www.cardiolrn.org.br
26-28 mars 2003, Roma
Cardiologia & Arte. The ROME teaching workshop on
interventional arrhythmology.
www.adriacongrex.it
30 mars - 2 april 2003, Chicago 2003
Annual Meeting of the American College of Cardiology
resource@acc.org
3-5.april 2003, Røros
NSF-LKS`Jubileumsseminar
påmelding: Røros flyservice 72413901
fax 72413900
e-mail: berith.hjellestad@helse-bergen
se påmeldingsskjema i
Hjerteposten nr 3.2002 /1.2003
10 -12 april 2003, Estoril, Portugal
Spring Meeting of the ESC Working Group on Cardiac
Rehabilitation and Exercise Physiology
www.escardio.org/society/wg/wg1/Springmeeting.pdf,
e-mail: congresso@mail.spc.pt
11-12 april 2003, Stockholm, Sverige
3rd. Annual Spring Meeting Cardiovascular
Nursing
Working group of cardiovascular nursing m.fl
e-mail: stocon@stocon.se
tlf: +47 8 54651500 fax +46 8 54651599

2003
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KONGRESSOVERSIKT

11 - 12 april 2003, Frankfurt
Evidence-Based Arrhythmia Management: Design,
Results and Impact of Clinical Trials for Atrial
Fibrillation, Syncope, and Sudden Cardiac Death
Email: media@blackwellpub.com

26-29 june 2003, Tübingen, Tyskland
Atrial Fibrillation - Basic Research and Novel Curative
Approaches. Organised under the auspices of the ESC
Working Group on Arrhythmias
e-mail: meet-af@med.uni-tuebingen.de

27-30 april 2003, Florence
ICNC 6, 6th International Conference of Nuclear
Cardiology
Email: icnc@escardio.org

12-15 juli 2003, Washington
3rd International Congress on Heart Disease - New trends
in research, diagnosis and Treatment
www.cardiologyonline.com/ichd03/mailing_list2.htm

8-9 mai, New York!
Valves in the Heart of the Big Apple III: Evaluation &
Management of Valvular Heart Diseases 2003
e-mail: msljy@lesliejyerman.com

1-3 august 2003 Buenos Aires, Argentina
VII World Congress of Echocardiography and Vascular
Ultrasound
secretariat.echo2003@sac.org.ar, www.sac.org.ar!

14-17 mai 2003, Washington, DC
24th Annual Scientific Sessions of the North American
Society of Pacing and Electrophysiology
info@naspe.org

7 - 9 August 2003, Chicago, IL, USA
American College of Cardiology Learning Center Program,
Cardiac Device Therapy - 2003: Update in Pacemaker, ICD
and Cardiac Resynchronization Therapy
www.acc.org

14-17 mai 2003, New York
18th scientific meeting of the American Society of
Hypertension
Info: www.ash-us.org

29 august - 3 September 2003, Wien, Østerrike
XXV Congress of the European Society of Cardiology
Info: webmaster@escardio.org

22-24 mai 2003, Bergen
Kardiologisk Vårmøte
Info: mail@kongress.no

12-18 september, 2003 Birmingham
19th Congress of the International Society on Thrombosis
and Haemostasis
email: headquarters@isth.org

25-29 mai 2003 Barcelona, Spain
12th International Congress on Cardiovascular
Pharmacotherapy
gp@pacifico-meetings.com
4-6 juni 2003, Odense
XIX Nordic Congress of Cardiology
www.ncc2003.com
13-16 juni 2003, Milano
European Meeting on Hypertension!
Info: congressi@aisc.it
19-21 juni, Strasbourg, Frankrike
Heart Failure 2003 (ISHR-ES 2003)
Info: webmaster@escardio.org
21-24 juni, 2003 Strasbourg (FR)
Heart Failure 2003
e-mail: webmaster@escardio.org

19-20 september, 2003, Santorini, Hellas
2nd Joint European/North American Symposium on
Congenital Heart Disease in the Adult
www.rbh.nthames.nhs.uk/ACHD2003/registration.htm
28 september - 1oktober, 2003, Amsterdam
16th Annual Congress of the European Society of Intensive
Care Medicine (ESICM)
http://www.esicm.org/pic/congres_menu1.gif
3-5 okt, 2003 Buenos Aires
VII th World Congress of Echocardiography and Vascular
Ultrasound
http://www.iscu.org
5 - 8 oktober 2003, Venice, Italy
8th International Workshop on Cardiac Arrhythmias
Email: r.reggiani@adriacongrex.it

2003

19-22 oktober 2003 Salzburg
5th International Congress on Coronary Artery Disease from Prevention to Intervention
www.kenes.com/CAD3/
9-11 november Orlando, Florida
AHA Scientific Sessions 2003
sessions@heart.org
3-6 desember, 2003, Barcelona
EUROECHO 7
Info: e-mail: webmaster@escardio.org
14-17 desember Paris (FR)
EUROPACE 2003
e-mail: albine@wanadoo.fr
2004
• tbc 2004 Dublin (IE)
World Congress of Cardiac Rehabilitation and Secondary
Prevention
e-mail: john.horgan@beaumont.ie
•19 - 22 may 2004, San Francisco, USA
NASPE 2004 - 25th Annual Scientific Sessions
www.naspe.org/
•22-26 mai, 2004 Roma
21st World Congress of the International Union of
Angiology
www.semico.be
•16-19 juni 2004 - Nice, France
Cardiostim, 14th World Congress in Cardiac
Electrophysiology and Cardiac Techniques
Cardiostim 12, rue Pasteur ? F-92210 Saint-Cloud, France,
http://new.cardiostim.fr/
•20-24 juni, 2004, Philadelphia
51st Annual Meeting of the Society of Nuclear Medicine
www.snm.org
•28 August - 1 September 2004
ESC Congress 2004
webmaster@escardio.org, www.escardio.org
•09-13 oktober, 2004, Frankfurt!
Annual Congress of the European Society of Intensive Care
Medicine (ESICM)
www.esicm.org/pic/congres_menu1.gif
Redaksjonens adresse: co/Eivind S. Platou, Hjerte- og
Lungesenteret, Ullevål Sykehus, 0407 Oslo.
Email: nkw@hjerte.org
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? ?
spørsmål og svar

?-----Takk for sist. Jeg hadde noen flotte dager i
Spektrum. Håper at du koste deg like mye som jeg gjorde. Jeg skriver til deg i håp om at du kan hjelpe meg
med litt mer info om den nye utdanninga. Hvorfor ble
den ikke lagt til 20 vekttall og status spesialsykepleier?
Det er jo bare 5 vekttall unna. Disse utdanningene er
også gratis og lettere å rekruttere til vil jeg tro?
Utdanninga er deltid. Vil det si at jeg går i full stilling på
jobb de ukene som jeg ikke er i Bergen på forelesning?
Eller er det en forhandlingssak med arbeidsgiver?

!-----Takk for interessante
spørsmål. Vi har merket stor
interesse når det gjelder den nye
utdanningen. Spørsmålstillingene
har vært mange – både for oss som
har jobbet med det, og ikke minst
dere engasjerte sykepleierkolleger.
Til dine konkrete spørsmål:
1. 20 vekttall (vt) gir ikke automatisk status som spesialsykepleier.
Spesialsykepleier er ingen beskyttet
tittel. Dette jobber vi imidlertid
med. Intensiv, anestesi etc som du
sikkert refererer til er på 30 vt.
Dette er fordi de får full uttelling for
praksisstudiene. Den teorietiske
basisen er på 15 vt. som her. Vi får
ikke uttelling for hospiteringspraksisen fordi den ikke er veiledet (veiledet i den forstand som intensiv).
Det ville være det ideelle, og det vi
ønsker oss, men altfor dyrt. Noe som
leder over på ditt neste spørsmål.

2.Det er ikke slik at dersom en etablerer en utdanning på 2o vt så blir
du spes. spl av den grunn (se ovenfor), og det er da heller ikke slik at
dersom det er på like mange vekttall som spes. utdanningene så blir
utdanningen gratis. Høyskolene får
midler overført fra staten til å drive
visse utdanninger. Det gjelder i de
20

Hospiteringspraksis er disse ukene inkludert i de 10
ukesamlingene? Alt dette lurer jeg på og mye mere. Jeg
finner ingen info på nettet. Hverken på høyskolen sine
sider eller NSF-LKS sine sider. Dette er kanskje fordi jeg
er lost in space? Finnes det noe som jeg ikke klarer å
finne? Jeg jobber på Feiring, og vi er flere som kommer
til å søke. Har dere sett stor interesse for studiet ellers?
Jeg venter i spenning på å høre fra deg.

Behandler du pasienter med hjerte-karsykdom?
Da bør du abonnere på LIPIDFORUM.
LIPIDFORUM er et tidskrift med fokus på preventiv kardiologi. Utgis 4 ganger pr år.

Ja, jeg vil gjerne abonnere på LIPIDFORUM, - gratis!
NAVN…………………………………………………………………………..
ADRESSE……………………………………………………………………….
POSTNR/-STED…………………………………………………………………
Medlemsnummer i NSF/NSF-LKS……………………………………………

Hilsen Mona Seljevoll

!

fleste tilfeller grunnutdanningene. I
forbindelse med den nye høyskoleloven og kvalitetsreformen har høyskolene fått en ny finansieringsordning som gir høyskolene større
grad av frihet til å disponere sine
midler. Når det gjelder videreutdanninger driver høyskolene visse
utdanninger på oppdrag fra helseforetakene (tidligere fylkeskommunen). Dette gjelder videreutdanning
i intensiv, anestesi og operasjon.
Videreutdanning i psykiatri, helsesøster, jordmor er blant de utdanningene høyskolene prioriterer i
sine budsjetter. Videreutdanning i
kardiologisk sykepleie, lungesykepleie, diabetessykepleie osv. har
ingen tradisjon og er ikke på oppdrag fra helseforetakene, og er derved heller ikke prioritert av høyskolene. Nettopp derfor må disse bære
seg selv også økonomisk. Hadde vi
utvidet studiet hadde det følgelig
blitt enda dyrere. Lunge, diabetes og
disse andre kliniske videreutdanningene ved HiB har 10 vt. Vi har
allerede utvidet studiet til 15 vt.
Dette da vi har et stort fagfelt, og ser
at det er avgjørende å kunne gå i
dybden.
3.Om du går i full stilling når du
ikke er på samlinger blir et forhandlingsspørsmål med arbeidsgiver.

4. Hospiteringspraksis kommer i tillegg til de 10 ukene.

Returneres til
LIPIDFORUM,
Postboks 486,
1371 Asker,
(tlf 22 11 98 75 (redaktør),
fax 22 11 98 99)

5. Samme info. som i brosjyren er å
finne på HiB sine sider, samt søknadskjema. Studieplanen er nå ute
til høring. Høringsuttalelsene skal
være inne før jul, og studieplanen
godkjennes i avdelingsstyret HiB
utpå nyåret. Deretter kan du ta kontakt med HiB for å få denne. Her vil
du finne de utfyllende opplysningene du etterlyser. Studieplanen med
mer vil også i løpet av kort til
komme på HiB sin nettside.
Vi går spennende tider i møte. Takk
for interesse og engasjement. Du
påpeker viktige ting. Disse har vi
også nøye vurdert i prosessen for å
få til et best mulig studium med
best mulig uttelling for sykepleiere
innen vårt fagfelt. Hver enkelt har
også en jobb å gjøre i forhold til
arbeidsgiver.
Så treffes vi?
Med vennlig hilsen
Tone M. Norekvål
NSF-LKS

Lykken er ikke en stasjon man
ankommer til,
det er en måte å reise på.
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Returadresse:

NSF-LKS
Postboks 117, Minde
5826 Bergen

Tlf.: 22 63 00 61
Fax: 22 63 17 31
P. b. 6394 Etterstad
N - 0604 Oslo
Email: radi@radi.no
www.radi.no

