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Nettadressen til NSF-LSK:
www.sykepleien.no/faggruppene/kardio

Nina Elstad, tlf.: 72 88 97 73
nina.elstad@stolav.no
elstad.lund@hjemmepost.no
Aud Hiller, t.f.: 72 56 00 70
E-post: aud.hiller@stolav.no
aud.hiller@broadpark.no
Utgivelse 3 ganger årlig.

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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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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NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Styret i NSF-LKS
2002/2003

Aud Hiller, leder i NSF-LKS

Offisiell adresse:
NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)
Postboks 117, Kristianborg
5822 Bergen

Kjære kolleger
NSF-LKS 10-år
Dette nummeret av Hjerteposten
bærer preg av at NSF-LKS har passert
en milepæl, faggruppen har som kjent
rukket å bli 10 år. I forrige nummer
(nr. 1.2003) gjorde Nina Fålun en oppsummering av faggruppens utvikling i
løpet av disse 10 årene, hvor hun redegjorde for hvordan faggruppen har
vokst fra å være en god ide til en sterk
gruppe med forankring i de kardiologiske sykepleiermiljøer. Vi er stolte av
hva NSF-LKS har rukket å få til i løpet
av de 10 årene, og vi mener at faggruppen har blitt en drivkraft i å spre
ny kunnskap innen kardiologien til
våre medlemmer.
Vi feiret oss selv med brask og
bram under jubileumsseminaret på
Røros nylig (se andre steder i bladet),
og et jubileum er gjerne tidspunkt for
store ord, tilbakeblikk og framtidsvisjoner. Jeg skal la de store ordene
ligge, men heller sette søkelyset på
NSF-LKS` formål og hvordan styret
ønsker å videreføre og konkretisere
dette i tiden framover. Et av hovedformålene er å være et forum for kunnskapsutvikling for sykepleiere som
arbeider med kardiologiske pasienter. NSF-LKS har også en Handlingsplan (revidert i 2003), som skal danne
grunnlaget for styrets arbeid. Både i
formålene og handlingsplanen presiseres det at er de årlige LKS-seminarene som er stedet for kunnskapsutveksling, samt i Hjerteposten. Medlemmenes ønsker er også med på å forme
hvilke arbeidsområder som prioriteres.
Rekruttering av medlemmer
Et annet formål for NSF-LKS er å markedsføre LKS og vårt fag i eget fagmiljø. Å rekruttere flere sykepleiere
til LKS vil være en prioritert oppgave i
tiden framover, og vi vet at det er et
stort medlemspotensiale i de kardiologiske miljøer. Ved å bygge organisasjo4
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nen til å bli stor og slagkraftig, så er det
vår overbevisning at sykepleiernes
innflytelse i fagmiljøet vil øke så lenge
innspillene baseres på faglig kvalitet.
Til dette trenger vi en solid grunnstamme i det kardiologiske sykepleiemiljøet.
Lokalgrupper
Å etablere lokalgrupper av LKS vil
kunne gi sykepleiere et møtested for
faglig og sosial meningsutveksling. Vi
håper på initiativ fra lokale ildsjeler,
som kjenner de lokale forhold og miljøer.Vi tror også at lokal aktivitet i LKS
kan være stimulerende for sykepleierfaget og at det bidrar til engasjement
på arbeidsplassene. I første omgang er
det nok i miljøene rundt de større
sykehusene at det er enklest å danne
lokalgrupper, men på sikt håper vi å
etablere et landsdekkende nettverk av
lokalgrupper. Lokalgruppenes drift
skal bygge på de samme prinsipper
som landsgruppen, og det er utarbeidet egen handlingsplan for etablering
av lokalgrupper.
Årsmøtet 2003
Årsmøte for 2003 med valg ble også
avviklet på Røros. LKS er i en fase med
skifte av halvparten av styret, noe som
betyr at erfarne sykepleiere med kompetanse på sentrale områder forlater
styret, som det resterende styre vil
erfare på flere måter. Samtidig vil nye
styremedlemmer gi muligheter for
ideskapning og friske tanker, samt hindre en eventuell stagnasjon. De er
også godt fordelt geografisk siden styret i LKS nå består av sykepleiere fra
Trondheim, Bergen og Tønsberg. De
nye varamedlemmer kommer fra
Kristiansand og Tromsø.
LKS ble ledet av Nina Fålun i de siste
tre årene fram til dette årsmøtet hvor
hun nå ikke tok gjenvalg. Samtidig

med henne forlater også Berith
Hjellestad og Nina Mowinckel LKS. Vi
takker de tre for den formidable innsatsen de har bidratt med. Det arbeidet som de har gjort har utviklet LKS
som organisasjon i høy grad.
Jeg vil samtidig ønske de nye styremedlemmene velkommen i LKS-styret. Jeg vet at dette er sykepleiere med
variert og utfyllende kunnskap på forskjellige områder innenfor kardiologi.
De stiller med stort engasjement på
vegne av hjertepasienten. Toril
Liodden har vært varamedlem i et år
og går nå inn som ordinært medlem i
styret.Toril bor i Tønsberg, og arbeider
med rehabilitering av hjertepasienter
ved Sykehuset i Vestfold. Kari
Korneliussen kommer også fra
Tønsberg og jobber på Hjertesviktpoliklinikken ved Sykehuset i
Vestfold. Marianne Sætrang Holm bor i
Bergen og har sin arbeidserfaring fra
hjerteovervåkning og praksisveiledning av intensivstudenter.
Det nyvalgte styret konstituerer
seg og vil bruke noe tid til å sette seg
inn i det pågående styrearbeidet. Nye
prosjekter vil likevel løpende bli vurdert etter hvert som de dukker opp.
Dette kan være saker fra sykehus, høyskoler, forskningsmiljøer, internasjonale innspill for å nevne noen, men også
saker som NSF utfordrer faggruppene
på via Sentralt Fagråd.
NSF-LKS er en oppegående og
aktiv organisasjon som jeg ser fram å
være leder for, og jeg føler både glede
og ydmykhet i forhold til de oppgavene som venter. Jeg vil forsøke å ha
fokus på hva medlemmene i LKS forventer av faggruppen. Vi kan nok en
gang slå fast at kunnskapsutvikling og
faglig vekst må være grunnlaget for
alle prosjekter LKS driver og involverer seg i.

Leder:
Aud Hiller
Olaf Bulls vei 50,
7024 Trondheim
Tlf. p: 72 56 00 70
Tlf. a: 73 86 69 38
Mail j: aud.hiller@stolav.no
p: aud.hiller@broadpark.no
Styremedlemmer:
Tone M. Norekvål
Høganeset, 5177 Bjørøyhamn
Tlf. p: 56 32 99 00
Tlf. a: 55 97 36 61
Mail j: tone.norekval@helsebergen.no
p: 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 p: elstad.lund@hjemmepost.no
j: Nina.Elstad@stolav.no
Toril Liodden
Stubbvn.2, 3120 Tønsberg
Tlf p: 33 32 35 23
Tlf a: 33 34 26 64 /33 34 32
76 . Mail p: kliodden@online.no
j: toril.liodden@siv.no
Kari Korneliussen
Munkerekkvn.120
3142 Vestskogen
Tlf p: 33 32 18 93
Tlf a: 33 34 26 91
Mail j: kari.korneliussen@siv.no
Marianne Sætrang Holm
Lille Damsgårdsvei 44A
5162 Laksevåg

Tlf p: 55 34 00 80
Tlf a: 55 97 36 61
Mail a: Marianne.Saetrang.Holm@helsebergen.no
p: marho-73@online.no
Varamedlemmer:
Inger Holen, Odderhei Terr. 20
4638 Kristiansand
Tlf p: 38 04 32 41
Tlf a: 38 07 37 61
Mail: Inger.Holen@SSHF.no
May-Britt Johansen
Jonas Lies gt 35, 9008 Tromsø
Tlf p: 77 68 44 56
Fax: 77 68 43 16
Mail: famjoh@online.no

Berith Hjellestad
Fredlunssvingen 12,
5073 Bergen
Tlf p: 55 28 47 63
Tlf a: 55 97 22 11
Berith.hjellestad@helse-bergen.no
Janne Nilsen
Tveiteråsvegen 21 G, 5232
Paradis
Tlf. p: 55 10 28 49
Tlf. a: 55 97 22 06
Mail a:
janne.kristin.nilsen@helsebergen.no
Revisor:
Magne Brekke
Tlf. a. 55 30 34 22

Valgkomite:
Anne Relbo
Hjertemedisinsk sengepost, RH,
0027 Oslo
Tlf a: 23 07 07 74
Tlf. p. 41 41 14 54
anne.relbo@rikshospitalet.no

Kurs om:

Oppstart/utvikling av
Hjertesviktpoliklinikker
Tid:
27.-29. november,
Kurssted: European Heart House,
Nice, Frankrike.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Working Group of Heart Failure og
Working Group on Cardiovascular Nursing in ESC. NSF-LSK anbefaler
sine medlemmer som er interessert i å delta.

Jeg ønsker dere alle en god sommer.
Hjerteposten nr 2 - 2003
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Årsmelding for år 2002

Gratulerer med de 10 første!

STYRET

Hilsen fra Norsk Cardiologisk Selskap
•
•
•
•
•
•
•
•
Rune Wiseth, Formann i Norsk Cardiologisk Selskap

Norsk Cardiologisk
Selskap
ønsker
NSF-LKS til lykke
med tiårsjubileet!
Beundringsverdig
mye arbeid er lagt
ned av Landsgruppen i den perioden den har eksistert, og dette har gitt resultater. Det
er ingen tvil om at det arbeid dere utfører bidrar til å
forbedre og kvalitetssikre diagnostikk og behandling av
pasienter med hjertesykdom. For å drive en landsgruppe slik dere gjør, kreves et sterkt faglig engasjement fra
en rekke personer. Bak resultatene ligger en stor innsats, og jeg er overbevist om at mye av arbeidet er utført
på frikvelder og frihelger.
I 1993 da NSF-LKS ble opprettet ble det utført litt
over 2000 PCI-behandlinger i Norge, primær PCI eksisterte kun som begrep, ablasjon ved arrytmier hadde et
begrenset omfang og glycoprotein IIb/IIIa receptor
antagonister var ikke i bruk. I dag er antall PCI-behandlinger firedoblet, primær PCI er standardbehandling ved
flere sykehus, ablasjonsvirksomheten har økt kraftig og
glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonister er i daglig
bruk ved ustabile koronarsyndromer. Dette er bare
noen få eksempler som illustrerer utviklingen i kardiologi de siste ti årene. Nye behandlingsmetoder er utviklet og nye medikamenter tatt i bruk. Denne utviklingen
krever spesialisering og kontinuerlig faglig oppdatering
både for sykepleiere og leger, og her har NSF-LKS en viktig funksjon ved å arrangere faglige møter og arbeide
for kardiologisk videreutdanningstilbud for sykepleiere.
Hjerteposten har også en viktig funksjon i informasjonsog kunnskapsutveksling.

tilbud er også viktig. Innen kardiologi er modellen med
Hjertesviktpoliklinikker et godt eksempel på hvordan
resultater kan oppnås med hensiktsmessig organise6
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Sentralsykehuset i Vestfold

ring. Jeg benytter anledningen til å gratulere sykepleiere
som har vært med i organisering av slike poliklinkker
med utmerkede resultater.
Mye av utviklingen innen kardiologisk diagnostikk og behandling er teknologisk preget – vår bruk av
"høyteknologi" er økende. I dette ligger også en fare, vi
må ikke glemme at selv om en rekke tilstander kan
behandles mer effektivt enn tidligere, er pasienters
informasjonsbehov like stort og like viktig. Til ethvert
hjerte vi behandler hører en pasient med en sjel – i
denne sjelen er det ofte angst og usikkerhet, og det er
alltid et informasjonsbehov. Det er tydelig at NSF-LKS og
kardiologiske sykepleiere er opptatt av dette. Pasienters
egenopplevelse av sykehusopphold, pasienters vurdering av informasjon som er gitt etc. er tema som går
igjen i den sykeplefaglige forskning innen fagområdet.
Det er positivt og betryggende at kardiologiske sykepleiere vektlegger dette så
sterkt.
Norsk Cardiologisk Selskap

ønsker NSF-LKS lykke til i sitt
videre arbeid. Vi som har det
privilegium det er å arbeide
innen det kardiologiske fagfelt, går en spennende fremtid i møte. Når NSF-LKS
arrangerer sitt 20-års jubileum vil mye være annerledes
innen kardiologisk diagnostikk og behandling. Den faglige utvikling vil fortsette, kompetansehevning og faglig
oppdatering blir stadig viktigere om våre pasienter skal
sikres optimal, moderne og vitenskapsbasert behandling. Nettopp derfor er en forening som NSF-LKS så viktig – lykke til med fortsettelsen – stå på!
Trondheim mai 2003

Kreativ nytenkning i organisering av behandlings-

Leder: Nina Fålun, HS
Styremedlem/Sekretær: Nina K. Mowinckel, HS
Styremedlem/regnskapsfører: Berith Hjellestad, HS
Styremedlem/redaktør: Aud Hiller, St. Olavs hospital
Styremedlem/videreutdanning: Tone Norekvål, HS
Styremedlem: Nina Elstad, St. Olavs hospital
Varamedlem: Ann Sissel Helgesen, Innherred sykehus
Varamedlem: Torill Liodden,

Valgkomite
• Leder: Anne Relbo, Rikshospitalet
• Medlem: Tone Bæck, Vest-Agder sentralsykehus
• Medlem: Janne Halvorsen, HS

STYRESAKER I ÅR 2002:
Arbeidsform
Styret konstituerte seg selv etter årsmøtet i Oslo 12.
april 2002.
Leder har deltatt i Sentralt Fagråd, NSF
Tildelte midler fra NSF
NSF-LKS fikk tildelt midler til administrative utgifter,
faste utgifter og prosjektet "Videreutdanning i sykepleie til kardiologiske pasienter".
Stipend
Det kom inn 6 stipendsøknader i 2002.
Økonomistyring
v/Berith Hjellestad, regnskapsansvarlig
LKS har hatt et godt økonomisk år. Inntektene våre har
kommet via NSF, overskudd fra avholdt seminar samt
medlemskontigent som er kr 200 per år. De største
utgiftspostene er utgivelse av Hjerteposten, hvor
annonseinntektene kun utgjør ca 50%. Deretter følger
styreutgifter, men vi ser en reduksjon der fra tidligere
år. Dette kan vi begrunne i at i 2002 har vi hatt et mindre styremedlem, samt at det kun er to (trønderjentene) som har hatt reiseutgifter, og de har vært konsentrert til helger. Ingen tvil om at det er en stor økonomisk gevinst å ha styremedlemmene samlet mest
mulig. Regnskapet avsluttes med ca kr 100 000 i pluss.

Regnskapsfører

Magne Brekke, Bergen
Internasjonale kontakter
Marit Hellesvik, Ullevål sykehus
Tone Norekvål, HS
Kontaktperson NSF: Jarle Grumstad, NSF
Medlemsregistrering: Brit Helen Hesselberg, NSF
Medlemstall 31.12.02

678

Styremøter

4 møter i Bergen
2 møter i Oslo
1 møte på Røros

Den 6. Sykepleiekongressen i oktober 2002
i Oslo
NSF-LKS var representert med egen stand.
Landsgruppen vant prisen for beste faggruppeutstilling.Tone Norekvål deltok på kongressen med et miniforedrag om videreutdanningen, mens Berith
Hjellestad deltok med ordinært foredrag om LKS’s prosjekt fra 2001: Kartlegging av hjertesviktpoliklinikker i
Norge. Landsgruppen var også representert med poster om videreutdanningen.
Oppfølging av årsmøtesak
Årsmøtet ønsker at NSF skal kontinuere og påskynde sitt arbeid med å få etablert takster for sykepleiekonsultasjoner.Arbeidet må forankres i i Lov om spesialisthelsetjenesten § 3.8. Denne henstillingen fra årsmøtet er formidlet videre til fagpolitisk avdeling i NSF.
Informasjon om hjertesviktpoliklinikken ved
Sentralsykehuset i Vestfold, Tønsberg fulgte vedlagt.
Seminar
Årets seminar ble arrangert i Oslo 11.-13.april. 164
sykepleiere deltok. Årets tema var: "Kors på halsen
eller ti kniver i hjertet". Det ble presentert ulike kirurgiske tilnærmingmåter til behandling av hjertesvikt,
mer generell kunnskap om hjertesvikt samt ulike
"inspirasjonsforedrag".
For første gang inviterte vi til innsending av abstract til
frie foredrag og posters. Dette resulterte i 8 frie foredrag og 4 posters. Seminaret ble evaluert svært positivt.

Hjerteposten nr 2 - 2003
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Årsmelding for år 2002
Congress-Conferense AS ivaretok delvis den administrative delen av arrangementet.
Lokallag
NSF-LKS har 2 etablerte lokallag. Lokalgruppen i
Oslo/Akershus er svært veldrevet og har hatt stor aktivitet i 2002. (Se egen årsmelding). Lokallaget i
Hordaland har lagt nede dette året, mens en lokalgruppe i Troms er under etablering.
Medlemsbladet Hjerteposten v/Aud Hiller,
redaksjonsansvarlig
Det er utgitt tre numre av fagbladet Hjerteposten til
NSF-LKS medlemmene. De utkom i februar, juni og
november. Hjerteposten sendes også til annonsører,
artikkelforfattere, NSF og andre aktuelle.
Redaksjonelt arbeid: Tilgangen på fagstoff og andre
artikler var god i 2002. De fleste forespurte artikkelforfattere var positive til å komme med bidrag til bladet, og det var også en del henvendelser som kom
uoppfordret. Hjerteposten er kanskje etter hvert etablert i medlemmenes bevissthet som deres eget fagblad. Flere serier er blitt kjørt i flere numre, blant
annet arbeidssted, ulike sykepleiefunksjoner i kardiologien og flere kongressreferater. Styrets medlemmer
bidrar også aktivt med stoff; som for eksempel internasjonalt hjørne. For første gang ble det trykket
abstract som sykepleiere hadde presentert på vårseminaret i 2002. Det er noe vi ønsker skal bli en tradisjon.
Det redaksjonelle arbeidet er fortsatt en del av styrets
ansvar. Etablering av egen redaksjonell gruppe har
ikke vært prioritert dette året.
Økonomi: Hjerteposten har pr. 31.12.02 fire annonseavtaler som kontinueres i 2003. Det arbeides med å
skaffe flere annonsører, slik at utgifter til trykking og
distribusjon kan dekkes av annonsemidler. Foreløpig
er det dekning for ca. 50% av utgiftene.
Sats/trykk: Det ble i 2001 etablert en avtale med et
firma som skulle forbedre Hjertepostens sats og utseende. Første nummer som Høgskoleavisa AS bidro
med, var nr. 1/2002. Dette har økt utgiftene noe, men
samtidig redusert arbeidsbelastningen for styret og
den redaksjonsansvarlige. Samarbeidet med
Høgskoleavisa AS og TeTo Grafiske, som trykker
Hjerteposten, har fungert godt og vil bli kontinuert i
2003.
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Årsmelding for år 2002
Kontaktnett: Det er opprettet et kontaktnett av sykepleiere fra hele landet for Hjerteposten, Disse personene er ment å bli aktive deltakere i utveksling av
aktuelle saker som bør gjøres kjent blant medlemmene via Hjerteposten. Dette er en del av et aktiviseringsarbeid som bør intensiveres.
Pris for beste artikkel: Det ble utdelt to priser for
beste artikkel på vårseminaret: Sissel Storli og Birger
Tvedt var ansvarlige for hver sin gode artikkel i
Hjerteposten år 2001.
Foreløpig prosjektrapport (årsmelding
2002) for prosjektet. Ei vidareutdanning i
kardiologisk sjukepleie i Noreg?
Utredning av behov, og plan for etablering
v/ Tone M. Norekvål, prosjektleiar
På styremøte og årsmøte i NSF-LKS våren 2001 gjorde
vi vedtak om å utgreie behovet for, og eventuelt få
oppretta, ei kardiologisk vidareutdanning i Noreg. Ei
prosjektgruppe blei oppretta med medlemmer frå
ulike delar av landet, med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn. Styringsgruppe for prosjektet er styret
i NSF-LKS for 2001/2002.
Ei spørjeundersøking utført førre året mellom
arbeidsgivarar, medlemmer og ikkje-medlemmer har
vore grunnlag for vidare arbeid. Resultata av spørjeundersøkinga blei presentert på NSF-LKS sitt seminar 12.april, og utdjupa på årsmøtet samme dag.
Resultata blei også presentert i form av ein poster på
Sykepleiekongressen 2.-5. oktober med tittelen Ny
vidareutdanning i sjukepleie til hjertepasientar – er
arbeidsgivar villig til å dekke kostnadene?
Prosjektleiar hadde også på denne samme kongressen
eit miniforedrag med tittelen Nytt utdanningstilbud:
Videreutdanning for kardiologiske sykepleiere. Med
bakgrunn i dette kom vi i Tidsskriftet Sykepleien nr.
17. Vi presenterte også vidareutdanninga med brosjyrer på NSF-LKS sin stand. Eiga side på HiB si nettside
er oppretta. Det er informert om det planlagte studietilbodet internasjonalt; på møter i WG 24 og Nordisk
samarbeidsgruppe. Marknadsføring av studietilbodet
har vore eit viktig arbeidsområde dette året.
Ellers har hovedarbeidsområdet vore utarbeiding av
studieplan. Prosjektleiar har vore frikjøpt i 4 veker til
dette arbeidet, men det har også gått med mange
ettermiddagar og helger for så vel prosjektleiar som
andre i prosjektgruppa. Forslag til studieplan blei
sendt på høyring i desember med 2 vekers høyringsfrist.

I alt hadde vi 4 prosjektgruppemøter i 2002. Derav
har vi avvikla 2 telefonmøter på hausten som blei
godt evaluert. Her hadde vi med oss både Oslo,
Trondheim, Tromsø og Bergen. I tillegg til dette har vi
på grunn av økonomiske prioriteringar valt å halde
prosjektgruppemøte utan at samtlege deltakarar har
vore innkalla. Vi har også kommunisert mykje via email, ikkje minst ved utarbeidinga av studieplanen.
Dertil har vi hatt 3 samarbeidsmøter med representant for Vidareutdanning i lungesykepleie. Det har
også vore 3 møter med HiB. Prosjektgruppa har hatt
eit nært samarbeid med styringsgruppa. Styringsgruppa har vore med på 2 av prosjektgruppemøta, og
vore representert på telefonmøta. Dette har vore ei
arbeidsform som har fungert godt i år som i fjor. I juni
laga vi tids- og framdriftsplan for arbeidet resten av
året. Denne planen har vore realistisk, og har blitt
overhelde.
Vi har framleis midlar på prosjektkonto som blir overført til 2003. Vi er i dialog med eit farmasøytisk firma
om oppretting av stipend for studentar på vidareutdanninga.
Nordisk samarbeid
v/Marit Hellesvik, medlem i nordisk samarbeidsgruppe for kardiologiske sykepleiere
Etter juni 2001 overtok Danmark ledelsen av samarbeidsgruppa. Neste kongress blir i Odense, Danmark
4-6. juni 2003. Dette året har i første rekke gått med
til å forberede et godt program for denne kongressen.
I 2002 har Tone Merete Norekvål kommet inn som
representant fra Norge, og jeg forbereder min sorti fra
gruppa etter 12 år.
Sist år ble det gjennomført to møter, begge i
København, et i mai og et i november. Hovedtema i
møtene har vært kongressen i år. Ellers snakker vi
mye om hospiteringsordninger og mer samarbeid
mellom de nasjonale foreningene. Dette er tema man
har diskutert lenge uten de helt store resultatene. Fra
norsk side har vi planer om å medvirke til en endring
her. Den Nordiske Samarbeidsgruppa er et viktig
forum, særlig fordi de nordiske landene hver for seg er
små, sammen kan vi lettere påvirke i større sammenheng.

Society of Cardiology (ESC). ESC har mange working
groups (WG) innan dei ulike spesialitetane innan kardiologien. Kvar WG har eit styre (nucleus), som er
samansett av personar frå ulike europeiske land.
Noreg fekk nytt medlem i nucleusen dette året, representert ved undertegna. Den nye representanten blei
tatt opp under kongressen i Berlin på slutten av sommaren. I løpet av kongressen hadde vi i nucleusen fleire møter. På sjølve Nucleusmeeting var det presentasjon av nye medlemmer, utskifting av verv, fordeling
av arbeidoppgåver, og planlegging av neste europeiske kongress. I 2003 er det Wien som står for tur. Dertil
var det eit Businessmeeting som kan samanliknast
med vårt årsmøte der alle kan delta. Det blei også
avhalde eit møte mellom alle landsgruppeneleiarane
frå dei enkelte landa. Utveksling av informasjon, og
nettverksbygging stod sentralt.
Utover hausten har arbeidet hovedsakleg bestått i
planlegging av den neste europeiske kongressen,
samt innspurten i planlegginga av det neste vårmøtet.
Vårmøtet 2003 skal vere i Stockholm i april. Ellers har
det viktigste satsingsområdet til WG 24 dette året vore
lanseringa av det nye tidsskriftet European Journal of
Cardiovascular Nursing (EJCN).
Vi har i år oppretta ei fast spalte i Hjerteposten, "det
internasjonale hjørne", der det blir brakt fram nytt
om det som rører seg utanfor våre grenser.
25.februar 2003
Nina Fålun
Leder i NSF-LKS

Europeisk samarbeid v/ Tone M. Norekvål
Medlem i nordisk samarbeidsgruppe for kardiologiske
sykepleiere
Member of Nucleus of WG 24 in ESC
WG 24 er den europeiske samanslutninga av kardiologiske sjukepleiarar, organisert under European
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Handlingsplan for NSF-LKS 2003 - 2004
1. LKS skal være et forum for ide- og
kunnskapsutveksling

Tid: 3.april 2003.
Sted: Quality Hotell Røros

NSF-LKS avholder årsmøte hvert år i forbindelse med
vårseminaret, og det har blitt lagt til slutten av dagen
dag 1 eller 2. I år startet vårseminaret med årsmøtet,
med hele salen tilstede. De stemmeberettigede ble
registrert ved registreringen av seminaret, mens de øvrige i salen hadde status som observatører. Årets årsmøte
hadde ingen meldte saker og ingen saksliste, og var lagt
opp som en presentasjon av LKS sin historiske utvikling
gjennom 10 år.
10-årsjubileum
Årsmøtet ble ledet av LKS` avhoppende leder Nina
Fålun som innledet med en gjennomgang av LKS 10årige historie, fra ide via interimstyre, til det første årsmøtet i 1995. Den første tiden bar preg av pionerånd og
dugnadsarbeid, mens de siste årene har vært preget av
organisasjonsutvikling og etablering av medlemsblad,
etter hvert etablering av videreutdanning som hovedarbeidsområder.
Styrets arbeid med hovedsaker de siste 5 årene (inkludert 2002) ble gjennomgått av styrets medlemmer:
- Tone Norekvål gjorde en oppsummering av
følgende prosjekter:
• Spørreundersøkelse om kartlegging av behov
for videreutdanning i kardiologisk sykepleie
• Fremdrift og opprettelse av videreutdanning i
kardiologisk sykepleie (et prosjekt i samarbeid
med Høgskolen i Bergen).
• Internasjonalt arbeid /samarbeid
- Berit Hjellestad: Økonomisk utvikling av LKS.
- Aud Hiller: Hjertepostens etablering og utvikling.
Valg
Valget ble ledet av valgkomiteens leder Anne Relbo, som
gjennomgikk valgkomiteens innstilling. Det var 3 av styrets medlemmer som ikke sto til gjenvalg i år, inkludert
leder Nina Fålun.
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Valgresultatet ble som følger:
Styret i NSF-LKS
På valg i 2003:
Leder: Aud Hiller, (valgt ved akklamasjon,
- ingen motkandidater)
Valgt for 1 år.
Styremedlemmer:
Tone Norekvål:
Nina Elstad:
Toril Liodden:
Kari Korneliussen:
Marianne Sætrang Holm:

Gjenvalgt for 2 år
Gjenvalgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år

Følgende styremedlemmer sto ikke på gjenvalg og
går ut:
Nina Fålun
Berith Hjellestad
Nina Kronen Mowinckel
Varamedlemmer:
Inger Holen:
May-Brith Johansen:
Helene Hallingstorp

Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge med 72 av 83
innleverte stemmer.

Valgkomiteen for 2003-2004:
Leder: Anne Relbo
Berith Hjellestad
Janne Nilsen

Referent Aud Hiller

1.1 Seminar
Landsgruppen skal arrangere et årlig 3-dagers seminar for
sykepleiere som arbeider i kardiologiske miljøer. Det skal
være et fagseminar med relevante temaer.
Seminaret har som formål å;
• Formidle nasjonal fagutvikling
• Formidle internasjonale trender
• Bekjentgjøre prosjekter fra eget fagmiljø
Seminaret skal bidra til at;
• Sykepleiere får trening i å skrive abstracter for
vurdering til poster / frie foredrag
• Sykepleiere får mulighet til å forelese / presentere
egne prosjekter ved sesjonen for frie foredrag
Seminarets sosiale arrangementer skal bidra til at:
• Sykepleiere får mulighet til nettverksbygging i
fagmiljøet
Styret skal arrangere årsmøte for NSF-LKS` medlemmer i
forbindelse med seminarene (se vedtekter for NSF-LKS).
1.2 LKS er ansvarlig for utgivelse av
Hjerteposten og drift av LKS` hjemmeside
Det skal arbeides for å utvikle den sykepleiefaglige profil
i bladets innhold ved å etablere en redaksjonskomite som
skal;
• Inspirere medlemmer til å levere skriftlige
rapporter / artikler
• Etablere og videreutvikle faste spalter
• Videreutvikle hjemmesiden for utveksling av
informasjon, nyheter osv mellom medlemmene
2. LKS skal stimulere til interesse for klinisk
forskning og utviklingsarbeid
2.1 Organisering av pasientrettede sykepleiefaglige prosjekter
LKS ønsker å initiere til prosjekter som er rettet mot
utvikling og forbedring av sykepleie til hjertepasienter.
Det kan oppnås ved å;
• Opprette en eller flere grupper av sykepleiere
som skal arbeide med utvalgte aktuelle sykepleiefaglige emner
• Etablere kontakt med aktuelle fag- og forskningsmiljøer
• Bidra til at det avholdes konsensusamlinger om
enkeltemner
• Bidra med økonomisk støtte til slikt utviklingsarbeid
• Søke om prosjektmidler fra NSF

2.2 NSF-LKS stipend
• LKS utlyser stipend for medlemmene en gang i
året. Stipendkriteriene ble vedtatt i 2000, og
summen som tildeles vil være avhengige av landsgruppens økonomi og handlingsplan.
• Det vurderes å etablere et utdanningsstipend
3. LKS vil legge til rette for samarbeid over
landegrensene
LKS skal være representert i;
• Nordisk samarbeidsgruppe for kardiologisk
sykepleie
• The Working Group of Cardiovascular Nursing
(European Society of Cardiology, ESC)
• LKS støtter det nordiske og europeiske samarbeidet økonomisk (ved å dekke reiseutgifter
for de det gjelder).
4. Rekruttering og profilering av NSF-LKS
Markedsføre LKS` mål, strategi og virksomhet for sykepleiere i kardiologiske miljøer. NSF-LKS har som mål å
øke medlemsantallet til ca 1000 innen utgangen av 2005.
4.1 Medlemsverving
Mål og hensikt:
• Aktivisere og engasjere det medlemspotensiale
som LKS forventes å ha blant sykepleiere som
arbeider med hjertepasienter.
4.2 Etablere lokalgrupper
Mål og hensikt:
• Lokalgrupper skal drives etter prinsipper som er
nedfelt i NSF-LKS` vedtekter. De skal videreføre
LKS` mål og handlingsplan på lokalt plan.
• Være en lokal faglig møteplass og diskusjonsarena.
5. Økonomi
LKS tilstreber å ha en god økonomi, noe som igjen vil
føre til større handlefrihet. Årsmøtet skal gi styret innspill
på hvordan en god økonomi best kan komme medlemmene og faget vårt til gode.
Det er utarbeidet egne handlingsplaner for:
1. Hjerteposten
2.Rekruttering og profilering
3.Nordisk og europeisk samarbeid
4.Økonomi
5. Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie
Handlingsplanen er vedtatt på NSF-LKS` årsmøte
4.april 2003.
Hjerteposten nr 2 - 2003
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10 år med landsgruppen

“I medgang, motgang og med vind i seilene”
Jubileumsseminar Røros 3. - 5. april 2003
Da landsgruppens styre skulle planlegge jubileumsseminaret
falt valget på Røros. Røros, et spesielt sted, midt i landet. Røros, ei fjellbygd ,
med en spesiell historie. Midt i Falkbergets rike skulle vi arrangere vårt jubileumsseminar.
Å arrangere et seminar på Røros bød på flere utfordringer enn vi har hatt tidligere. Med få flyavganger og store
avstander , ble dette den største utfordringen. I tillegg til
de "vanlige" utfordringene skulle seminaret ha faglig tyngde, historie, gå knirkefritt og i tillegg skulle vi feire landsgruppen. Skjær i sjøen dukker erfaringsvis alltid opp –
også denne gang. Men med hjelp av flere lokalkjente lot
alt seg løse.
Onsdags kveld ankom de første seminardeltakerne. I foajeen på Quality Røros Hotell ble det servert varm suppe
til slitne sykepleiere langveisfra.
Torsdagsmorgen lyste av dag , været "Røroskaldt" med solgløtt i mellom. Seminaret skulle foregå i "Falkbergsalen".
En flott sal , i Storstuggu , med direkte forbindelse med
hotellet. Tove fra Rørosteknikk hadde gjort en fantastisk,
kreativ jobb og pyntet gangen mellom hotellet og
Storstuggu. Blomster og hjerter – hjerter i alle fasonger,
små og store hjerter.Vi ble alle så varme om hjertet av alle
hjertene !
Registreringen ble foretatt av Berith Hjellestad og undertegnede. 179 deltagere hadde funnet veien til
"Blånissenes" hjemsted. Alle fikk mapper fra Vingmed og
medlemmene i LKS fikk sine stemmesedler og årsmøtepapirer. 9 representanter fra industrien deltok under seminardagene. Standene skulle settes opp, produktene skulle
promoteres. 9 Posters ble hengt opp, flotte "bevis" fra et
aktivt fagmiljø. 9 frie
foredrag skulle planlegges gjennomført.
Og så var vi i gang...
Som så mange ganger tidligere holdt
landsgruppens leder
, Nina Fålun, åpningstalen. Med synlig
stolthet fortalte hun
om LKS 10 årige historie. Fra den spede
start i ´93 og til der
vi er i dag. Et stort
arbeid er gjort i disse
Åpning ved Nina Fålun.
(Foto: N. Elstad) årene som har gått,
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og mange har vært med å gjort landsgruppa til det den er
i dag. Faget har utviklet seg og landsgruppa i takt med det.
Årets kulturelle innslag måtte bare bli det det ble.
Felespillere med Rørospols. Vi ble vel alle sjarmerte av
musikken og glimtet i øyet, og flere var med og trampet
takten.
Varaordfører, Einar Aasen, ønsket oss velkommen til Røros.
Varme historier ble fortalt av en kunnskapsrik gudbrandsdøl med sitt hjerte på Røros. På Røros snakkes det mye
om været, noe vi alle fikk forståelse for under disse
dagene. "Ja, det er så kaldt på Røros at når gradestokken
kryper opp til -20 grader,
ja da drypper det av taket."
Varaordføreren, som i tillegg er guide på Røros, gjorde inntrykk på oss alle og mange gledet seg til å følge hans guiding rundt på Røros.
Under dette seminaret hadde vi vektlagt kardiologiens historie. Til å føre oss gjennom historien hadde vi engasjert
Steinar Madsen, Dr. ved Hjertemedisinsk avdeling ved
Rikshospitalet, i tillegg ansatt i Statens Legemiddelverk.
Her kommer et lite utdrag fra en "reise" gjennom kardiologiens historie.
❤ 40 – 50 % av alle medisinske pasienter har hjerte-

sykdom og " fienden" er arterosklerose.
❤ William Harvey (1578-1657) beskrev hjertets og

blodets bevegelse.
❤ 1825 – stetoskopet ble funnet opp.
❤ James Hope (1801-1841) skrev i 1831 en avhandling

om sykdommer i hjertet og de store kar.
❤ Sir Thomas Lauder Brunton (1844-1916) beskrev i

❤
❤

❤
❤

❤

1867 bruken av amylnitritt ved angina pectoris,
- senere erstattet av nitroglyserin.
Nitroglyserin tatt i bruk 1 1879.
William Einthoven (1860-1927) laget et instrument
som lettere kunne registrere EKG signaler, ikke ulikt
det EKG vi har i dag. I 1914 fikk Ullevål norges første
EKG apparat.
I 1871 stilte Adam Hammer den første kliniske
diagnosen av et hjerteinfarkt
Verdens første hjerteoperasjon ble utført av en
nordmann. Axel Cappelen (1858-1919) suturerte
4. september 1895 venstre hjertekammer hos en
knivstukket mann. Pasienten døde 2 døgn senere.
Første høyresidige hjertekateterisering ble foretatt i
1929. Werner Forssmann (1904-1979) kateteriserte

❤

❤
❤
❤
❤
❤

❤
❤

seg selv stående bak røntgenapparatet. Han ble sett
på som merkelig og ble frosset ut fra klinikken.
Senere fikk han oppreisning, og i 1956 fikk han
Nobelpris for sitt arbeid.
Intubering var en teknikk som ble tatt i bruk under
2. verdenskrig, og forenklet alle operasjoner og
anestesi.
1940-tallet – første mitralklaff-operasjon.
1950-tallet – hjerte/lungemaskin.
1954 lanserte Paul Zoll defibrilleringen.
I 1962-63 fikk Bærum Sykehus landets første hjerteovervåkning.
Første hjertetransplantasjon ble foretatt av Christian
Barnard (1922-2001) i 1967. Pasienten levde i 119
dager etter transplantasjonen. Første hjertetransplantasjon i Norge ble foretatt i 1983 og pasienten lever i
beste velgående.
Første by-pass operasjon ble foretatt I 1967 av
Dr. Rene Favoloro (1923-2000).
Cyklosporin ble oppdaget i 1980 og revolusjonerte
behandlingen for hjertetransplanterte. Cyklosporin
er som kjent en sopp fra Hardangervidda.
Dr. Madsen avsluttet
sitt historiske tilbakeblikk med å rette blikket
fremover. Kardiologiens
fremtidsperspektiver ble
kort
omtalt:
Forebyggende arbeid, bedre
behandling av hjertesvikt, forhindre og forebygge plutselig død,
koronar CT og non-invasiv diagnostikk.

Etter
Steinar
Madsens foredrag var
det pause med servering
Steinar Madsen.
av frukt. Deltakerne
(Foto: N. Elstad)
brukte tiden på å besøke
våre representanter fra
industrien. Etter pausen ble et noe utradisjonelt årsmøte
avviklet. Ulikt fra tidligere årsmøter hadde vi i år valgt å
åpne møtet for alle seminardeltakerne (konf. årsmøtereferat). Etter årsmøtet ble det servert lunsj på hotellet.Vi fortsatte seminaret med "Ernæring og hjertesykdom" ved
Fresenius Kabi. Ingen representanter fra firmaet var tilstede, men vi fikk en presentasjon gjennom bilder. Steinar
Madsen fortsatte med et foredrag om Kacheksi og hjertesvikt. Kacheksi, som for mange av oss er et nytt begrep, ble
presentert og definert som katabol og anabol ubalanse i
organismen som fører til nedbrytning av vev. Madsen konkluderte med at det er viktigere å forebygge hjertesvikt
enn å behandle. Dagen ble avsluttet av Carina Søderblom

Alm fra Nasjonal-foreningen for folkehelsen; "Bærer hjertet på en arv?".
Mange kledde seg godt til en tur ute for å se og lære
Røros. Einar Aasen guidet oss rundt blant historiske bygg
med avslutning i Røros kirke.
Neste dag var dagen for frie foredrag. Sykepleiere fra
det ganske land skulle presentere noe av sitt arbeid. Av i
alt 22 innsendte abstract ble 9 antatt som frie foredrag.
Foredragene beveget seg over et vidt spekter innenfor
kardiologien. Det vil ikke bli referert fra foredragene her,
men noen vil bli trykket i dette nummer av Hjerteposten
og senere utgivelser. I dette nummer av Hjerteposten har
vi valgt å presentere " Biventrikulær pacemaker til pasienter med hjertesvikt." ( konf.annet sted i bladet )
Posterpresentasjonene ble godt besøkt under disse
dagene. En uavhengig gruppe bestående av tidligere
landsgruppeledere og noen flere, fikk i oppdrag å bedømme posterne og velge ut "Den beste poster". Vinneren
skulle premieres med fri seminaravgift til neste års seminar. Årets postervinner ble: "Intern etterutdanning for
erfarne sykepleiere. Et middel for redusert turnover og
økt sykepleiefaglig kompetanse ?". Aud Hiller / St.Olavs
Hospital, Bodil Glasø / St.Olavs Hospital, Anita Lyssand
/ St. Olavs Hospital, Kari-Hanne Gjeilo / St. Elisabeth. Vi
gratulerer ! Posteret vil bli presentert i dette nummer av
Hjerteposten.
Seminaret ble avsluttet med lunsj denne dagen. I
utgangspunktet ble det arrangert en guidet tur til
Olavsgrua denne ettermiddagen, men det tidligere omtalte Rørosværet satte en stopper for dette. Å kjøre over
vidda i snøstorm ble for risikabelt. I stedet omorganiserte
hotellets representanter og en tur i Bergstadsmuseet ble
et fint alternativ.

“Hyllest til Landsgruppen”. Gunn-Torild H. Mathisen,
Marit Hellesvik og Grete Sand.
(Foto: N. Elstad)

“I medgang, motgang og med vind i seilene”
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Hyllest til damene.

(Foto: N. Elstad)

Et av jubileumsseminarets høydepunkt var jubileumsmiddagen. Deltagerne skulle oppleve en virkelig festaften. Festen ble åpnet med bravur, - fyrverkeri, musikk og
høye smell førte forsamlingen inn i en festpyntet
"Falkbergsal". Kveldens kjøgemester var Steinar Folde.
Nordisk mester i fortellerkunst og " verdensmester " i
trønderskrøner, og selvfølgelig fra Røros. Han loste oss
varm, lunt og humoristisk gjennom middagen. Aud Hiller,
nyvalg styreleder, ønsket velkommen. Nyvalgt styre måtte
på scenen, presenteres og vises fram. Middagen ble nydt
med god mat, vin og stor stemning i salen.Tidligere ledere
i NSF-LKS, Grete Sand, Gunn- Torild Homme Mathisen og
Marit Hellesvik, stilte med en humoristisk hylles til LKS.
En av kveldens høydepunkter og største overraskelse
kom fra Diacor. Diacor ved Helge Vinorum, hilste landsgruppa og gratulerte med 10 års jubileet, og gav et stipend på 10.000 kroner. Stipendet skulle gies til en sykepleier / sykepleiere med spesielt arbeid / prosjekt innenfor pacemaker og/eller ICD behandling. Utlysning av stipend med søknadskriterier vil bli annonser senere. ( konf.
annet sted i bladet ).
Aud holdt tale til damerne som gikk ut av styret. Nina
Mowinckel, Nina Fålun og Berith Hjellestad skulle behørig hylles. Nina Mowinckel hadde dessverre ikke anledning til å være til stede. Damene ble hyllet og hedret, med
blant annet : Et ekte mannskor! Et mannskor fullt av testosteron og sjarme ! Med et smell kom de inn og damene
ble mo i knærne. Og de sang så vakkert, bare til dem – og
litt til oss andre. En minnerik avslutning på en flott kveld!

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Festkledde nåværende og tidligere styremedlemmer.

Dagen fortsatte med foredrag av Edit Blåsternes, høgskolelektor, HiB, og leder i Faglig etisk råd. Hun tok oss
med inn i noen av de etiske utfordringene vi møter i den
kardiologiske hverdagen. " God sykepleie krever mot ".
Fag og etikk er to sider av samme sak. Yrkesetikken er
bærebjelken i sykepleierfaget. Blåsternes presenterte oss
for viktige temaer til ettertanke. Mye å ta med oss hjem til
hverdagen.
Seminaret ble avslutter av konstituert fagdirektør Ann
Sissel Faugstad, Haukeland Sykehus. Hennes foredrag
omhandlet lederrollen i omstilling: konsekvenser for
fagutvikling og forskning ? Et spennende og framtidsrettet
avslutningsforedrag der hun rådet oss alle til : " Gå hjem
og gjør en jobb ! " Og etter å ha hørt på foredragene i disse
3 dagene, tror jeg deltagerne var svært innstillte på akkurat dette !
Styret ønsker å rette en stor takk til Tove, Olav og Ove
i “Rørosteknikk”, som var med under hele seminaret, og
som bidro til at rammene rundt og teknikken under seminaret ble fullkomment.
Seminaret ble avluttet med annonsering av neste års seminar sted og alle ble ønsket velkomne til : ÅLESUND.

Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefontilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre
med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

Referent : Nina Elstad

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.

Lørdag, seminarets siste dag. Deltagerne møtte opp
fremdeles med den gode stemningen fra dagen før. Dagen
ble startet med foredrag av anestesilege Johan Arnt
Heggvik fra St. Olavs Hospital. "Ved livets slutt : hvordan
gjør vi det ?" Et foredrag som gav oss ettertanke for framtiden.

“I medgang, motgang og med vind i seilene”
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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.

“Hjertelig hilsen”

(Foto: N. Elstad)
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Premiering av
beste artikkel i
2002
For 3. gang premieres den beste
artikkelen etter tidligere vedtatte
kriterier (se nedenfor). Dette
er ment å være som en
stimulans til artikkelforfattere som ønsker å
skrive om og offentliggjøre sine prosjekter som
omhandler hjertepasienter.

DIACOR - STIPEND 10.000 KRONER
NSF’S LANDSGRUPPE AV KARDIOLOGISKE SYKEPLEIERE

Seksuell aktivitet og
hjertesvikt,
av fysioterapeut Kari Peersen i
Hjerteposten nr 2.2002, ble vurdert som den beste
artikkelen i 2002.
Begrunnelse for at valget falt på aktuelle artikkel er som følger
(i henhold til kriterier som er vedtatt av styret i NSF-LKS):
➤ Temaet er relevant for fagområdet, og meget aktuelt som mulig
problemområde for pasientgruppen.
➤ Bidraget er faglig velbegrunnet, dvs at data som omhandles i
artikkelen er basert på forskning som er gjort på området.
Artikkelen fremstår som en litteraturstudie, men referer også til
erfaring man har med informasjon / diskusjon om emnet som
foregår i hjertegrupper.
➤ Artikkelen omhandler et følsomt og privat tema som seksualitet, et tema som angår alle mennesker. Det bør også angå sykepleiere som profesjonelle helsearbeidere, og vi bør være oppdatert rent kunnskapsmessig.
➤ Forfatter av artikkelen er fysioterapeut, men temaet er meget
relevant for andre helseprofesjoner, også sykepleiere. Det er
et aktuelt emne for informasjonsmøter og hjertegrupper.
Kanskje mest ved det individuelle møte mellom pasient og
sykepleier / helsearbeider.
➤ Kari Peersen tildeles 1000,- kroner for en velskrevet og informativ artikkel om et sensitivt emne innen kardiologien.
➤ Dette ble bekjentgjort på NSF-LKS` sitt vårseminar på
Røros 3-5.april.
➤ Styret i NSF-LKS gratulerer.
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Tildelingskriterier for premiering av
bidrag til Hjerteposten:

*Bidraget er relevant for fagområdet
*Bidraget er faglig velbegrunnet. Enten ved å støtte seg på nyere forskning og litteratur, eller gjenspeiler en særlig klinisk dyktighet i faget.
*Bidraget er fremtidsrettet, og gjerne utradisjonelt, og bringer ny kunnskap på tema som
omhandles.
*Bidraget er av klinisk betydning.
*Bidraget bør være sykepleierettet.
*De ovennevnte punkter vil vektlegges. I tillegg
vil det bli premiert at bidraget er oversiktlig og
godt skrevet. Lengde og antatt nedlagt arbeid vil
kunne vurderes. Det oppmuntres til å komme
med bidrag som favner et bredt spekter:
Sykepleiefortellinger, forskningsartikler, artikler
med utgangspunkt i kliniske problemstillinger,
reisebrev, bokanmeldelser, rapport fra hospiteringsbesøk og deltagelse på kongresser eller
seminarer/kurs.
*Styret i NSF-LKS vedtar tildeling ved overgangen
til nytt år. Første gang i januar 2001. Ett bidrag vil
bli premiert. Dersom en ikke finner å kunne premiere noen spesielt fra året som gikk går midlene videre til neste års utdeling.

Under Jubileumsseminaret på Røros hilste
Helge Vinorum fra Diacor landsgruppa,
gratulerte med 10 års jubileet, og gav et stipend på 10.000 kroner. Stipendet skal utdeles
til en sykepleier / sykepleiere med spesielt
arbeid / prosjekt innenfor pacemaker
og/eller ICD behandling.
Diacor har gjennom LKS 10 årige historie
vært en trofast støttespiller. De har annonsert
i Hjerteposten og deltatt på våre seminarer.
Styret i NSF- LKS vil på vegne av alle våre
medlemmer takke hjerteligst for all støtte
gjennom 10 år , og spesielt for stipendet. Vi
håper på fortsatt samarbeid i årene framover!
• Utlysning av stipend med søknadskriterier vil bli annonsert senere.

(vedtatt på styremøte i NSF-LKS 12.januar 2001).
Hjerteposten nr 2 - 2003
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Biventrikulær pacemaker

gir deg:
Lavest osmolalitet og viskositet
ikke-ioniske kontrastmidler.

(1,2)

Helga Aasebø, Tone M. Norekvål, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Høyest jodkonsentrasjon - 400 mg I/ml

-

av alle ikke-ioniske kontrastmidler.(3)

Høy stabilitet - fritt for kelater -

unngår farer

forbundet med tilstedeværelse av kelater.(1,4)

Lav system- og neurotoksisitet.
Iomeron
multifaktoriell løsning løsnin
Iomeron
- en– en
multifaktoriell
(4,5)

Reseptpliktig gruppe C
Iomeron® Astra Tech
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

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.

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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til pasienter med alvorlig hjertesvikt

av alle

Introduksjon:
Hjertesvikt er et økende helseproblem, og rammer ca
2% av den norske befolkning årlig. Pasienter med alvorlig hjertesvikt i NYHA klasse 4 har mange, og ofte lange
opphold i sykehus. De har alvorlige problemer med pusten på grunn av stuvning, pneumonier og ofte også
pleuravæske, til tross for maksimal medikamentell
behandling. De fleste er for gamle for hjertetransplantasjon. Svært mange av disse pasientene, mer enn 30 %,
har venstre grenblokk, og vil være velegnet for biventrikulært pacemakersystem. Disse pasientene trenger
mye hjelp og tilrettelegging, psykisk og fysisk, og representerer en stor utfordring også for sykepleien.

Metode:
De pasientene som får tilbud om biventrikulær pacemaker har venstre grenblokk (asymetrisk h/v ventrikkel-kontraksjon), og ejeksjonsfraksjon (EF) på under
35%. Forberedende undersøkelser: De må gå 6 minutter
på flatt gulv for å måle ganglengde, og observere respirasjon (gangtest). Det gjøres også ekko-kardiografi med
fargedopler. Rtg. thorax skal også taes.
Selve inngrepet: Som ved pacemakerimplantasjon for
øvrig punkteres vena subclavia for innføring av ledesonde til høyre atrium. Over ledesonden føres et spesiallaget introdusersystem til sinus coronarius. Via venografikateter, som har en ballong nær tuppen for å stoppe blodstrømmen, sprøytes det inn røntgenkontrast slik
at en får et bilde av coronarvenene. Operatøren vurderer hvilke vene som kan være tilgjengelig for pacemakerelektroden. Målet er å få elektroden lateralt over venstre ventrikkel. Anatomien, venogrammet, varierer fra
pasient til pasient. Det skal også være akseptable lave
terskler for stimulering av venstre ventrikkel.
Pacemakerledning nr. 2 legges ved apex av høyre ventrikkel, og har pasienten sinusrytme legges også en ledning i høyre aurikkel.

Resultat:
Med å anvende biventikulært pacemakersystem oppnår
en resynkronisering av høyre og venstre ventrikkelsammentrekning, og hjertet jobber mer fysiologisk.
Mengden blod som pumpes fra venstre ventrikkel øker
og røntgen thorax viser at hjertet er blitt mindre, spesielt venstre ventrikkel. Ekko-kardiografi viser økt EF, og
hos pasienter med mitralinsuffisiens er denne ofte redusert. Etter relativt kort tid merker pasientene bedring i
pusten, og de sover sammenhengende uten å våkne av

tungpust. Diuresen øker, vekten går ned og diuretikadosen kan ofte reduseres. Ganglengde i løpet av 6 minutter øker, og pasientene er mindre besværet i pusten ved
aktivitet. Etter inngrepet er sykepleien til disse pasientene som til pacemakerpasienter for øvrig. Disse pasientene er imidlertid også hjertesviktpasienter, med de
spesielle behov de har, selv om de klarer mer enn tidligere.

Konklusjon:
Pasientene får forbedret sin livskvalitet betydelig, og får
en bedre og mer aktiv hverdag. Pasientene slipper stadig nye sykehusopphold, noe som også gir en samfunnsøkonomisk gevinst. Etter vår erfaring er dette et
meget godt tilbud til kritisk syke hjertesviktpasienter.
Hjerteposten nr 2 - 2003
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Endelig er vi der!
Rapport fra åpningen av videreutdanningen i kardiologisk sykepleie,
Høgskolen i Bergen, 10.03.2003.

Til Hjerteposten
NSF-LKS fikk en fin blomsteroppsats med hilsen fra
NSF`s fagpolitiske avdeling som kom til jubileumsseminaret vårt på Røros.
NSF-LKS takker .
Det foregikk også en vervekampanje for å melde seg
inn i NSF-LKS under Rørosseminaret. Blant de nye
medlemmene ble det trukket ut en som fikk fri seminaravgift for deltagelse i Ålesund i 2004. Den heldige
vinneren var Inger Marit Sand fra Ringerike
Sykehus HF. Vi gratulerer, og ønsker Inger Marit velkommen til Ålesund i uke 16 2004.

Jeg vil bli medlem i NSF-LKS (Medlemsskap forutsetter medlemsskap i NSF)
Navn
Sykehus/Avdeling

Tittel

Privatadresse
Postnr/-sted
Tlf. privat

Tlf. arbeid

Svarslipp sendes: NSF-LKS, Postboks 117, Kristianborg, 5822 Bergen
Påmelding også via www.sykepleierforbundet.no/lks
Medlemsansvarlig i NSF: tlf.: 22 04 33 12
Vervet av (navn/adr):

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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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.

prosjekt som skulle kartBegivenheten fant sted i
legge et eventuelt behov
Høgskolens festsal, med
for slik utdanning i fagde nye studentene i karmiljøet. Responsen på
diologisk sykepleie og
denne spørreundersøstudentene ved det
kelsen var entydig posiandre kullet i videreuttiv, noe som satte fart i
danningen i lungesykearbeidet med å få i stand
pleie til stede.
en videreutdanning i
Sissel Tollefsen, faglig
kardiologisk sykepleie.
koordinator for de kliDet ble etter hvert et
niske videreutdanningsamarbeid med Høgene ved HiB, ønsket velskolen i Bergen, og det
kommen og åpnet med
ble også tidlig klart at
å si at den kardiologiske
landsgruppen
skulle
videreutdanningen ikke
1. kull studenter ved Videreutdanningen i Kardiologisk sykevære ansvarlig for studihar vært mulig å
pleie.
eplanen. Det er i arbeid
gjennomføre hvis det
med den lagt vekt på fakikke hadde vært for ildtorer som vektlegging av
sjelene i fagmiljøet. Hun
påpekte også at denne utdanningen er den første som er klinisk kunnskap, innspill til etisk refleksjon og utvikling
på 45 studiepoeng, dvs 15 vekttall. De andre utdanning- av praktiske ferdigheter for å nevne noen.
ene er på 10 vekttall.Videreutdanning i kardiologisk sykepleie er en del av Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse
Tone M. Norekvål, styremedlem i LKS og hovedanog sosialfag.Tollefsen sa også at den kompetanse som stu- svarlig for utvikling av studieplanen, samt leder for prodentene etter hvert vil inneha bør etterspørres av mange, sjektgruppen, presiserte at det er pasientens behov for
spesielt arbeidsgivere. Pasienten bør også kunne merke kompetanse som har vært bakgrunn for etablering av stuforskjell på den sykepleieren som har gjennomgått denne diet. Dagens helsevesen er så spesialisert og komplekst at
videreutdanningen og den som ikke har.
fordypning synes å være nødvendig for sykepleierne også.
Dette kom klart fram i spørreundersøkelsen. Norekvål var
Dekan ved HIB, Margrethe Hågensen, ønsket også glad for at det var tatt opp mange velkvalifiserte kandidaden nye utdanningen og de nye studentene velkommen, ter til det nye studiet, og oppfordret de til "å bli tydelige
og nevnte at det har vært kritiske bemerkninger til eta- og stolte sykepleiere".
blering av slike videreutdanninger fordi de er for spisse.
Hjerteposten
snakket
Likevel er dette en kompetanse som etterspørres og som
det tydelig er behov for, det viser søkerantallet til studiet med flere av studentene som
ganske klart. I siste instans vil også økt kompetanse møtte til registrering til
videreutdanning i kardiolokomme pasienten til gode.
gisk sykepleie. En av de første
Nina Fålun, leder av NSF-LKS og en av de to koordi- vi møtte, var Anette Reiten,
natorene av videreutdanningen påpekte at med oppstar- som kom fra Moss, Sykehuset
ten av studiet har faggruppen ferdigstilt sitt hittil største i Østfold. Der jobber hun ved
prosjekt. Hun fortalte litt om prosessen forut for etable- hjertemedisinsk sengepost.
ringen av studiet. En videreutdanning i kardiologisk syke- Anette kom alene til Bergen
pleie ble tidlig en aktuell sak for NSF-LKS som faggruppe, og var svært spent. Hun hadde
og det var årsmøtesak i 1996. Det førte så til en henven- søkt videreutdanningen fordi Anette Reitan
delse til NSF, som svarte at det var meget vanskelig å hun hadde behov for "påfyll "
(Foto: A. Hiller)
gjennomføre og etablere en videreutdanning. Faggruppen i jobben sin, i tillegg ønsket
burde heller satse på å implementere faget i kliniske spe- hun å få lære faget grundigere. Anette var ferdig utdannet
sialistsystemet som NSF har ivret for og som er etablert sykepleier for 10 år siden, og har de siste 2 årene jobbet
ved mange sykehus i dag. Likevel satte NSF-LKS i gang et på " hjerte". Anette ble kjent med studiet via oppslag på
Hjerteposten nr 2 - 2003
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Vi fortsetter serien i Internasjonalt Hjørne med innlegg fra våre internasjonale samarbeidspartnere. Denne gangen er
det vår søsterorganisasjon i Danmark som har ordet:

FS 21
Anne Margrethe Sørheim.

Monica Singstad.

(Foto: A. Hiller)

jobb. Hun opplevde at interessen for studiet ikke var så
stor på sin arbeidsplass, noe hun tror skyldes at mange
syntes det er for langt å dra. Hun starter på videreutdanningen av egen interesse og for egen utvikling.Studiet
dekker hun 100% privat med studielån, men hun skal
søke om stipendmidler. Hun får ikke studiet dekket av
arbeidgiver, men permisjon med lønn.Vi spurtehenne om
hennes forventninger i forhold til stilling og lønn etter
endt utdanning, " Ingen endring i stilling foreløpig- venter
og ser....."
Vi møtte også Monica Singstad fra St.Olavs Hosptal i
Trondheim, som er klar for faglig påfyll og er spent på
hvordan det nye studiet vil arte seg. Hun er i Bergen for
første gang, noe som også gjelder for flere andre får vi
høre. Flere av studentene bor på samme pensjonat under
ukessamlingene.
Hjerteposten snakket også med en av kardiologiens
sykepleieveteraner, Anne Margrethe Sørheim fra Stord.

(Foto: A. Hiller)

Hun arbeider på Stord sykehus, på medisinsk poliklinikk,
hvor hun har spesielt ansvar for de kardiologiske pasientene. Det var bakgrunnen hennes for å søke på dette studiet, det å få faglig påfyll i forhold til disse pasientene.
Samtidig er det like før de starter hjertesviktpoliklinikk for
befolkningen på Stord. Anne Margrethe var ferdig utdannet sykepleier i 1972, men er ikke spesielt engstelig for å
gå i gang med et nytt studium i voksen alder. Hun hadde
gjennomført en videreutdanning innen veiledning for
noen år siden, noe som ga mersmak på det å tilegne seg
mer kunnskap." Jeg kjenner fagfeltet og føler meg relativt
trygg i kardiologien, noe som gjør det lettere å kaste seg
ut det," sier Anne Margrethe til slutt. Likevel er det et klart
ønske om mer faglig påfyll. Hun ble kjent med at studiet
skulle starte via Hjerteposten som skrev om det for en
stund siden. Anne Margrethe får permisjon med lønn fra
sin arbeidsgiver når de er på ukesamlinger i Bergen, samt
dekket opphold og reiseutgifter. Det er flere som har disse
vilkårene fra arbeidsgiver, men de krever som regel bindetid etter endt utdanning. Likevel snakket vi med noen
som dekket det meste selv, via studielån og lignende.
Fordelen er da at de står fritt i forhold til arbeidsgiver.
Styret i NSF-LKS ønsker alle de 25 studentene
lykke til med studiet.

Den danske faglige sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med kardiologisk og thoraxkirurgisk sygepleje FS21 - blev grundlagt for 13 år siden. Vores medlemstal ligger omkring 900, og det er sygeplejersker fra alle grene
af sygepleje til hjertepatienter. Der afholdes en årlig generalforsamling, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen,
som består af 7 medlemmer. Der afholdes ca. 6 bestyrelsesmøder årligt.
De væsentligste aktiviteter for den faglige
sammenslutning er følgende:
-1) Der udgives årligt 4 medlemsblade, hvoraf de
to er temanumre.
-2) Der afholdes et landskursus for foreningens
medlemmer hvert år.

- 6) Deltage i udvalg og lignende udenfor
bestyrelsen.

Bestyrelsen søger at være repræsenteret der, hvor vores
synspunkter er relevante og betydningsfulde.

❑ Indholdet skal være fagligt relevant og baseret på
sidste års evalueringer.
❑ Økonomisk skal landskurset så vidt muligt hvile i sig
selv, og dette sker ved deltagerbetaling og sponsoreringer fra såvel hjerteforeningen som medicinalindustrien.

- 7) Påvirke efteruddannelse der her relevans for
sygeplejersker der arbejder med hjertepatienter.

-3) Specielle interessegrupper.

- 8) Bestyrer en legatfond.

FS21 har udarbejdet forretningsorden til at kunne etablere specielle interessergrupper. Foreløbig er der taget
initiativ til to grupper:
❑ Patienter med hypercholesterolæmi.
❑ Patienter med hjerteinsufficiens.

FS21 bestyrer en legatford hvis mål det er at give økonomisk hjælp til foreningens sygeplejersker der ønsker
at deltage i kurser og kongresser såvel i Danmark som i
udlandet.

Der er udarbejdet rammeforslag for længerevarende
kardiologisk efteruddannelse i samarbejde med Dansk
Sygeplejeråd. Der afholdes årligt landsdækkende efteruddannelse for thoraxkirurgiske sygeplejersker.

- 5) Deltage i kongresser.

De danske kardiologiske sygeplejersker vil hermed
gerne byde alle norske sygeplejersker, med interesse for
hjertepatienter, velkommen til XIX Nordic Congress of
Cardiology in Odense, Denmark, June 4 – 6, 2003 . Du
kan besøge vores hjemmeside: www.ncc2003.com for
nærmere information. Det endelige program vil snart
være at læse på denne hjemmeside.

Bestyrelsen skal være repræsenteret ved faglige relevante kongresser.

Med venlig hilsen

- 4) Deltagelse i det nordiske samarbejde.

Målet er at medvirke til at det nordiske samarbejde
udvikler sig til et fagligt forum, hvor faglige tiltag kan
udspringe fra.

Elsebeth Lang,
medlem af FS21`s bestyrelse,
leder af Nordisk samarbeidsgruppe af kardiologiske
sygeplejersker
Prosjektgruppe i Videreutdanning.
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KONGRESSOVERSIKT
19-21 juni, Strasbourg, Frankrike
Heart Failure 2003 (ISHR-ES 2003)
Info: webmaster@escardio.org

KONGRESSOVERSIKT

2. halvdel 2003

21-24 juni, 2003 Strasbourg (FR)
Heart Failure 2003
e-mail: webmaster@escardio.org
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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
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
1-3 august 2003 Buenos Aires, Argentina
VII World Congress of Echocardiography and Vascular
Ultrasound
secretariat.echo2003@sac.org.ar, www.sac.org.ar!
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
29 august - 3 September 2003, Wien, Østerrike
XXV Congress of the European Society of Cardiology
Info: webmaster@escardio.org
12-18 september, 2003 Birmingham
19th Congress of the International Society on
Thrombosis and Haemostasis
email: headquarters@isth.org
9-20 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
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3-5 okt, 2003 Buenos Aires
VII th World Congress of Echocardiography and
Vascular Ultrasound
http://www.iscu.org
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KONGRESSOVERSIKT
Annual Congress of the European Society of Intensive Care
Medicine (ESICM)
www.esicm.org/pic/congres_menu1.gif

2003

Redaksjonens adresse: co/Eivind S. Platou, Hjerte- og
Lungesenteret, Ullevål Sykehus, 0407 Oslo.
Email: nkw@hjerte.org

5 - 8 oktober 2003, Venice, Italy
8th International Workshop on Cardiac Arrhythmias
Email: r.reggiani@adriacongrex.it
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!

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……………………………………………
Returneres til
LIPIDFORUM,
Postboks 486,
1371 Asker,
(tlf 22 11 98 75 (redaktør),
fax 22 11 98 99)
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3rd annual spring meeting cardiovascular nursing

Hjerteskolen
Intern etterutdanning for erfarne sykepleiere.
Et middel for redusert turnover og økt sykepleiefaglig kompetanse?
Aud Hiller, 1 Anita Lyssand, 2 Bodil Glasø, 1 Kari-Hanne Gjeilo 3, 1: Hjertemedisinsk avdeling, MA8, St. Olavs Hospital.
2:
Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 3: St. Elisabeth, St. Olavs Hospital

Bakgrunn:
På 90 tallet ble det satset
mye på å etablere introduksjonsprogram og undervisningsopplegg for de nyansatte ved avdelingen. Det
viste seg at disse programmene trakk store veksler på
de erfarne sykepleierne
som måtte bidra med praksisopplæring. Det var et
betydelig behov for etterutdanning for denne gruppen
også. Hjerteskolen ble etablert for å dekke et slikt behov samt et bidrag til å
redusere turnover.

Gjennomføring:
Hjerteskolen startet opp i januar 2001. Målgruppen
var erfarne sykepleiere med minimum 2 års praksis
fra avdelingen. Undervisningen går over 1 semester
med totalt 12 skoledager, 1 studiedag og 1 kursprøvedag. Det tilstrebes å ha tilsvarende nivå som
videreutdanningen i intensivsykepleie har på sine
forelesninger i kardiologi / sykepleie til hjertepasienter. Det er primært sykehusets leger og sykepleiere
som underviser, men også eksterne foredragsholdere
er brukt. Kurset gir en oppdatering og ny dybdekunnskap innen relevante kardiologiske tema.
Gruppearbeid og erfaringsbasert læring vektlegges i
kurset. Kurset avsluttes med en kursprøve, og er godkjent som meritterende i NSF's godkjenningsordning
for klinisk spesialist med 78 timer.

Resultat:
Hjertemedisinsk avdeling har gjennomført 2 kull på
hjerteskolen. 3. kull pågår nå, og vi har i år utvidet tilbudet ved et samarbeid med Hjerteklinikken St.
Elisabeth samt andre sykehus i regionen. Erfaringer
viser at turnover er svært lav blant den gruppen
ansatte som har gjennomført kurset. (2 % turnover i
2001 og 2002). Kurset gir de ansatte nødvendig
påfyll og oppdatering innen sitt fagfelt, og ny inspirasjon til å ta fatt på utfordringer i praksis.

Evaluering:
Dette har vært et viktig fagutviklingstiltak ved avdelingen. Kurset er en naturlig videreføring av introduksjonsprogrammene, og hever sykepleierkompetansen ved avdelingen. Kurset har bidratt til redusert
turnover blant de mer erfarne sykepleierne. Det har
vært stor søknad til kursene, noe som avspeiler
behov for faglig tilskudd for sykepleiere i praksis.
Hjerteskolen er et stort løft for avdelingen men vi
anser dette som en lønnsom investering.

Stockholm, 11.-12.april 2003,
v/ Aud Hiller

For tredje gang ble denne konferansen arrangert i regi av
Working Group of Cardiovascular Nursing (WG 24) hvor
presentasjon av sykepleieforskning til hjertepasienter var
hovedemne. WG 24 er en av mange workinggroups i
European Society of Cardiology (ESC) som arrangerer den
årlige ESC Congress for kardiologer, med over 20.000 deltagere (i år som kjent i Wien i begynnelsen av september).
Dette vårmøtet var imidlertid kun for sykepleiere.Tone M.
Norekvål, som sitter i styret i NSF-LKS, er også styremedlem i den europeiske gruppen (WG 24).
Konferansen hadde ca 300 deltagere fra 20 land. Det
var foredragsholdere fra flere europeiske land i tillegg til
Australia, USA og Hong Kong. De fleste deltagerne var fra
Skandinavia, men det var også sykepleiere fra Latvia,
Tsjekkia, Hellas og Island for å nevne noen. Fra Norge var
det ca 20 deltagere. Norske sykepleiere har en unik mulighet til å kunne få fram sine prosjekter ut i internasjonale
fora via slike konferanser som denne. I år var ikke de norske sykepleierforskere sterkt representert, dessverre.
Norge var likevel representert med Tone M. Norekvål som
satt som leder (chair) for en av sesjonene, samt med en
posterpresentasjon. Tove A. Hanssen, en av to dr.gradsstuderende innen vårt felt i Norge, hadde også posterpresentasjon.
Foredragene ble holdt av inviterte foredragsholdere.
En av de inviterte foredragsholdere var professor
Kathleen Dracup fra USA som tok for det hun mener bør
være prioriterte områder i kardiologisk sykepleie. Hun
nevnte livstilsfaktorer, som i dag forårsaker ca 50% av alle
dødsfall i verden, som en stor utfordring. Likevel ser man
at koronar hjertesykdom er i ferd med å avta, men at kroniske lidelser som hjertesvikt er økende. Dette er en faktor som man vil merke mer og mer. Samtidig blir sykepleierne ved pasientsenga stadig eldre og eldre (i USA,
men relativt lite aktuelt fenomen ved norske sengeposter
red: anm). En annen faktor er at søknaden til sykepleieryrket er avtagende, spesielt blant menn. Det er en stor
utfordring som helsevesenet vil merke etter hvert, og som
myndighetene vil måtte ta på alvor. Som faggruppe er
dette også noe vi må ha i mente i enhver sammenheng.
Det ble som nevnt presentert mange prosjekter med
ulike problemstillinger for kardiologiske pasienter.
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Kathleen Dracup engasjerte med sine visjoner for faget
(Foto: T.M.Norekvål)

Professor Sabina de Geest fra Sveits hadde et prosjekt som
tok for seg sviktpasienter som ikke samarbeidet om
behandlingen (såkalte non-compliers), det vil si ikke tok
de foreskrevne medisiner. Man mener at så mye som opptil 65% av pasienter med dekompensert hjertesvikt skyldes manglende forståelse for å ta sine medisiner. De brukte elektroniske medisinbokser som registrerte hvor ofte
boksen ble åpnet. På denne måten kunne man sjekke om
pasienten tok medisinen eller ikke. Dette reiser kanskje
etiske problem med hensyn til kontroll av "privatlivet",
noe som ikke ble spesielt diskutert i foredraget. Mange
andre prosjekter viste også at oppfølging er nødvendig og
viktig for at pasienter skal kunne følge egen behandling.
Sykepleiere er her nøkkelpersoner.
Det ble presentert flere oppfølgingsprogrammer i
prosjektform, og påfallende mange viste at intensiv oppfølging i en gitt tidsperiode hadde kortvarig effekt. Når
Hjerteposten nr 2 - 2003
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oppfølgingen opphører, stopper effekten som regel,
pasientene greier ikke å implementere de anbefalte råd
på egen hånd. Dette er en kjensgjerning som dokumenteres stadig oftere og som vi sykepleiere har et ansvar i
å videreformidle til styrende organer i helsevesenet.
Dette er også noe som bør inn i diskusjoner i budsjettsammenheng.

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Tanker fra en deltager

Vårmøte i Cardiovascular Nursing i
Stockholm 11.-12. april-03

I tillegg til de mange hovedsesjonene var det gjort
plass til 50 innsendte abstracts, 8 ble muntlig presentert
og 42 med posters. De 50 aksepterte abstractene kan
leses i European Journal of Cardiovascular Nursing, april
2003, volume 2, nr 1. Det var altså 8 såkalte oral presentations, det vil si 20 minutters foredrag om hvert prosjekt.Andre fikk tilbud om å presentere sine prosjekter i
form av posters. Deriblant var også NSF-LKS sin poster

Stockholm

som presenterte spørreundersøkelsen om behovet for
videreutdanning i kardiologisk sykepleie; A need for a
specialisation in cardiovascular nursing ? A national
survey amongst employers and practitioners in
Norway. Som nevnt hadde også Tove A. Hanssen presentasjon av deler av sitt prosjekt; Developing an intervention to improve quality of life after MI: what are
the patients needs?
Det var også mange utstillere i foajeen under konferansen, samt ulike aktiviteter. Torill Liodden bringer oss en
videre stemningsrapport fra kongressen.

➙

Et av NSF-LKS sine store satsningsområder de to siste
årene, Videreutdanningsprosjektet, var presentert som poster.

Haukelandsgjengen ble hyret som medhjelpere i et forskningsprosjekt. Her er Berith Hjellestad i aksjon.
(Foto: T.M. Norekvål)

Torill Liodden, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Tidlig fredag morgen landet vi på Arlanda. Stockholm og
området rundt hadde kledd seg i snø til dette vårmøtet,
og temperaturen var deretter. Hverken Anne Marie eller
jeg hadde tidligere vært på disse møtene, eller vært aktive i miljøet, selv om vi begge har arbeidet med hjertepasienter i 10-15 år. Min kollega arbeider på hjertesviktpoliklinikk, hjerteovervåking og hjertepoliklinikk. Selv
arbeider jeg med rehabilitering av hjertepasienter i en
hjerteskole, og ved hjertepoliklinikk. Programmet så
spennende ut for oss begge, og vi gledet oss til å høre
kolleger fra inn og utland formidle hva som rører seg der
ute. Kanskje ville vi også treffe igjen kolleger fra ulike
andre sammenhenger?
300 deltagere fra 20 ulike land var der sammen med
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oss. All kommunikasjon foregikk på engelsk, noe som
kan være et problem spesielt dersom lyd og andre tekniske forhold ikke er ideelle, men her fungerte dette bra.
Programmet var variert, og jeg vil tro de aller fleste fikk
med seg temaer relevante for eget arbeidsfelt. Av interesse for alle tror jeg tilbakeblikket over sykepleieforskning relatert til hjertepasienter med ulik problematikk
gjennom de siste 20 årene må ha. I begynnelsen innbefattet denne type forskning kun hjerteinfarktpasienter,
mens utviklingen frem til i dag viser at ulike kategorier
hjertepasienter og problemområder nå er inkludert.
Hvilke temaer ble berørt ?
Stikkordsmessig nevner jeg noen av hovedsesjonene:
• Psykososiale aspekter hos hjertepasienter.
Hjerteposten nr 2 - 2003
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• Intervensjoner for å styrke sosial støtte til hjertepasienter (mangel på støtte og sosial isolasjon øker
mortalitet).
• Familiens/ektefellens rolle- belastning og behov for
støtte når hjertesykdom rammer (pasienten rammes
også når støtte til ektefelle/familien uteblir).
• Livskvalitet hos voksne med medfødt hjertesykdom.
• Kognitive funksjoner og kronisk sykdom.
• Hjertesviktproblematikk; veiledning/undervisning bør
individualiseres (bør kachektiske pasienter ha et
magert kosthold/må alle ha max.1500ml. som væskerestriksjon?).
• Viktigheten av å implementere guidelines i vår praksis
(måloppnåelse redder liv).
• Faktorer som påvirker delay – dvs. tiden det tar før
pasienten tar kontakt med sykehus (>60 år, kvinner,
minoritetsgrupper med flere).
• Kritisk blikk på hvordan vi formidler kunnskap/informasjon til våre pasienter (autoritetsmodeller
uhensiktsmessig)
• Sist men ikke minst var de ulike presentasjonene av
innsendte abstract viktige bidrag til bredden i det
faglige innholdet.

dette vårmøtet. I motsetning til det jeg ofte tidligere har
opplevd, viste det seg her at kvalitative data og forskningsresultater er av stor verdi og interesse. (Det sier
kanskje mest om hvilke fagmiljø som dominerer våre
arbeidsplasser?).

Hvem forsker og hvor?
I dette miljøet - som i alle andre - er det noen personer
og forskningsmiljøer som går igjen med bidrag til inspirasjon og glede for fagmiljøet og våre pasienter. For en
sykepleier med stor tro på at kropp og sjel er to sider av
samme sak var det en flott opplevelse å være tilstede på

http://www.escardio.org/WG/wg24/
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Hva nå?
Etter to intense dager med variert og spennende faglig
innhold sitter jeg igjen med ny inspirasjon. Som en
annen kollega uttrykte det: "Bare det å være her, og ha tid
og mulighet til refleksjon over egen praksis er et gode."
Jeg har fått bekreftelse på at det vi på min arbeidsplass
tilbyr er bra, men at det også er områder vi kan bli bedre
på. Det foregår mye i det kardiologiske sykepleiemiljøet
i Norge, og vi bør bli flinkere til å fortelle hverandre og
andre hva vi driver med. Teori og praksis er avhengig av
hverandre, og det er viktig at vi ser, beskriver, dokumenterer og formidler til andre det vi gjør. Jeg skal i første
omgang starte med å melde meg inn i "The Working
Group On Cardiovascular Nursing". Blir du med?
(Ja, dersom du blir med kan dette gjøres ved å gå til
WG24 sin nettside

eller ta kontakt med Tone M. Norekvål på
tone.norekval@helse-bergen.no , red. anm.)
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