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«Den ene»-kampanjen til Unicef ble
en suksess i 2009, og vi hører stadig
vekk om noen som har fått ufor-
pliktet støtte fra en person de treffer
på. Det kan være et tilfeldig møte
eller en person man allerede har en
relasjon til. Dette får meg til å tenke
på vår rolle som sykepleiere og den
muligheten vi har til å bli «den ene».
Vi møter pasienter som er i en sårbar
fase i livet, som søker både opplys-
ninger og trygghet. Dette er øyeblikk
som kan ha stor betydning for
pasienten, og øyeblikk som vi må
bruke til pasientens beste. 
I tillegg til å være et medmenneske, 
er fagkunnskap helt sentralt i slike
øyeblikk. Jeg tror at pasienter som er
trygg på sykepleierens kunnskap,
hører etter og etterlever rådene han
får i mye større grad. Det er her vår
rolle som faggruppe er viktig, både for
å formidle eksisterende kunnskap,
men også for å motivere kunnskaps-
syke sykepleiere til å utvikle faget vårt
videre. 

NSF-LKS er med i et europeisk nett-
verk  som jobber for å implementere
retningslinjer i daglig praksis. 

European Society of Cardiology
(ESC) har summert dagens kunnskap
om viktige temaer og laget retnings-
linjer for beste behandling av de fleste
hjertesykdommer. Disse retnings-
linjene finnes på deres nettside og
noen av temaene er hjertesvikt,
atrieflimmer, forebygging av hjerte-
sykdom og akutt koronart syndrom
(http://www.escardio.org/guidelines-
surveys/Pages/welcome.aspx). 
Også sykepleiere har vært involvert 
i dette arbeidet. Til tross for at
etterlevelse av retningslinjer redu-
serer dødeligheten, er det få som vet
om disse retningslinjene og behandler
pasientene deretter. Jeg tror at det 
å referere til retningslinjene kan være
en stor støtte til sykepleierne når
man ser at pasienter ikke får optimal
behandling. Kjenner du til retnings-
linjene knyttet til ditt arbeidsfelt?

Arbeidet med EuroHeartCare kon-
gressen i Stavanger i 2014 fortsetter.
Programmet er bestemt og ESC
jobber nå med å kontakte aktuelle fo-
relesere. Jeg tror det er et program
som vil favne mange. Noen stikkord
er forebygging av hjertesykdom,

pasientundervisning, palliativ pleie,
telemedisin, hjerte og søvn og nye
tilnærminger - nye utfordringer. Vi har
lagt vekt på at foreleserne er gode til
å presentere, slik at språkbarrieren
skal bli minst mulig for de som ikke er
så gode i engelsk. 
Kongressen blir ikke en suksess 
uten deltagere. NSF-LKS utlyser nå
stipender som utelukkende er til
denne kongressen. Vi får tilbakemel-
ding om at det er vanskelig å få fri fra
jobben, og jeg oppfordrer herved
arbeidsgivere til å legge driften til
rette slik at ansatte får muligheten til
å reise. Jeg tror at vi alle er tjent med
faglig inspirasjon og påfyll, og håper 
å se så mange som mulig i Stavanger
til neste år.

Med dette ønsker jeg alle en god
advent og en riktig god jul!

Hjertelig hilsen 
Siv Olsen

Lederartikkel

Kjære LKS-medlemmer!

Kjenner du retningslinjene?

Siv Olsen, leder i NSF-LKS

Verv ti
medlemmer
– og få fri kongressavgift 
til EuroHeartCare kongressen
i Stavanger!

Du som allerede er medlem jobber 
kanskje med noen som ikke er det?
Med mange medlemmer får vi større tyngde
i mange fora; fagpolitisk i NSF, mot politikere, 
i media og i samfunnet ellers. 
Både enkeltmedlemmer og lokallag kan 
verve nye medlemmer!

Medlemsfordeler
• Som medlem får du tre nummer 

i året av vårt eget fagtidsskrift, Hjerteposten
• Du får muligheter til å søke stipend og prosjektmidler
• Du får muligheter til å søke prosjektmidler fra NSF 

via NSF-LKS
• Du får rimeligere deltakeravgift på vår årlige kongress
• Du møter et nasjonalt og internasjonalt nettverk 

av sykepleiere som jobber med hjertepasienter

Verving av 10 medlemmer fra årets kongress 
i Bodø (2013) og frem til neste års kongress 
i Stavanger (2014) gir deg: Fri deltageravgift på
EuroHeartCare kongressen i Stavanger 2014.

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

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

Ved problemer kontakt oss på e-post: 
innmeldingnsflks@gmail.com. 
Da trenger vi følgende informasjon:
• Navn
• Fødselsdato
• Postadresse
• Gjerne medlemsnummer

NB! All korrespondanse skjer via e-post

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

Medlemsregisteret
En viktig forutsetning for at medlemsregisteret skal
fungere optimalt er at det enkelte medlem har opp-
daterte kontaktopplysninger (mobilnummer og 
e-postadresse). Det gjør det mulig å sende SMS og 
e-post til alle med få tastetrykk.
Bruk følgende framgangsmåte:
• Gå inn på www.sykepleierforbundet.no 
• Klikk på lenken til høyre der det står 

«Oppdater mine medlemsopplysninger». 
• Logg inn, og registrer mobilnummer og e-post.

NSF-LKS 
er også på 
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NRR har valgt navnet for å gjenspeile
målgruppen for kurset, som er helse-
personell definert ut fra helseper-
sonelloven.

Kurspakken vil, som DHLR og
AHLR, bestå av:  kursbok, e-læring og
praktisk kurs, del 2.

Kursboka kommer i salg i nettbutikken
ved lanseringen i 2014, og vil ha fokus
på følgende hovedtema:

• Varslingsrutiner 
ved øyeblikkelig hjelp

• Guidelines / handlingsplan HHLR
• Anatomi og patofysiologi
• Etiske vurderinger
• Bruk av hjertestarter 

samt sikkerhet ved defibrillering

HHLR kurset vil ha en obligatorisk
del som alle må gjennomføre.

I tillegg vil det bli mulighet for en-
heter med spesielle behov å kunne
bygge på e-læringen og det praktiske
kurset med moduløvelser tilpasset eget
praksisfelt, for eksempel HLR på gra-
vide. Disse blir tilgjengelig i e-lærings-
portalen.

En målsetning for gruppen som ut-
vikler kurset at deltagerne etter endt
HHLR-kurs skal ha økt kompetanse til
å utføre optimal Basal HLR, alene eller
som del av en gruppe med bruk av
AED Hjertestarter, på en slik måte at
pasienten og kollegers sikkerhet blir
ivaretatt. Dette uavhengig av hvilket
miljø pasient og livreddere befinner 
seg i.

Kurset utvikles i regi av kursavdel-
ingen i NRR i samarbeid med repre-
sentanter fra Oslo Universitetssykehus
HF og Nordlandssykehuset HF, samt
Lærdal Medical i Stavanger.

Kjetil Nilsen, HLR-koordinator 
ved Nordlandssykehuset

Nytt fra kursav-
delingen i NRR
NRR vil i løpet av 2014 lansere et nytt
norsk kurs i HLR for helsepersonell. 
Det nye kurset har fått navnet HHLR
(Helse HLR). 

En artikkel i Romerikes blad 7. juni
som også senere er slått opp på
Nettavisens førsteside, har skapt 
debatt. En representant for et firma
som både underviser i førstehjelp 
og som selger hjertestartere og
annet førstehjelpsmateriell, opp-
fordrer folk til ikke å hjelpe ved
ulykker og livstruende tilstander, 
og begrunner dette med faren for
psykiske plager i etterkant 
av sterke inntrykk.

Selv om den som kom med oppford-
ringen fremstiller utspillet nærmest
som et PR-stunt for å vekke opp-
merksomhet i Dagbladets nettavis
11.juni, er saken likevel alvorlig når det
i utgangspunktet ble oppfordret til ikke
å yte nødvendig og kanskje livreddende
førstehjelp. Dessuten er det en opp-
fordring til å overse den generelle
hjelpeplikten i straffeloven og hjelpe-
plikten i veitrafikkloven. 

Plutselig og uventet hjertestans
rammer 2500-3000 mennesker hvert
år i Norge. Mange skades i trafikken og
andre ulykker. Flere undersøkelser viser
at 70-80 % av de som faller om med
hjertestans i Norge faktisk får hjelp av
legfolk før ambulansen kommer fram –
og svært ofte av noen som kjenner
dem. Vi har grunn til å være stolte av 
at så mange i vårt samfunn bryr seg 
og viser medmenneskelighet, for slik
hjelp er langt fra en selvfølge i mange
andre land. Dette er også en av de
viktigste grunnene til at Norge har
noen av verdens beste resultater på
overlevelse etter hjertestans.

Effektiv hjerte-lungeredning (HLR)
fra førstehjelper kan doble eller kanskje
tredoble sjansen til å overleve ved
plutselig hjertestans (1, 2, 3, 4, 5). 

Feil om psykiske etter-
virkninger hos livreddere 
En stor undersøkelse av publikums re-
aksjoner etter innsats med hjerte-
lungeredning og bruk av hjertestarter
viste svært få uønskede psykologiske
ettervirkninger (6). I to store spørre-
undersøkelser av mennesker som had-
de gitt livreddende førstehjelp, svarte
nesten alle at de i ettertid så tilbake 
på sin innsats som en positiv opplev-
else (7, 8). 

Førstehjelpsrådet og Resuscita-
sjonsrådet er enige i behovet for opp-
følging av mennesker som gjør en
innsats for andre og deretter får tunge
og vanskelige tanker om hvordan det
har gått med dem man forsøkte å
hjelpe. Helsepersonelloven tillater like-
vel ikke at opplysninger om en pasient
gis til andre enn de pasienten evt. god-
kjenner skal informeres. 

Det kan være leit å slite med sterke
inntrykk, men skyldfølelsen ved å for-
late noen i en hjelpeløs tilstand, vil 
kunne bli mer belastende. Det er en
naturlig reaksjon å være oppskaket
etter å ha opplevd dramatiske situa-
sjoner, men slike reaksjoner er sjelden
et tegn på psykisk sykdom. En samtale
med kolleger, gode venner, familie eller
en gjennomgang med helsepersonell
eller egen lege i etterkant er ofte til-
strekkelig for de fleste. Den som har
vist medfølelse og medmenneskelighet
i en dramatisk situasjon har grunn til å
være stolt av det, og er det ofte også.
Og skulle det bli behov for mer profe-
sjonell hjelp, kan man få henvisning til
spesialisthelsetjenesten. 

Gode førstehjelpskurs fra Førs-
tehjelpsrådet eller kurs i hjerte-lunge-
redning med bruk av hjertestarter fra
Norsk Resuscitasjonsråd, kan forbe-
rede og motivere mange til å gi hjelp.
Er man forberedt, vil man også være

bedre rustet til å møte og takle sterke
inntrykk. 

Norsk Førstehjelpsråd og Norsk
Resuscitasjonsråd vil derfor fortsatt
sterkt oppfordre alle til å lære seg 
førstehjelp og hjerte-lungeredning og
å kunne bruke en hjertestarter og 
fortsatt yte hjelp selv ved dramatiske
ulykker og ved akutte og livstruende til-
stander. Det handler om medmennes-
kelighet, omsorg, evne og vilje til å
hjelpe andre.

Referanser:
1. Valenzuela TD, Roe DJ, Cretin S, Spaite DW,
Larsen MP. Estimating effectiveness of cardiac
arrest interventions: a logistic regression survival
model. Circulation 1997;96:3308–13. 
2. Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J. Factors
modifying the effect of bystander cardio-
pulmonary resuscitation on survival in out-of-
hospital cardiac arrest patients in Sweden. Eur
Heart J 2001;22:511–9. 
3. Holmberg M, Holmberg S, Herlitz J,
Gardelov B. Survival after cardiac arrest outside
hospital in Sweden. Swedish Cardiac Arrest Re-
gistry. Resuscitation 1998;36:29–36. 
4. Waalewijn RA, Tijssen JG, Koster RW. 
Bystander initiated actions in outof-hospital car-
diopulmonary resuscitation: results from the
Amsterdam Resuscitation Study (ARREST).
Resuscitation 2001;50:273–9. 
5. Larsen MP, Eisenberg MS, Cummins RO,
Hallstrom AP. Predicting survival from out-of-
hospital cardiac arrest: a graphic model. Ann
Emerg Med 1993;22:1652–8. 
6. Peberdy MA, Ottingham LV, Groh WJ, et al.
Adverse events associated with lay emer-gency
response programs: the public access defi-
brillation trial experience. Resuscitation 2006;
70:59–65. 
7. Axelsson A, Herlitz J, Karlsson T, et al.
Factors surrounding cardiopulmonary resusci-
tation influencing bystanders’ psychological re-
actions. Resuscitation 1998;37:13–20. 
8. Axelsson A, Herlitz J, Ekstrom L, Holmberg
S. Bystander-initiated cardiopulmonary resus-
citation out-of-hospital. A first description of the
bystanders and their experiences. Resuscitation
1996;33:3–11. 

I Hjerteposten nr 3-2012 kunne 
vi lese om en ny videreutdanning 
for intensiv- og anestesisykepleiere
som startet opp i regi av 
Høgskolen i Gjøvik.

Berit Tryand Sørlie

Målsetningen for studiet var at stu-
dentene skulle få økt kunnskap om
akuttmedisin og traumatologi, samt
en forståelse for transportmedisinens
spesielle utfordringer. 

Erik Eggers og Tine Gundersen er
to intensivsykepleiere som nå har full-
ført modul 1, og er i full gang med
modul 2. 

Erik og Tine jobber til daglig på
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, og
er jevnlig med på transport av pasi-
enter. Det kan være ustabile hjerte-
pasienter som overflyttes fra lokal-
sykehus til invasivt senter for videre
utredning, og respiratorpasienter som
skal hentes fra regionsykehus og til-
bake til lokalsykehus.

Vi har snakket med Erik og Tine og
spurt litt om deres erfaring og opp-
levelser med studiet så langt.

De trekker først og fremst fram
den praktiske tilnærmingen på studiet.
Utdanningen er samlingsbasert, og på
samlingene har det vært ferdighets-
trening og simulering. Det har blant
annet vært trening på AHLR, hvordan
forberede en pasient til transport og
forflytning. I tillegg har de blitt mer
kjent med ambulansene, og det ut-
styret og mulighetene som finnes i
bilene. 

De forteller videre at de har lært
en systematisk måte å vurdere pasi-
enten på, ABC prinsippet. Her legges
det vekt på sikring av luftveier, pusting
og sirkulasjon. 

Anvendelig kunnskap
Selv om fokuset på utdanningen er
transport av pasient, påpeker Erik
overføringsverdien til bruk innenfor
sykehuset også. Han sier at ABC-
prinsippet er ypperlig til å vurdere
pasienten på få sekunder. Har du en
pasient som snakker, er luftveier i
orden og pusting og sirkulasjon til-
strekkelig! Videre sier han at det han
har lært om forberedelse til transport
også kan brukes ved intern over-
flytting innenfor sykehusets vegger.

Pressemelding fra Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd 

Skal vi ikke hjelpe? 

Videreutdanning 
i prehospitalt arbeid

Tine Gundersen og Erik Eggers er i gang med modul 2 av videreutdanningen for
intensiv- og anestesisykepleiere.
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Av Aase Ervik

Øverli tok sykepleierutdanningen ved
HiST 1997-2000, og gjennomførte stu-
diet Ledelse- og personalarbeid ved
HiNT 2011-2013. Har vært ansatt ved
Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hos-
pital siden 2000, først som sykepleier
ved Hjertemedisinsk sengepost. Fra
2003 ansatt ved Hjertemedisinsk over-
våking og gikk derfra gradvis over i jobb
som Flyttekoordinator «Nytt sykehus»
i 2008/09. Har vært i nåværende jobb
siden 2010. Hatt verv som PTV i NSF
i mange år.

Jobben som seksjonsleder inne-
bærer et totalansvar innenfor egen
enhet; personal-, fag-, drift- og øko-
nomiansvar. Enhetens fokus er spesielt
rettet mot pasienter med hjertesvikt
eller sykdom i hjerteklaffene, hvor en
sørger for pleie, diagnostikk og behand-
ling til alle grupper av pasienter med
hjertesykdom, både lokale og regio-
nale.

– Hvilke tema/områder er du spesielt
opptatt av som leder innenfor ditt fag-
område relatert til avdelingens fokus?

– Majoriteten av våre pasienter har
av ulike årsaker diagnosen hjertesvikt

eller har symptomer på hjertesvikt og
er under utredning. Hovedfokuset vårt
er naturlig nok å kunne tilby disse
pasientene og deres pårørende best
mulig pleie, omsorg og behandling. Vi
har som mål at sengeenheten skal være
best i landet når det gjelder hjertesvikt-
omsorg på vårt nivå, for ikke å si best i
Nord-Europa og deretter selvfølgelig
best i verden.

Pasientene våre er ikke en ensartet,
homogen gruppe. Fra den yngste til
den eldste kan det skille drøyt 80 år, og
årsaken til at pasienten har utviklet
hjertesvikt kan skyldes blant annet
arytmi, ischemi, hypertensjon, klaffe-
sykdom eller ulike kardiomyopatier. 
I tillegg har vi hovedansvar for andre
sykdommer, eksempelvis pulmonal ar-
teriell hypertensjon (PAH), der pasien-
tene har lignende symptomer som vi
finner ved hjertesvikt. Vi må derfor
være gode på veldig mye, samt være
proaktive i forhold til egen faglig ut-
vikling og nysgjerrige på ny kunnskap. 
Vi må ha en positiv holdning til endring,
særlig med tanke på det som kommer
pasientene våre til gode. Samtidig skal
vi ikke være ukritisk i forhold til hva vi
bruker ressursene våre på.

– Hvordan bruker du og mener du
lederrollen bør brukes for å oppnå de
faglige målene i avdelingen?

– Slik jeg ser det, er jeg leder i en
kunnskapsbedrift der medarbeiderne
og deres kompetanse er organisa-
sjonens viktigste ressurs. Lederen skal
legge til rette for at medarbeiderne
opplever egen faglig utvikling, samtidig

som de tilegner seg den kompetansen
som organisasjonen har bruk for eller
vil få bruk for i fremtiden. For å stake
ut kurs og retning, eventuelt justere
mål, mener jeg at lederen må være tett
på, samt ha god forståelse av kjerne-
aktiviteten på den respektive enhet.
Dette kan oppnås ved at lederen opp-
daterer seg faglig og deltar i det kliniske
arbeidet. Lederen behøver derimot
ikke være noen «primus inter pares»,
men arbeide målrettet og strategisk for
å kunne omgi seg med den kom-
petansen som er nødvendig for å opp-
nå de faglige målene.

– Har du eksempler på noe som har
bidratt til å bedre sykepleien og tjenes-
tetilbudet til pasienter og pårørende i din
avdeling? 

– Absolutt! Konkret kan jeg nevne
at vi regelmessig tar i mot pasienter for
intermitterende Levosimendaninfusjon
og gir intermitterende CPAP behand-
ling til pasienter med lungestuvning.
Det har ikke vært tradisjon for å gi
denne type behandling på sengepost
tidligere, men grunnet kompetansen
som var tilkommet avdelingen, i form
av sykepleiere med intensivutdanning
og sykepleiere med erfaring fra hjerte-
overvåkingen, så vi muligheten. I tillegg
var kulturen på avdelingen av en slik art
at det øvrige personalet, inklusive
legene, var positive og nysgjerrige på
grep for å bedre tjenestetilbudet, samt
øke sin egen kompetanse. Vi fant
samtidig kunnskapsbasert data på at
CPAP behandling på sengepost har
noe for seg. Vi fikk låne noen gamle
Drägere fra andre avdelinger, slik at vi i

Gustav Østerberg Øverli er
seksjonsleder for Hjerte-
medisinsk sengepost, HMS3,
og hjertesviktpoliklinikken
ved St. Olavs Hospital HF. 

Et godt miljø er fundamentet 
for god kunnskap 

2010 kunne starte opp. Disse behand-
lingsformene har gitt oss en ny dimen-
sjon i symptomlindring hos pasienter
med hjertesvikt, samtidig som CPAP
behandlingen gir oss et godt sup-
plement i behandlingen av akutte
lungeødem. Vi ser at vi lettere kommer
i mål med behandlingen her på senge-
enheten. Således unngår mange av
pasientene våre å bli transportert til
hjerteovervåkingen, men heller være i
ro på en enhet hvor de og deres på-
rørende er kjent. 

For ca. ett år siden gjorde vi det
geniale trekket å flytte hjertesvikt-
poliklinikken både fysisk og orga-
nisatorisk til sengeenheten vår. Fire
spesialsykepleiere jobber 50 % av sin
stilling på hjertesviktpoliklinikken og
resten ute på sengeposten, inklusive
helger. Dette gjør at mange av pa-
sientene møter de samme sykeplei-
erne på sengeposten som de møter på

hjertesviktpoliklinikken. Samtidig bidrar
det til å heve kompetansen blant alle
ansatte på enheten. 

Videre gjøres det veldig mye bra
arbeid ute på hele Klinikk for hjerte-
medisin. Det faktum at HiST er i gang
med å utdanne sitt andre kull med Kar-
diologiske sykepleiere, skal klinikkle-
delsen vår ha hovedæren for. At vår 
klinikk nå har mulighet til å gi støtte til
12 sykepleiere på hvert kull, er ikke
mindre enn en liten revolusjon i for-
hold til tidligere, da vi klarte å sende 
én person til Bergen omtrent hvert
skuddår. 

– Hvordan prioriterer du arbeidet
med å øke interessen for kompetanse-
og kunnskapsutvikling overfor de ansatte
i din avdeling?

– Prioriteringene er krevende i
arbeidshverdagen. I en perfekt verden
skulle jeg selvfølgelig ønske å oftere

sende flere medarbeidere på eksterne
kurs, kongresser og på videreutdanning.
Drift- og økonomihensyn regulerer
naturligvis dette. Jeg må sørge for å
drifte godt og forsvarlig både beman-
ningsmessig og økonomisk, som igjen
bidrar til å skape et handlingsrom til slik
aktivitet innenfor enhetens budsjett.
Samtidig gjør vi mye som ikke koster så
mye penger eller tid; vi kan arrangere
fredagsquiz, vi har faglige diskusjoner 
på de fleste morgenmøter og gjennom
arbeidsdagen for øvrig. Vi har intern-
undervisning og alle ansatte har årlig
tre temadager innbakt i turnus. Jeg
sender jevnlig ut den elektroniske 
«Fredagsavisa» til alle medarbeidere 
og samarbeidspartnere, denne inne-
holder ulik informasjon av faglig og
praktisk art. Jeg prøver ellers å være 
en god «rollemodell» ved å interessere
meg for faget, delta i diskusjoner og i
pasientbehandlingen, samt holde meg
noenlunde oppdatert. Det sistnevnte

Gustav Østerberg Øverli mener kompetansen er organisasjonens viktigste ressurs.
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Av Hege Amofah 
Haukeland universitetssykehus

Vi hadde noen fine og innholdsrike
dager i Danmark, med mye godt faglig
innhold og sosialt samvær. 

Kongressen startet med samlet fo-
redrag for alle de tre yrkesgruppene
(hjertekirurger, perfusjonister og syke-
pleiere), der temaet i forhold til helse-
vesenet og økonomi ble satt i fokus. 
- Hva har vi råd til i fremtidens helse-
vesen, og hvordan skal dette disku-
teres? 
- Medias rolle er viktig i forhold til
prioriteringer, men gir media alltid rett
fokus? 
- De teknologiske mulighetene versus
økonomi. 
- I tillegg ble det stilt spørsmål om en
har et godt nok forum for å diskutere
prioriteringene i helsevesenet.

På sykepleiedelen ble det fokusert
på forebygging og rehabilitering, blant

annet om differensierte hjertereha-
biliteringsprogrammer for sosialt sår-
bare pasienter ville redusere drop-out
og forbedre resultatene etter behand-
ling. I tillegg ble en spennende studie
som hadde sett på om preoperativt
fokus på munnhygiene med spesielle
tiltak kunne ha forebyggende effekt i
forhold til postoperative infeksjoner
lagt frem. 

En studie som sammenlignet  post-
operative smerter hos pasienter med
hemisternotomi kontra sternotomi ble
presentert. Pasientene i begge grup-
pene opplevde like sterke smerter og
hadde samme behov for smertestil-
lende tidlig postoperativt, mens etter
hemisternotomi ble pasientene tid-
ligere smertefri.

Andre smakebiter fra relevant
forskning som ble lagt frem:

• Det er sett på hvilke faktorer som
hadde innvirkning på om pasienter 
fullfører rehabiliteringsprogram etter

hjertekirurgi. Faktorer som her bør
vektlegges er reinnleggelse, om en tar
antidepressiver, sivilstatus og overvekt.

• Hos personer som har fått utført
pectus carinatum og pectus excava-
tum, økte den helserelaterte livs-
kvaliteten, men ikke selvfølelsen. Et
viktig resultat for den som skal be-
handle denne pasientgruppen.

• Pasienter som hadde gjennom-
gått TAVI fikk økt livskvalitet, men
denne kunne bli redusert på grunn av
komplikasjoner, redusert kommunika-
sjon med omverdenen og komor-
biditeter. Preoperativ informasjon til
pasienter og ikke minst pårørende må
forbedres, i tillegg til postoperativ opp-
følging.

Helsevesenet står overfor mange
etiske dilemmaer, og for fremtiden er
det viktig med diskusjoner på tvers av
landegrensene og ikke minst yrkes-
gruppene.

The 5th 
Joint 

Scandinavian 
Conference 
in Cardiothoracic Surgery
SATNU

22.-24.august 2013,  Aarhus, Danmark

går mye av seg selv, da jeg er så heldig
å ha svært dyktige kolleger rundt meg.
Fra de yngste, som er i begynnelsen 
av tjueårene, til de eldste «Rødekors-
søstrene» er det en genuin interesse
for å utvikle seg og tilegne seg ny kunn-
skap. 

Da vi flyttet til nytt sykehus tok vi
ikke med oss den funksjonen vi kalte
for assisterende avdelingssykepleier. I
stedet lyste hver enhet ut en stilling
som fagutviklingssykepleier. Klinikkens
fagutviklingssykepleiere, totalt ni per-
soner, møtes hver uke i et eget forum
der det meste som omhandler fag
drøftes. Jeg jobber sammen med en
enestående og svært kompetent fag-
utviklingssykepleier som har sitt fulle
fokus på fag og kompetanseutvikling.
Hun deltar i det kliniske arbeidet ute
på avdelingen og som en mentor for
spesielt de yngste medarbeiderne. Fag-
ansvaret ligger hos meg, men mange 
av oppgavene relatert til fag delegeres
til henne.

Klinikken har nylig, sammen med
Klinikk for thoraxkirurgi, ansatt en 
sykepleier med doktorgrad som forsk-
ningssykepleier. Hun skal være den hel-
sefaglige representanten i klinikkens
forskningsutvalg, samt bidra inn mot
ulike prosjekter på pleiesiden og være

en ressurs for å se til at vi jobber kunn-
skapsbasert.  

– Hva mener du er hovedutfordrin-
gen med å lykkes med faglig utvikling og
bedring av pasienttjenester?

– Ressurser er avgjørende. Ikke kun
i økonomisk eller bemanningsmessig
forstand, men også i form av mennes-
kelige ressurser som kompetanse og
motivasjon. Skal en begynne med noe
nytt, må kompetansen være på plass og
de som utfører i praksis må ha motiva-
sjon til å tilegne seg den nødvendige
kompetansen. 

Jeg opplever at stadige endringer i
form av økte krav ovenfra til ulik
dokumentasjon og rapportering ikke
alltid treffer mål. Det fører gjerne til 
at vi bruker mer av arbeidsdagen foran
en pc-skjerm og får mindre tid til
pasientene og sykepleiefaget. Endrin-
ger som oppleves som utilfredsstil-
lende og unødvendige kan skape skep-
sis og motstand mot senere endringer. 

– Har landsgruppen av kardiologiske
sykepleiere (NSF LKS) tilstrekkelig faglig
fokus?

– Det opplever jeg helt klart. Med-
lemmene i lokallagene som jeg møter
gir meg bekreftelse på det. Det samme
gjør Hjerteposten.

Jeg har deltatt på NSF-LKS kon-
gresser og fagdager i Molde, Bodø,
Levanger, Brumunddal og Trondheim.
Samtlige program har vært svært gode,
med fokus helt og holdent på fag. 

– Hvordan opplever du faggruppens
fokus i forhold til ledere?

– I Bodø ble det arrangert et eget
nettverksmøte for ledere. Jeg opplevde
det som positivt å treffe sykepleie-
ledere fra hele landet, bli litt kjent og
snakke uformelt om fag. Kanskje blir vi
enda flere neste gang.

– Har du en hjertesak som du ønsker
å dele med Hjertepostenes lesere?

– Vi skal være flinke med tekniske
hjelpemidler og avanserte legemidler, vi
skal også være akademiske i forhold til
å innhente kunnskap. Men som et
fundament må vi først og fremst ha en
kultur der vi oppfører oss skikkelig
overfor alle vi omgir oss med; pasien-
ter, pårørende, kolleger, portører, ren-
holdspersonale, studenter, direktører
osv. Det bidrar til å skape trygghet og
trivsel rundt oss – naturen er nå en-
gang sånn, at det er lettere å blomstre
i et miljø hvor den enkelte er trygg 
og trives.

Kjære NSF-LKS medlemmer
Landsstyret i NSF-LKS ønsker å kunne 
ha muligheten til å sende viktig informasjon 
via mail og SMS til våre medlemmer. 
Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer
til å gå inn og oppdatere sin kontakt-
informasjon via «Min side» på NSF sine nettsider.

Hjertelig hilsen
Landsstyret i NSF-LKS
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Siv Olsen, kvalitets- og
forskningssykepleier
Medisinsk avdeling, 
Universitetssykehuset 
i Nord-Norge, Harstad

NSFs Landsgruppe av kardiologiske
sykepleiere har vært en del av dette
samarbeidet i hele sin karriere. Det
startet med et uformelt møte i for-
bindelse med et seminar i Uppsala i
1992 etter initiativ fra Sverige. Konklu-
sjonen var at landene ville ha en felles
nytte av et nordisk samarbeid. På den
tiden hadde Sverige, Danmark og Is-
land en landsgruppe. Finland var alle-
rede i gang med etableringen og Nor-

ge fikk den motivasjonen vi trengte for
å opprette en egen landsgruppe (Hel-
lesvik, 2000).

Målet med det nordiske sam-
arbeidet var de første årene å få i gang
et sykepleieprogram under den Nor-
diske Hjertekongressen. Det første
sykepleieprogrammet var i 1991 da
kongressen ble arrangert i Oslo. Dette
programmet ble laget på tre uker av to
sykepleiere fra Rikshospitalet, nåvær-
ende styremedlem Gro Sørensen og
landsgruppens første leder Grete Sand
(Hellesvik, 2001). Det nordiske sam-
arbeidet sørget for at sykepleierne ble
med mye tidligere i planleggingen av
kongressen to år senere i København,

og har sikret kvaliteten på det faglige
programmet på de senere kongres-
sene (Hellesvik, 2000).

Etter en lite aktiv fase ble samar-
beidet stablet på beina igjen i 1997. På
initiativ fra de danske sykepleierne ble
det  arrangert et møte i København.
Det ble bestemt at landet som skulle
arrangere den neste kongressen, skulle
sitte som leder for samarbeidet
(Hellesvik 2000). Det er denne or-
ganiseringen som fortsatt eksisterer, 
og Marianne Holm har vært leder for
den sykepleierfaglige delen fra Norge i
planleggingen av årets kongress i Oslo.
Med seg har hun hatt Tone Aarhus,
Øivind Kristensen og Tone Norekvål.

Nordic Baltic Congress of Cardiology

1) Fin anledning til å møte våre nord-
iske og baltiske kolleger, oppretthol-
de kontakten med de jeg kjenner og
bli kjent med nye sykepleiere. Høre
hva sykepleierne i de andre landene
holder på med og er opptatt av.
Holder de på med noe som jeg kan
ta med meg hjem til min arbeidsplass?

2) Det var «Women and heart dis-
ease» av Eva Prescott Hun snakket
om at forskjellene mellom menn og
kvinner ikke er så store som man har
trodd. Ved å ta dataene nærmere i
ettersyn, ser man at menn og kvinner
er ganske like når det gjelder hjerte-
sykdom.

1) NBCC gir mulighet til et faglig nett-
verk med våre naboland. Dette synes
jeg er viktig og utfyllende, både for
meg som kliniker og fagperson, og for
alle sykepleiere som jobber med
hjertepasienter. Nettverket gir oss
mulighet til påfyll, innspill. Det gir en
bredde utover landegrensen. Vi får

også selv anledning til å dele våre
kunnskaper og resultater med andre.
Foredragene på kongressen gir inn-
spill og idéer til egen arbeidsplass.
Ofte er det de samme utfordringene
vi møter i hverdagen, da er det godt
å kunne diskutere ulike måter å møte
dette på.
2) Det var mange gode foredrag;
Norge utmerket seg med foredrags-
holdere i hovedprogrammet og med
mange flotte abstrakt og postere fra
hele landet. Jeg må si jeg er stolt av å
komme fra et så aktivt faglig miljø 
som det Norge representerer.

1) Første gang jeg deltok på NBCC,
men synes det var en vellykket kon-
gress til tross for at det kanskje var
litt få deltakere. Et variert program
som var nyttig både for leger og
sykepleiere, og så var det jo fantas-
tisk på dag 2 og 3 når Holmenkollen
og Oslo viste seg fra sin beste side
værmessig (kunne nytes i pausene)!! 
2) Jeg likte godt foredraget til danske
Hans Mickley med tittel «Clinical im-
plications of new MI definitions».
Det ga en god oversikt over de ulike
metodene for å diagnostisere hjer-
teinfarkt og hvordan disse brukes i
den daglige praksisen.

Annet hvert år arrangeres Nordic Baltic Congress 
of Cardiology (NBCC). Årets kongress er den 24. i rekken 

og ble denne gang holdt i Oslo 13.-15. juni. 
Kongressen var i utgangspunktet et samarbeid mellom 

de nordiske landene, men for fire år siden – i Reykjavik –
ble også de Baltiske landene med.

God norsk representasjon
Årets kongress hadde 350 deltagere
og kunne reklamere med et spen-
nende program. Omgivelsene på Hol-
menkollen Park Hotell Rica var det
ingenting å si på og vi hadde en trivelig
sammenkomst på Rådhuset i Oslo,
samt kongressmiddag fredagskvelden.
De største sykepleiersesjonene hadde
rundt 50 deltagere, men dessverre ble

det mindre aktivitet etter hvert som
dagene gikk. Våre kolleger fra de bal-
tiske landene meldte om dårlig øko-
nomi, slik at det var vanskelig for syke-
pleierne å få reise på kongress. 

Norge var representert med flere
foredrag. Tone Norekvål og Kjersti
Oterhals var inviterte foredragshol-
dere, og Kjersti Oterhals og Trond
Pettersen fikk akseptert abstrakt for

muntlig presentasjon. I tillegg hadde
flere sykepleiere fått akseptert abstrakt
til poster.

Referanser:
Marit Hellesvik (2000). NSFs-LKS interna-
sjonale engasjement, Hjerteposten nr. 2, s.
20-21
Marit Hellesvik (2001).  NSFs-LKS nordiske
og internasjonale engasjement, Hjerteposten
nr. 1, s. 5-6

Spørsmål til 
tre deltagere 

på kongressen:
1)Hva synes du 

om NBCC?

2) hvilket foredrag 
har gjort mest inntrykk? 

Øivind 
Kristensen

Marianne Holter
Marianne

Holm

Kjersti Oterhals og Trond Røed Pettersen holdt muntlig presentasjon av abstrakt.
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Jeg var en av de heldige som 
fikk stipend fra NSF-LKS i vår. 
Jeg valgte å reise på ESC kongressen
i Amsterdam. Denne ble avholdt
31/8-4/9-13 på kongressenteret 
RAI i Amsterdam. Det var et svært
kongressenter med plass til mange
mennesker. Selve kongressen 
hadde ca 30.000 deltakere.

Heidi Gulbrandsen, Kardiologisk sykepleier,
St Olavs Hospital, Trondheim

Kongressen var delt inn i flere temaer
innenfor hjertesykdom. Dette være seg
hjertesvikt, arytmi, kransarteriesykdom
osv. Før en reiste på kongressen kunne
en laste ned en app som kunne hjelpe
en å planlegge sin egen timeplan under
kongressen. Dette var et godt hjelpe-
middel, slik at en hele tiden visste hvor
en skulle til riktig tid. 

Atrieflimmer
Under kongressen brukte jeg det mes-
te av tiden min på forelesninger om
atrieflimmer. Dette fordi jeg til vanlig
jobber ved rytmeavdelingen på St.
Olavs hospital, samt driver en atrie-
flimmerpoliklinikk på Klinikk for hjerte-
medisin. Forelesningene var interes-
sante og lærerike. Under en av foreles-
ningene ble det sagt at costafracturer
er en risikofaktor ved elektrokonver-
tering. Dette overrasket meg, da jeg 
har vært med på veldig mange elek-
trokonverteringer gjennom mine 13 år
som sykepleier, men aldri selv har opp-
levd dette. Det ble også snakket en 
del om valg av konverteringsmetoder.
Her ble det henvist til guidelines for el-
konvertering som rettledning.

Det ble fokusert en del på de nye
guidelines som er under utarbeidelse.

Flere i salen hadde kommentarer til
disse, og det var veldig lærerikt å høre
andres oppfatninger og meninger an-
gående disse. Disse guidelines blir brukt
til behandling og diagnostikk av hjerte-
karsykdom verden over, og er en slags
kvalitetssikring for hvordan man skal
behandle hjertepasienten.

Et av foredragene omhandlet medi-
kamenter ved atrieflimmer. I Europa blir
det brukt en del Dronedaron (multaq),
et medikament som blir lite brukt i
Norge. Vi bruker mye Amiodarone og
Flekainid.

Atrieflimmer og plutselig død
Flere av foredragene under kongressen
handlet om atrieflimmer og plutselig
død, særlig hos idrettsutøvere. Vi har jo
i den senere tid opplevd flere av slike
hendelser også i Norge. Dette er et
veldig aktuelt tema og diagnostisering
av dette kan være vanskelig. EKG er et
viktig hjelpemiddel og det kan ofte se
annerledes ut hos godt trente men-
nesker. 

Atrieflimmer og søvn 
Etter at jeg startet å jobbe på atrie-
flimmerpoliklinikk, har jeg merket meg
at flere pasienter sliter med nattesøvn.
Dette var også tatt opp som et tema
under kongressen – atrieflimmer og
søvnapnoesyndrom. 

Uten antikoagulasjon?
Et av innleggende under kongressen
som vekket min interesse omhandlet
den nye «proppen» for å lukke eu-
rikkelen med. Dette er for pasienter
med atrieflimmer som på sikt kanskje
kan være uten antikoagulasjon. Det blir
veldig spennende å følge videre med
på dette.

På kongressen var det også en stor
utstilling fra industrien. Her kunne en

finne massevis av reklamemateriale,
forfriskninger, foredrag og hyggelige
selgere. Du kunne blant annet ta deg
en virtuell tur i kransårene, spille for-
skjellige spill som gikk på hjertesykdom,
få deg en espresso mens du mottok 
informasjon fra en håpefull selger. Det
eneste jeg kjøpte meg der nede var et
rosa stetoskop, og for de som kjenner
meg, er de nok ikke overrasket over
fargevalget. 

Samling for de norske
Mandag ble det avholdt en sammen-
komst for de norske deltakerne på
hotell Krasnopolska. Der var det ca
100 stykker som møtte opp. Faglig
oppsummering av dagene så langt
etterfulgt av korte diskusjoner stod 
på programmet. Kvelden ble avsluttet
med en deilig middag sammen med
mange trivelige mennesker. Blant annet
møtte jeg på de som driver atrieflim-
merpoliklinikken i Tønsberg. Jeg var 
hos dem og hospiterte i januar, i for-
kant av oppstart av egen atrieflim-
merpoliklinikk i Trondheim. Ellers ble
jeg kjent med mange flotte og trivelige
mennesker denne kvelden, og fikk dis-
kutert flere temaer som hadde vært på
kongressen. Lærerikt!

Tilslutt vil jeg si det var noen flotte
dager stappfulle av fag. Det var veldig
lærerikt og spennende samtidig som
det var ganske slitsomt. Jeg reiste alene
på kongressen, og det var for så vidt
bra, men neste gang tror jeg at jeg 
vil reise sammen med noen, slik at jeg
har noen å dele opplevelser med. 

ESC Kongressen Amsterdam 2013
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Fanny Solvang og Sara Marie Berg

Hjerteoppvåkningen 
– historisk tilbakeblikk
1978 var året da det ble startet med
hjertekirurgi i Tromsø. På denne tiden
gikk pasientene postoperativt til in-
tensivavdelingen. I 1991 hadde man 
en situasjon der alle respiratorpasi-
enter, både kirurgiske og medisinske,
lå på intensivavdelingen. Dette resul-
terte i at elektive hjertepasienter ikke
ble operert på grunn av dårlig in-
tensivkapasitet, og hjertekirurgisk av-
deling ble overfylt av pasienter som
ventet på operasjon. 

I oktober 1995 ble hjerteoppvåk-
ningen åpnet med 2 sengeplasser som
skulle ta seg av de «lette» hjerte-
pasientene. Hjerteoppvåkningen ble
bemannet av 1 leder, 3 intensivsyke-
pleiere, 3 offentlig godkjente syke-
pleiere fra post som fikk opplæring,
samt svenske vikarer. I 1995 var det 
kun pasienter som hadde gjort koronar
operasjon som kom til hjerteoppvåk-
ningen. Dette var stort sett friske folk
under 70 år og med EF over 50%.

I 1997 ble kapasiteten utvidet til 4
sengeplasser, flere intensivsykepleiere
ble ansatt, og de offentlig godkjente
sykepleierne tok spesialutdanning. Et-

ter 1997 begynte også ventilopererte
å komme til hjerteoppvåkningen, men
fremdeles gikk de dårligste pasientene
til intensiv. Etter hvert begynte en å 
ta i mot pasienter med pressorer og
IABP (aortaballong pumpe). Det ble
oftere «overliggere», det vil si pasienter
som var for dårlige til å flyttes til senge-
post på 1. postoperative dag.

I 2005 tok hjerteoppvåkningen i
mot 93% av alle hjerteopererte pasi-
enter ved UNN, resterende 7% gikk 
til intensiv. I 2005 tok man også sikte
på å øke aktiviteten til over 620 hjerte-
operasjoner per år, noe som resulterte
i at hjerteoppvåkningen utvidet sin
«åpningstid» fra 5 til 6 dager.

Hjerteoppvåkningen i 2013
Hjerteoppvåkningen er i dag en 5-
dagers post som er stengt i helger og
høytider. Pasienter som blir akutt ope-
rert i helger og høytider går til intensiv.
Hjerteoppvåkningen har fremdeles
kapasitet til 4 pasienter, men per dags
dato driftes det kun med 3 senge-
plasser på grunn av at det ikke er
behov for å operere flere. De fleste
som jobber der er intensivsykepleiere,
men det er også noen anestesisyke-

Hjerteoppvåkningen/
Intermediær

ved Hjerte/lunge/kar kirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø

Hjerteoppvåkningen/Intermediær er en del av Hjerte/lunge/kar kirurgisk avdeling ved
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Avdelingen består i tillegg av egen senge-
post, kar laboratorium, 2 operasjonsstuer med eget personell, samt operasjonsstue
ved røntgenavdelingen der det gjøres operasjoner blant annet i samarbeid med 
radiologisk avdeling og hjertemedisinsk avdeling.

Hjerteoppvåkningen. 
Karin Kristiansen,  Andreas Luck, 
Camilla Sharman, Tordis Arild. 



Hjerteposten 3 - 2013

1716

pleiere og offentlig godkjente syke-
pleiere. Det er faste anestesileger som
har ansvar for legevisitt og postoperativ
oppfølging.

Hjerteoppvåkningen tar i prinsip-
pet i mot alle hjerteopererte pasienter,
unntatt barn. Dette er pasienter som
har gjort koronar bypass operasjon,
aortaventil kirurgi, mitralventil kirur-
gi, implantasjon av ascendensgraft el-
ler TAVI (transapikalt eller transfemo-
ralt). De mest kompliserte pasientene
går fremdeles til intensiv. Dette være
seg de som for eksempel har behov 
for postoperativ Prisma eller ECMO
behandling.

I tillegg til overvåkning av nyope-
rerte hjertepasienter, er hjerteoppvåk-
ningen også en arena for opplæring og
undervisning både for personell fra
sengepost, spesialsykepleierstudenter,
sykepleierstudenter og andre hospi-
tanter. Fagutvikling og prosjektarbeid
har vært satset mye på, og kvalitetssik-
ring av arbeidet står sentralt. 

Hjerteoppvåkningens hovedmål er
postoperativ overvåkning av pasienter
etter hjertekirurgi. Pasientene kommer
sovende, intubert og legges på res-
pirator. Det iverksettes tiltak i forhold
til hemodynamikk og respirasjon, og
det tilstrebes rask extubering. Behand-
lingen går videre ut på å lindre post-
operativ smerte, kvalme og andre
ubehag. Det vektlegges tidlig mobi-
lisering/aktivisering. En annen viktig mål-
setning er å møte pasienten og på-
rørende på en vennlig og forståelses-
full måte, og gi dem trygghet. 

Som tidligere nevnt, tas det  i den
daglige aktiviteten sikte på rask extu-
bering, rask mobilisering, og raskt be-
gynne å spise og drikke. En utfordring
ved dette er tidspress, da pasientene
tidlig må flyttes ut for å frigjøre plass til
nye pasienter som kommer fra ope-
rasjon. De fleste pasientene flyttes di-
rekte ut til sengepost, men vi ser at det
blir flere og flere eldre pasienter som
opereres, og disse behøver mer opp-
følging og mer tid i systemet vårt. 

Intermediær
Intermediærenheten ble opprettet i
2005, som resultat av ønske om større
fleksibilitet innad i avdelingen, og for å
redusere antall strykninger av ope-
rasjonspasienter som følge av mang-
lende kapasitet ved hjerteoppvåk-
ningen. Da det opereres stadig eldre 
og sykere pasienter, har behandlingen
ved intermediærenheten blitt et kjær-
komment tilbud til disse pasientene.
Her har en mulighet til å gi pasientene
den tiden de behøver for å komme seg
etter operasjon.

Dette er en liten enhet med 3
sengeplasser. Den er døgnåpen hele
året, utenom i høytidene. Intermediær
bemannes hovedsakelig av 10 offentlig
godkjente sykepleiere med spesialopp-
læring, og med krav om minimum 2 års
erfaring fra sengeposten. Halvparten av
disse ti stillingene er fast ved inter-
mediærheten. Den andre halvparten er
rotasjonsstillinger der personalet rul-
lerer mellom intermediær og senge-
post. Det er en uttalt målsetning at de

sykepleierne som har rotasjonsstillin-
ger skal være med på å øke kompe-
tansenivået på sengeposten. Inten-
sivsykepleiere med hovedarbeidssted
ved hjerteoppvåkningen jobber fast
helgevakter ved intermediær, og det
finnes til enhver tid faste svenske
vikarer med spesialutdanning.

Intermediær er etablert som et
tilbud til pasienter som har behov for
et høyere overvåkningsnivå enn det
sengeposten kan tilby, men som ikke 
er så dårlige at de trenger intensiv-
plass. Dette gjelder primært hjerte-
opererte pasienter som ikke er post-
klare 1. postoperative dag. Det kan
være pasienter som på grunn av alder,
komorbiditet eller inngrepets omfang
har behov for ekstra overvåking, og
pasienter som har behov for res-
pirasjonsstøtte. Hjertekirurgiske pasi-
enter som har hatt opphold ved
intensiv eller medisinsk intensiv (MIA)
er også aktuelle for intermediær inntil
de blir vurdert postklare. Ved inter-
mediærenheten har  en også pasienter
som får intraarteriell behandling med
Actilyse på grunn av ischemi i over-
eller underextremiteter.

Sekundært skal intermediæren-
heten også være et tilbud til de dår-
ligste pasientene på sengeposten, og
ressurskrevende pasienter fra post
uten behov for spesiell overvåkning. 
Eksempler på dette kan være pasienter
som har fått postoperativt slag. Inter-
mediær tar også i mot pasienter som
er operert i lunge eller kar, og som 
har et ekstra behov for overvåkning 
og behandling. Hjerte/lunge/kar kirur-
gisk avdeling er en av UNNs traume-
avdelinger, og fra tid til annen har vi
også pasienter med thoraxtraumer.
Liggetiden for pasientene ved inter-
mediær kan variere fra noen timer til
flere uker.
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Siv Olsen og  Øivind Kristensen, 
Leder og tidligere leder i NSFs Landsgruppe
av kardiologiske sykepleiere

NSFs Landsgruppe av kardiologiske
sykepleiere er preget av et godt
arbeide de første 15 årene av sin
levetid. Dette har gjort at NSF-LKS har
hatt en sunn økonomi og et stort
handlingsrom. Intensjonen har hele
tiden vært at dette skulle komme
medlemmene til gode, noe som har
bidratt til at vi i 2012 hadde rekord-
stor utbetaling på 150 00 kroner til sti-
pender.

Sak 18 på landsmøtet til NSF
Frem til 2009 hadde landsstyret i NSF-
LKS det totale ansvaret for økonomi-
styringen. Etter en juridisk gjennom-
gang overtok NSF regnskapsføringen
på bakgrunn av at NSF også hadde det
juridiske ansvaret for faggruppenes
økonomi. Det var tenkt at denne over-

gangen skulle lette ansvaret til NSF-LKS
økonomiansvarlig, men var de første
årene en stor utfordring da NSF ikke
hadde forutsett den aktiviteten som
var i faggruppene, og det arbeidet
denne overtakelsen førte med seg.
Overføringen av regnskapet til NSF var
også starten på det som i ettertid
kalles for «Sak 18». Faggruppeak-
tiviteten i NSF ble behandlet på Lands-
møtet til NSF i 2011 i «Sak 18; Vi-
dereutvikling av faggruppens integritet
i NSF». Da faggruppene i NSF til dette
tidspunktet ble styrt forskjellig, ble det
lagt opp til en felles vedtektsmodell for
alle faggruppene. Som en konsekvens
av dette vedtaket måtte Generalfor-
samlingen påfølgende år ta stilling til
om NSF-LKS fortsatt skulle være til-
sluttet NSF.  På samme Generalforsam-
ling ble forslag til nye vedtekter pre-
sentert. Det sittende landsstyret an-
befalte videre medlemskap i NSF på
bakgrunn av støtteordningene som
blant annet regnskapsføring, nettside
og medlemsservice. I tillegg anså lands-
styret det som en stor fordel å være til-

sluttet NSF for å bygge nettverk på
tvers av faggruppene og nærheten til
fagpolitisk avdeling i NSF for å kunne
fremme saker som angikk kardiologisk
sykepleie. Generalforsamlingen i 2012
vedtok videre tilslutning til NSF og de
nye vedtektene.

Etterspørsel etter 
kompetanse
I de siste fem årene har det blitt en øk-
ende etterspørsel etter sykepleiere
med formell kompetanse i kardiologisk
sykepleie. Dette har resultert i at det i
2013 er fire utdanningsinstitusjoner
som har videreutdanning i kardiologisk
sykepleie på 60 studiepoeng, fordelt i
alle landsdeler. I 2011 startet også det
første kullet som fikk ta masterutdan-
ning som påbygging på videreutdanning
i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen
i Bergen. NSF-LKS har siden etable-
ringen av den første videreutdanningen
fulgt utdanningene tett. Landsgruppen
ønsker å være en støttespiller og sam-
arbeidspartner for studentene og for
utdanningsinstitusjonene. NSF-LKS har
hatt stipendordninger for studenter
ved disse utdanningen og et årlig sam-
arbeidsmøte med fagansvarlige på ut-
danningene under kongressen. I tillegg
er NSF-LKS tilgjengelig for studenter
som har hatt behov for å etablere nye
nettverk i forbindelse med hospitering
og fordypningsoppgaven. 

Den økende aktiviteten av forskning
innenfor kardiologisk sykepleie blant
våre medlemmer var årsaken til at vi i
2009 på Generalforsamlingen be-
stemte at det skulle opprettes et Na-
sjonalt nettverk for forskning i kardio-

– de siste 5 årene til 20-årsjubileet
Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) feirer i år sitt 20. år. 
Vi har blitt presentert for de første 15 årene i Hjerteposten nr. 1, 2013. Her kommer et lite innblikk 
i landsgruppens vekst de siste årene mot jubiléet.

1994: 270 medlemmer
1995: 350 medlemmer
1999: 600 medlemmer
2004: 731 medlemmer
2005: 886 medlemmer
2006: 972
2007: > 1000 medlemmer
2008: 979 medlemmer       
2009: 979 medlemmer
2010: 1038 medlemmer
2011: 1051 medlemmer
2012: 1074 medlemmer
2013: 1105 medlemmer

Medlemsutviklingen

1998: Hordaland
2001: Oslo/Akershus
2002: Troms
2003: Sør-Trøndelag, Vestfold
2004: Nordland, Oppland/Hedmark
2005: Møre og Romsdal, 

Aust- og Vest- Agder, Rogaland
2006: Nord-Trøndelag
2009: Buskerud

Lokalgrupper opprettet

Intermediær. Kirurg Tor Steensrud, 
sykepleier Gunnar Kitelsen Moe, 
sykepleier Helljar Juliussen. 
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For tiden er det Siv Olsen som er leder.
Hun ble valgt i 2011.

Øivind Kristensen hadde ledervervet i
perioden 2008-2011.

Marit Mørkved Larsen var leder for
NSF-LKS i årene 2006-2008.

logisk sykepleie. Kompetansekravet for
nettverket er minimum mastergrads-
utdannelse. Nettverket har vært en
viktig faktor for samarbeid på tvers av
institusjoner, samt en bidragsyter i vur-
dering av mastergradsstipend og fag-
artikler til Hjerteposten.

Årets «happening»
Kongressen til NSF-LKS har etablert
seg til å bli en årlig begivenhet for
mange av våre medlemmer. I 2010 ble
kongressen arrangert i Trondheim og
satte ny rekord med over 300 del-
tagere. På grunn av sin størrelse og det
nivået NSF-LKS ønsker at kongressen
skal være på, tar planleggingen størs-
teparten av tiden til landsstyret. Tra-
disjonen tro blir kongressen arrangert
på forskjellige steder hvert år for å 
dele på at alle medlemmer skal ha 
lik mulighet til å delta, i tillegg til at 
man kan benytte seg av det faglige
mangfoldet som finnes i landet. Lokal-
gruppen tilknyttet arrangementsbyen
er delaktig i planleggingen og gir sin
lokale vri både på programmet, men
også på den sosiale tilstelningen som
følger med.

Innholdet i kongressen er lagt opp
til å fange bredden i fagfeltet, alt fra fag-
lig oppdatering og motiverende innlegg
til presentasjoner av ny forskning in-
nenfor kardiologisk sykepleie. Vi ser
også at etter hvert som videreutdan-
ningene har etablert seg, har kon-
gressen blitt en naturlig arena for
studentene til å dele resultatet av for-
dypningsoppgaven. Kongressen brukes
også som en viktig møteplass for nett-
verksbygging og inspirasjon til å bedre
praksisen ved eget sykehus. 

I 2011 søkte NSF-LKS Counsil on
Cardiovascular Nursing and Allied Pro-
fessions (CCNAP) om å bli vertskapet
til den europeiske kardiologiske syke-
pleierkongressen, nå EuroHeartCare.
Etter en intens periode med forhand-
linger og promotering, fikk vi den
gledelige nyheten tidlig i 2012. NSF-LKS
skal være vertskap for EuroHeartCare
i Stavanger i 2014 og gjør derfor NSF-
LKS-kongressen internasjonal dette
året. Helt siden høsten 2012 har lands-
styret bidratt med innspill til program
og organisering. Våren 2013 ble det
etablert en norsk komité innad i NSF-
LKS som jobber spesielt med denne
kongressen.

Å være der medlemmene 
er, å ha medlemmer der
pasienten er
I 2007 passerte NSF-LKS den magiske
grensen på 1000 medlemmer. Det
skulle ta 5 år før vi klarte å passere
neste milepæl på 1100 medlemmer.

NSF-LKS er i 2013 den 7. største fag-
gruppen av NSFs 33 faggrupper. Størs-
teparten av våre medlemmer jobber 
i spesialisthelsetjenesten. Etter at Sam-
handlingsreformen kom i 2009 har
NSF-LKS ønsket å være en faggruppe
også for sykepleiere som jobber i kom-
munehelsetjenesten. Det viser seg å
være utfordrende å få tak i kontakt-
personer som kan være med på å
etablere nettverk i kommunene, slik at
vi kan nå frem med informasjon om
faggruppen og arrangementer. 

Videreutdanningene og kongres-
sene har inspirert flere fylker til å
danne lokalgrupper. Fra den første 
lokalgruppen ble etablert i Hordaland
i 1998, er det i 2013 10 lokalgrupper 
i NSF-LKS. Lokalgruppene er et viktig
satsningsområde og betegnes som en
viktig faktor for å nå ut til der med-
lemmene er og for å ha medlem-
mer der pasienten er. Flesteparten av
disse lokalgruppene er ledet av ildsjeler
som motiverer og skaper aktivitet i 
lokalmiljøet. Dessverre ser vi at ny-
rekrutteringen innad i lokalgruppene
kan være vanskelig, noe som har re-
sultert i at lokalgruppene i Aust- og
Vest-Agder og Møre og Romsdal nå
ligger brakk. Andre lokalgrupper har
derimot stor aktivitet, og siden 2006
har lokalgruppen i Nord-Trøndelag
hatt en årlig fagdag som har vært en
stor suksess med 200 deltagere.

Årlig samles alle lokalgruppelederne
i et lokalgruppeledermøte hvor det er
mulig å utveksle erfaringer, gode tips og

faglige innspill. Det er viktig for lands-
styret til NSF-LKS å høre på hva som
skjer ute blant medlemmene og kunne
gi støtte hvis det skulle vise seg at en
lokalgruppe sliter med aktiviteten. Der-
for ble det bestemt på et lands-
styremøte høsten 2012 at landsstyret
skulle ha en akuttfunksjon for lokal-
gruppene som sliter, hvor livreddende
hjelp i form av temakvelder eller annen
lokal aktivitet kunne være et tiltak.

Det viktigste kanalen for å nå
medlemmene våre er via Hjerte-
posten. Ved inngangen til 20-årsjubiléet
bestemte landsstyret at Hjerteposten
skulle får en «make-over». Det ble ikke
store forandringen, men nok til at det
ble et symbolsk skille inn i fremtiden.
Nettsiden var etablert allerede i 2001
og i 2011 fikk NSF-LKS egen Face-
bookprofil. Landsstyret satset i 2013 på
Facebookprofilen og har ved utgangen
av året en aktiv side med informasjon
om fag og forskning innen kardiologi.

Vel etablert og ettertraktet
NSF-LKS har etter hvert blitt en na-
turlig del av det kardiologiske miljøet i
landet. Vi har hatt et langvarig sam-
arbeid med Hjertesviktforum. I 2012
ble NSF-LKS kontaktet i forbindelse
med utarbeidelsen av retningslinjer for
antikoagulasjonsbehandling og fikk et
medlem med i denne gruppen. Samme
år ble vi også forespurt om å være
med i styret til Norsk Hjertesvikt-
register hvor vår nettverksgruppe for
forskning i kardiologisk sykepleie er re-
presentert. I 2013 ble vi forespurt om
å være med i nettverket til Norsk
Hjerteinfarktregister. Samarbeidet går
også utenfor landegrensen. I juni 2013
ble den Nordisk-Baltiske kongressen
for kardiologi (NBCC) arrangert i
Oslo. Her var det en egen sykeplei-
ersesjon som ble utviklet med bidrag
fra NSF-LKS. NSF-LKS er også med i 
et samarbeid med CCNAP om im-
plementering av guidelines innenfor
behandling og oppfølgning av hjerte-
pasienten blant sykepleiere.

Sammen går vi videre
Ved å lese historien ser vi at NSF-LKS
har kommet langt, og det er ingen tvil
om at vi er kommet for å bli. Mange 

av målene som ble satt underveis er
nådd. Tiden går videre, og for at NSF-
LKS fortsatt skal være en aktiv og dy-
namisk faggruppe er det viktig med
nytenkning når nye mål skal settes. Det
er særlig viktig å få opp forskningskom-
petanse og å få kardiologiske syke-
pleiere synlige i norsk og utenlandsk
forskning. Hjerte- og karsykdommer 
er den vanligste dødsårsaken i Norge.
NSF-LKS må være med på jobben med
å endre dette. Vi må jobbe for at 
de som blir syke får best mulig behand-
ling og vi må være med i arbeidet med
å forebygge hjerte-og karsykdommer
og fremme folkehelsen. 

Skal vi kunne klare å bidra med et
slikt arbeid, må vi ha et sterkt enga-
sjement i faggruppa vår. Arbeidet med
å motivere medlemmene til å være fag-
interessert, være innovative, motivere
hverandre, planlegge og møte opp på
fagdager vil være en kontinuerlig pro-
sess også inn i fremtiden. Vi må være
en attraktiv gruppe for alle som jobber
med pasienter med hjertesykdom
både i spesialisthelsetjenesten og i
kommunehelsetjenesten. Vi må være
der for medlemmene våre og vi må ha
medlemmer der pasienten er.

Med dette vil vi takke for de bi-
dragene som medlemmene har gitt
gjennom de siste 20 årene, for alt som
faggruppen har fått til og for det spenn-
ende arbeidet som vi skal fortsette
med i inn i fremtiden.

1994 Oslo - Livskvalitet, ICD, 
Hjertesvikt, transplantasjoner

1995 Oslo - Hjerteinfarkt; Utredning, 
behandling og sykepleie-
informasjon

1995 Fredrikstad - Hjertesvikt
1996 Bergen - Sykepleieforskning 

og arytmi
1996 Feiring - Sykepleie til 

hjertekirurgiske pasienter
1997 Oslo - Transplantasjoner; 

Etisk utfordring eller dilemma
1997 Oslo - Rehabilitering; Trening, 

kost og sykepleieinformasjon
1998 Oslo - Rehabilitering

(reprise…)
1998 Trondheim - PTCA, EKG, 

Sykepleieprosjekter.
(5 års jubileum)

1998 Stavanger - 
Hjertesvikt; Fokus på sykepleie

1999 Oslo - Kirurgisk sykepleie, 
fokus på barn

2000 Bergen - Kvinner og hjerte-
sykdom; Bare sliten – eller syk?

2000 Tromsø - Vett og uvett: 
kunnskap om kardiologi

2001: Trondheim - Roller, etikk og
handlekraft; Fremtidige utford-
ringer i kardiologisk sykepleie. 
(Første gang ett årlig seminar –
nå over tre dager)

2002 Oslo - Kors på halsen 
eller ti kniver i hjertet
(Første gang med abstracts)

2003 Røros - I medgang, motgang 
og med vind i seilene
(Jubileumsseminar 10 år)

2004 Ålesund - Hode og hjerte; 
Felles glede – felles smerte?

2005 Kristiansand - 
Med hjarte på rette staden

2006 Bergen - New frontiers in cardiac
care/Spring Meeting

2007 Stavanger - Fra vogge til anker 
– med nye tanker

2008 Tromsø - Gjennom 15 år 
med hjerter som slår

2009 Oslo - Empati og teknologi - 
mangfold i kardiologi

2010 Trondheim - Hjerter i utakt – 
taktfull sykepleie

2011 Drammen - Kardiologi –
det kan vi

2012 Molde - Ny tid med kardiologi
2013 Bodø - Fra alarmen går 

til hjertet slår 
(Jubileumskongress 20 år)

Seminar/kongress

Æresmedlemmer

2005 Nina Fålun og Marit Hellesvik
2006 Berith Hjellestad
2009 Tone Merete Norekvål

1993-1995: Grete Sand
1995-1998: Gunn-Torill Homme
1998-1999: Marit Hellesvik
1999-2003: Nina Fålun
2003-2004: Aud Hiller
2004-2006: Tone Merete Norekvål
2006-2008: Marit Mørkved Larsen
2008-2011: Øivind Kristensen
2011- : Siv Olsen

Ledere i NSF-LKS 
fra 1993 til i dag
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Marit I. Husby

– Hva er EuroHeartCare?
– EuroHeartCare er den årlige eu-
ropeiske kongressen for sykepleiere og
helsepersonell i kardiovaskulær om-
sorg, tidligere kalt «Annual Spring Mee-
ting on Cardiovascular Nursing». I
tillegg til sykepleiere åpner kongressen
for et mer multidisiplinært publikum, og
kan nå ut til flere som arbeider med
pasienter som har hjertesykdom. Euro
HeartCare har en sterk internasjonal
orientering.

– Hva betyr det for NSF-LKS å være
medarrangør?

– NSF-LKS er glade for å få være
medarrangør til denne kongressen.
Etter initiativ fra Ingvild Morken i Sta-

vanger og god hjelp fra Tone Norekvål
og Øivind Kristensen, fikk vi positivt
svar hos CCNAP på søknaden om å
være vertsland i 2012. Kongressen gjør
at vi har en unik mulighet til å vise frem
fagmiljøet vi har her i landet til et in-
ternasjonalt publikum. I tillegg vil våre
medlemmer få muligheten til å danne
nettverk på tvers av landegrensene, og
hente inspirasjon fra andre miljøer. Det
er selvfølgelig også kjekt å kunne vise
vakre Norge og Stavanger til våre
utenlandske gjester. 

– Hva er din rolle som leder i NSF-
LKS i forhold EuroHeartCare 2014?

– Som leder representerer jeg NSF-
LKS i «Program Committee» hvor pro-
grammet jobbes frem. Denne ko-
mitéen ledes av Susanne Pedersen
som sitter i styret til CCNAP. NSF-
LKS er også representert ved Tone
Norekvål. Hun kjenner både organisa-
sjonen og hva som kreves av en
internasjonal kongress, da hun er tid-
ligere leder av CCNAP og har vært
med på dette før. Dette har vært en
kjempehjelp under planleggingen av
EuroHeartCare. I tillegg er jeg med i
«Organizing Committee» som har en
bredere rolle. Denne komitéen skal

være involvert i flere deler av ar-
rangementet fra den sosiale tilstel-
ningen til arbeidet med å få utstillere
og deltagere. Her er NSF-LKS re-
presentert med flere medlemmer som
representerer et bredt fagfelt og alle
helseregionene. Både de norske med-
lemmene i «Organizing Committee»
og styret i NSF-LKS har meldt inn
temaer og kandidater til programmet.
«Organizing Committee» ledes av
lederen for CCNAP, Donna Fitzsimons.

– Temaet for kongressen er «Heart
and mind». Hva er bakgrunnen for valg
av tema?

– Antakelsen om at det er sam-
menheng mellom følelser og hjerte-
sykdom, at hjerte og hjerne påvirker
hverandre for å fremme eller forverre
sykdom, er ikke ny. Den kan spores helt
tilbake til the «Yellow Emperor» fra
Han-dynastiet i Kina (2697-2597 f.Kr.):
«When the minds of the people are
closed and wisdom is locked out they
remain tied to disease».

Sykdom kan forstås ut fra et helhet-
lig menneskesyn, der helheten er mer
enn summen av delene. Et helhetlig
perspektiv har i dag en betydningsfull
rolle i kardiovaskulær medisin.

NSF-LKS leder Siv Olsen 
– et halvt år før

– Kan du gi en forsmak programmet?
– Kongressen vil ha et spennende

program. Her vil det være temaer som
er interessante uavhengig av hvor man
jobber. I tillegg har vi fått til et program
som både vil gi grunnleggende kunn-
skap om sykepleie til hjertepasienten,
et innblikk i hva fremtiden vil bringe,
samt inspirasjon for de som er inter-
essert i fagutvikling og forskning. Med
andre ord noe for enhver smak. Det
har vært fokus på at foredragsholderne
skal holde et høyt faglig nivå, men vi har
også lagt vekt på at foredragsholderne
skal beherske engelsk på en så god
måte at presentasjonen skal være mulig
å forstå også for de som ikke er så vant
til språket. Vi er glade for at vi har fått
til en god norsk innflytelse med mange
spennende foredrag fra arbeid her i
landet. Programmet vil blant annet
inneholde temaer som palliativ be-
handling av hjertepasienten, forebygg-
ing av hjerte-karsykdommer, hvordan
kan telemedisin brukes i behandlingen

av hjertepasienten og pasientundervis-
ning. I tillegg er det kommet inn i un-
derkant av 200 abstrakt som skal vur-
deres med tanke på posterpresen-
tasjon eller abstraktforedrag. 

– Stavanger er vertskap, og Norges
ansikt under kongressen. Hva kan vi ha
i vente?

– Stavanger er en nydelig by med
en fantastisk beliggenhet. Kongres-
senteret, Stavanger Forum, har en sen-
tral beliggenhet bare 15 minutter fra
flyplassen og med 20 minutters gange
til sentrum via turstien gjennom Mos-
vannsparken. Vi jobber også med at
kongressens åpningsseremoni og «Ci-
vic reception» skal arrangeres i omgiv-
elser man sent vil glemme.

– Vi ser konturene av en flott eu-
ropeisk kongress med spennende pro-
gram i en vakker og moderne by. Hva vil
du si til Hjertepostens lesere?

– Kom på kongressen!! Dette er en

unik mulighet til å skape nettverk på
tvers av landegrenser og møte de som
er de absolutt beste innenfor sitt fag-
felt. I tillegg er det jo ikke så ofte man
har muligheten til å delta på en NSF-
LKS kongress med et internasjonalt
preg. Det hadde heller ikke vært så
dumt å slå danskene. De klarte å re-
dusere den elektive driften på hjerte-
avdelingene og få hele 600 deltagere
da kongressen ble arrangert i Kø-
benhavn i 2012. NSF-LKS er også en 
av de største faggruppene i CCNAP
og vi vil jo gjerne vise at vi er en stor
gjeng med fagengasjerte sykepleiere
med en høy internasjonal standard.
NSF-LKS utlyser nå kongress-stipender
til Euro HeartCare 2014 og vi håper at
medlemmene våre benytter seg av
denne muligheten. 

EuroHeartCare 2014 arrangeres 
i Stavanger 4. og 5. april 2014.  
Siv Olsen, leder i NSF-LKS, er 
i full gang med forberedelsene.  
Vi spør henne om hva det
innebærer å arrangere en så 
stor kongress, og om hun kan gi oss
noen smakebiter på programmet.

Gamle Stavanger. Foto: Paul Smit/IMAGO/RegionStavanger



"Heart & Mind"

NSFs LANDSGRUPPE AV 
KARDIOLOGISKE SYKEPLEIERE

inviterer til EuroHeartCare Kongress 
2014 i Stavanger

Stavanger var europeisk 
kulturhovedstad i 2008. 

Fra åpningssermonien, 
domkirken i bakgrunnen.

Foto: Kjetil Alsvik/Region Stavanger  



Til neste år er landskongressen vår internasjonal og vi har den glede av 
å være medvert til EuroHeartCare som arrangeres  i Stavanger 4.-5. april 2014. 
Kongressen vil bli holdt i Stavanger Forum og starter klokken 08.30 fredag 
og avsluttes klokken 16.30 lørdag. 

Temaet bak kongressen er basert på tanken om at følelser kan være 
knyttet til hjertesykdom og at kropp og sinn er gjensidig avhengig av 
hverandre for helbredelse. Derfor tittelen ”Heart & Mind”. 

Kongressen er rettet mot sykepleiere og andre profesjoner med særlig 
interesse for hjertepasienter og vil vise mangfoldet og siste nytt 
innen sykepleie og behandling til hjertepasienter. Kongressen anses som
en ideell arena for å kunne møtes, diskutere og lære!

Under kongressen vil det være parallelle sesjoner og abstraktforedrag i tillegg til
mulighet for postervanding, posterpresentasjoner og besøk hos utstillere i
pausene.

Noen smakebiter fra programmet:
• Forebygging av hjertesykdom
• Telemedisin
• Palliativ pleie
• Hjerte og søvn
• Pasientundervisning
• Nye tilnærminger - nye utfordringer

Påmelding til EuroHeartCare kongress 2014

Påmeling til kongressen skjer via online-registrering. 
Se www.escardio.org/congresses/euroheartcare-2014/Pages/welcome.aspx?hit=wca
for mer informasjon. 

For bestilling av hotell se informasjon på ESC sin nettside,
www.escardio.org/congresses/euroheartcare-2014/hotels/Pages/welcome.aspx.

Reise ordner den enkelte selv.

Husk lavere avgift hvis du melder deg på innen 17. februar 2014!

Velkommen til kongress i Stavanger!

EuroHeartCare Kongress

Heart & Mind

Strand i Sola kommune: Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Region Stavanger
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Konferansen vil blant annet dekke de viktigste temaer innen:
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Hjertemalerier
Maleren Elisabeth Rosseland er 
så vennlig og lar Hjerteposten 

få bruke noen av hennes malerier 
på trykk. Vi presenterer ett av dem 
i farger her på denne siden, og ett 

i sort/hvitt på side 39 (bildet er 
malt i farger).  Videre brukes utsnitt 

av et maleri som bakgrunn/
dekorelement i bladet. Det er 
da gjengitt i gråtoner og duset 

ned, slik at det er egnet som 
bakgrunn for tekst.

Kunstneren har 
malerier for salg,

se hjemmeside:
http://www.freewebsite-service.com/

elisabethrosseland/forside.php

Nurses, Scientists, Cardiologists, 
Paramedics and Allied Professionals,
come discuss and learn how the heart 
interacts with the mind 

Register Now
17 February  Early Registration deadline

17 March  Late Registration deadline

Kongressen for hjerte-og pleie-og fellow professionals, 
EuroHeartCare kommer til Norge

BLI MED OSS I 2014
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Tone M. Norekvål, MSc, PhD, Fag- og forsk-
ningssjukepleiar, Hjerteavdelingen Hauke-
land Universitetssjukehus og første-
amanuensis ved Universitetet i Bergen 
og Høgskolen i Bergen.
Nina Fålun, MSc, fag- og forsknings-
sjukepleiar, Haukeland universitetssjukehus
og førstelektor ved Høgskolen i Bergen.

Det har lenge vore eit sterkt fagmiljø
ved Hjerteavdelingen. Det er 20 år
sidan det blei prioritert å utarbeide
metodeverk og sjekklister for pasient-
behandling. Fokuset på prosjektarbeid
auka då avdelinga i 1999 var den første
kliniske avdelinga ved HUS som fekk
sjukepleiar med hovedfagskompetanse
(mastergrad). Det tok imidlertid over
fire år før fag- og forskningssjukeplei-
arstillinga blei oppretta i 2003. Dette
viste seg viktig for å få fart på sjuke-
pleiefagleg forsking- og utviklingsarbeid
(FOU). Samme år starta Videreutdan-
ning i kardiologisk sykepleie opp ved
Høgskolen i Bergen, og vi fekk ei meir
systematisk tilnærming til ulike faglege,
pasientrelaterte problemstillingar [1].
Dette auka ytterlegare på då Hjerte-
avdelingen – også som første kliniske
avdeling på HUS – hadde ein av sine
fulltidsansatte sjukepleiarar som dis-
puterte for PhD-graden i 2009 [2].

Mange sjukepleiarar ved avdelinga
har også engasjert seg i NSF-LKS. Vi 
var først ute med å etablere ei lokal-
gruppe som fortsatt står sterkt i helse-
regionen. Tre nasjonale leiarar og ei
rekkje styremedlemmer til landsstyret
har blitt rekruttert herifrå. Også i nord-
isk og internasjonal sammenheng har vi
markert oss godt. Dette har bidrege til
å gi oss svært kompetente interna-
sjonale samarbeidspartnarar, noko som
har hatt stor tyding for kvaliteten på
forskinga vår.

Forsking er ei av fire oppgåver som
spesialisthelsetenesta har, saman med
utdanning, pasientbehandling og under-
visning av pasientar og pårørande [3].
Det er viktig at også sjukepleiefagleg

praksis er kunnskapsbasert. Vi skal både
kvalitetsforbetre og vinne ny kunnskap;
altså forske. For å kunne drive forsking
er det nødvendig å inneha kompetanse
på minst mastergradsnivå, og forskinga
skal vere leia av forskarar med PhD-
kompetanse [4]. Målsettinga har derfor
vore todelt; å i) bygge klinisk og vit-
skapleg kompetanse og ii) drive forsk-
ing og kvalitetsforbetring som bidreg til
betre tilbod for pasientane. 

Forskingsoverbygning
Patient-Reported Outcomes in CAR-
Diology (PROCARD) og QUALity of
care in CARDiology (QUALCARD) er
ein forskningsoverbygning ved Hjerte-
avdelingen, HUS. Prosjekta er bygd opp
over ein tiårs periode, og blei til ut frå
engasjerte fagfolk sine spesielle inter-
esseområde, samt behov som tredde
fram i avdelinga. I 2009-2010 vart alle
prosjekta samla i ei overbygning (PRO-
CARD&QUALCARD). Nye prosjekt
som kom til etter dette blei strategisk
bygd inn i overbygninga. I 2011 blei
PROCARD innlemma i avdelinga sin
langtidsplan. Leiarforankring har vore,
og er, viktig for gjennomføring av pro-
sjekta. Avdelingssjukepleiarane er vik-
tige samarbeidspartnarar både med
tanke på prioritering av ressursar, men
også i talentspeiding og sikring av at
prosjekta inngår i posten sine planar –
både kompetansemessig og i oppbyg-
ning av pasienttilbod.

Fleire av forskingsprosjekta starta ut
som kvalitetsforbetringsprosjekt, og er
blitt vidareutvikla og publisert i interna-
sjonale tidsskrift [5-7]. Andre prosjekt
blei planlagt ut som forskningsprosjekt
heilt frå starten av [8-10]. Gode
kvalitetsforbetringsprosjekt er viktig for
klinisk praksis og inngår i QUALCARD.
I PROCARD er det pasienten si
stemme som skal fram. Det er pasi-
entrapporterte data som er sentralt
her. Imidlertid har fleire av prosjekta
ein fot i begge satsingsområda.

Forskning på pasient-
rapporterte data og forank-
ring i overordna strategiar 
PROCARD er rota i eit pasientori-
entert forskningsfelt der pasientens er-
faring og oppfatning står i fokus.
Dataene er sjølvrapporterte og blir
kombinert med relevante kliniske data
og andre bakgrunnsvariablar. Brukar-
medvirkning er også sentralt i dette og
fungerer som ein konsekvens av denne
type forsking. Målet er å fasilitere ei
pasientsentrert pleie og behandling der
også pasienten er deltakande i beslut-
ningar om eiga helse. Bruk av pasi-
entrapporterte data er også satsings-
område i Handlingsplan for sjuke-
pleietenesta i Helse Bergen. PRO-
CARD er på denne måten også for-
ankra i planar både lokalt i avdelinga og
sentralt i foretaket. I 2011 etablerte
Helse Bergen ei tematisk forsknings-

HOVEDARTIKKEL HOVEDARTIKKEL

PROCARD 
– ei forskingsoverbygning for pasientsentrert klinisk forsking

Bakgrunn: Handlingsplan for sjukepleietenesta ved Hjerteavdelingen, 
Haukeland universitetssjukehus (HUS) har som målsetting at sjukepleiarar 
med vitenskapleg kompetanse både skal arbeide vidare med forsking og fag-
utvikling etter endt utdanning, samtidig som kunnskapen i hovedsak skal 
takast i bruk i pasientnært arbeid.

Deler av PROCARD-gruppen: Fv. Leslie Eide, Eva Torsvik, Irene Instenes (bak), Mawahib Al-Azawy, Kjersti Oterhals (bak) og Nina Fålun.

PROCARD-
gruppen hadde 
5 abstrakt 
på NBCC 
i Oslo i juni. 
Her representert
ved Nina Fålun
(tv) og Tone M.
Norekvål. Lille
Thea Sofie er
med på laget.
(Foto: Philip
Moons).
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i jevnt god utvikling. På arytmifeltet 
har vi fire spesialsjukepleiarar med
ferdigstilt mastergrad der eit arbeid er
publisert [5], eit er akseptert [15] og
to andre er inne til vurdering i interna-
sjonale tidsskrift [14, 17]. Det feltet vi
satsar på den største oppbygginga no
framover er innan hjertesvikt [18].
Sjukepleiar med mastergrad leiar den
lokale hjertesviktpoliklinikken. Fleire
prosjekt, blant anna knytt til livskvalitet,
søvn og effekt av fysisk trening, er un-
der planlegging. I dei enkelte prosjekta
er det stor grad av tverrfaglegheit. Alt
etter tematikk og kva klinisk kompe-
tanse som krevst, deltek både sjuke-
pleiarar, kardiologar, hjertekirurgar og
geriatar. Sjukepleiarane har spesialut-
danning i intensiv, kardiologisk og geri-
atrisk sjukepleie. 

Det er mogeleg å søkje avdelinga
om frikjøp av tid i forbindelse med
vidareutdanning eller mastergradsut-
danning. Avtalen med avdelinga på 
20% studietid er ein viktig basis, men
det krevst også ein uvurderleg innsats
frå den enkelte. Vi har svært enga-
sjerte kolleger. Dei er målretta og vil
noko – både for eigen karriereveg, for
pasientane og for at vi sammen skal
bygge opp eit unikt miljø. PROCARD-
gruppa, som består av alle sjukepleiarar
med mastergradskompetanse ved av-
delinga, har hatt møter jevnleg sidan
2010. Avdelingsdirektøren deltok på
første møte og la lista for vidare arbeid.
Kompetansekrav i gruppa er master-
grad. Vi har i tillegg valgt også å in-
kludere dei som er under master-
gradsutdanning slik at dei tidleg kjem
inn i FOU-miljøet ved avdelinga. I tillegg
har vi eit forum for dei som er spesial-
sjukepleiarar i kardiologisk sjukepleie
(eller er under slik utdanning). Desse 
er også svært viktige i FOU-arbeidet
ved avdelinga, og for kvaliteten på te-
nestene vi tilbyr. 

Prosjekta er heilt avhengige av eks-
tern finansiering for å kunne gjen-
nomførast. Mykje arbeid har derfor
vore lagt ned i høve til søknadsskriving.
Det har lukkast å nå opp i konkur-
ransen hjå fleire ulike finansierings-
kjelder. Vi legg vekt på at heile fors-
kingsprosessen skal gjennomførast – frå
idé til publikasjon. Fram til no er 19

artiklar publisert i referee-bedømte
tidsskrift, og ni artiklar i fagtidsskrift. Om
lag 80 abstrakt er presentert på lokale,
nasjonale og internasjonale kongressar
i denne 10-års perioden. 

Vegen vidare 
Å bygge opp ei slik forskingsoverbyg-
ning er ikkje noko ni til fire-arbeid. Det
er krevjande å leie, og det kan vere
krevjande å vere del av. Resultata er
imidlertid svært motiverande. Over-
bygninga inkluderer prosjekt som er
initiert og leia av sjukepleiarar ved av-
delinga. Medisinske prosjekt der vi er
invitert inn som samarbeidspartnarar
er ikkje rekna med her. Det er imid-
lertid viktig i det vidare arbeidet å bidra
inn med vår spesifikke kompetanse, til
dømes på pasientrapporterte data, i
større medisinske prosjekt. Tverrfag-
legheit i all forsking er ei målsetning for
oss framover.

Forskingsoverbygninga som vi har
etablert har skapt interesse i regionen
for øvrig, og fleire sjukepleiarar som
ikkje har sitt daglege virke ved vår av-
deling har teke kontakt for samarbeid.
Per i dag er det sjukepleiarar utanfrå,
både på master- og doktorgradsnivå,
som forskar hjå oss. Dette er svært
givande for begge partar, og bidreg 
til eit miljø med stor breidde. Vi ar-
beider no med å gjere overbygninga
meir robust ved å inkludere våre na-
sjonale og internasjonale samarbeids-
partnarar på ein god måte. 
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satsing; Satsing på helsefagleg forsking.
Tematikken ein valgte å samle seg
rundt var pasientrapporterte data.
Dette er ei femårig satsing, og fram til
no har det blitt tildelt 19 stipend til for-
skarar innan ulike profesjonar (sjuke-
pleiarar, fysioterapeutar, ergoterapeut,
logoped, genetisk vegleiar), og innan ei
rekkje fagfelt. Sjukepleiarar frå vår av-
deling har også blitt tildelt stipend frå
desse midlane. I forlenging av denne
satsinga har Helse Bergen nyleg opp-
retta Fagsenter for pasientrapporterte
data. Fagsenteret har som mål å vere
eit kraftsenter som kan tilby rådgjeving
knytt til denne type forsking [11]. 

Bruk av pasientrapporterte data er
i aukande grad inkludert i forskingsstu-
diar. Dette er i tråd med politiske fø-
ringar relatert til brukarmedverknad i
helsetenesta. Pasienterfaringar er der-
for sentralt i både forsking og kvalitets-
forbetring. Eigenrapportert fysisk og
psykisk helse, livskvalitet, symptom, et-
terleving av livsstil og behandlingsråd,
og tilfredsheit med helsetenestene er
døme på aktuelle forskingsfokus. 

At PROCARD er ei riktig satsing er
også understreka av eit nytt Scientific
Statement frå the American Heart As-
sociation (AHA) [12]. Det er bane-
brytande å ha fått eit slikt dokument å
arbeide vidare ut frå innan det kardio-
logiske fagfeltet. Det vert her påpeika

at pasientrapportert helsestatus er
viktig både som risikofaktor og som
helseutkomme. Standardiserte, valider-
te spørreskjemaer kan bidra både i
klinisk beslutningstaking, fordeling av
ressursar og ved overvåking av sjuk-
domsbyrde. Likevel  er desse verktøya
underforbrukte. AHA anbefaler at pa-
sientrapportert helsestatus blir brukt
som eit av kjernemåla i klinisk forsking,
klinisk praksis og overvåking av sjuk-
domsbyrde. 

At dette er eit viktig felt for klinisk
praksis blir også framheva ved at te-
maet har fått ein eigen sesjon på
EuroHeartCare 2014 i Stavanger.
PROCARD-gruppa har som mål å
markere seg på EuroHeartCare med
mange innsendte abstrakt, saman med
forhåpentleg mange andre norske inn-
legg.

Kvalitetsforbetring 
– eit prioritert område 
Forskning under QUALCARD ser på
samanhengar mellom behandlings-
forløp/pasientforløp og ressursbruk,
leiing og organisering. Målet er å fram-
skaffe forskingsbasert kunnskap for 
å betre ressursutnytting og samhand-
ling. CCNAP sitt heilt ferske Position
Statement on Research som er under
publisering i European Journal of Car-
diovascular Nursing peikar på pasient-

sikkerheit som eit av dei prioriterte
forskingsfokusa innan kardiologisk sju-
kepleie framover [13]. Fleire sjuke-
pleiarar ved Hjerteavdelingen er i ferd
med å ta mastergrad innan organisa-
sjon og leiing. I Handlingsplan for sjuke-
pleietenesta ved avdelinga er det ei
målsetning at vi skal ha minst ein avdel-
ingssjukepleiar under mastergradsut-
danning til ei kvar tid. Det er eit
mangfald av typar mastergradsutdan-
ningar, og i bygging av kompetanse ved
avdelinga tek vi til oss denne varia-
sjonen. Vi har også ein spesialsjukepleiar
med mastergrad innan kunnskaps-
basert praksis. Denne kompetansen er
viktig i kvalitetsforbetringsarbeid. Pro-
sjektet evaluerte strykingsfrekvensen
av planlagte radiofrekvensablasjons-
behandlingar. Resultata viste at vi ligg
over nasjonal standard, og at vi dermed
kan ha mykje å hente her [14]. Tiltak er
sett i verk, og ein re-audit er no på
trappene. Eit anna viktig prosjekt for å
betre kvaliteten på tenestene våre 
omhandlar elektrodeplassering, hygiene
og pasientinformasjon ved teleme-
triovervåking. Eit pilotprosjekt utført
som fordjupningsarbeid ved Vidareut-
danning i kardiologisk sjukepleie gav
svar som krevde handling [6], og ein
intervensjonsstudie blei etablert for å
betre klinisk praksis innan dette feltet
[15]. 

Forskingsoverbygninga 
– innhald, organisering 
og finansiering
Prosjekta i forskingsoverbygninga er 
organisert rundt fem ulike pasient-
grupper ved avdelinga (Figur 1). Det er
frå tre til tretten prosjekt knytt til kvar
av desse pasientgruppene. Per i dag er
forskinga på pasientar med aorta-
stenose svært aktiv ved at to doktor-
gradsprosjekt, fem mastergradsopp-
gåver i sjukepleie og ei særoppgåve i
medisin utgår frå denne delen av over-
bygninga. I tillegg genererer eit av pro-
sjekta data også til ein doktorgrad i
medisin. Fordjupningsoppgåver ved
Vidareutdanning i kardiologisk sjuke-
pleie inngår også som viktige bidrag
[16], og dannar grunnlag for vidare
kompetansebygging og forsking på
høgare nivå. Dei andre felta er også 
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Christine Moore-Mellem, 
kardiologisk sykepleier, Medisinsk Poliklinikk
Diakonhjemmet Sykehus

Som mottaker av NSF-LKS medlems-
stipend, fikk jeg gleden av å delta på
årets Hjertesviktforum, som ble holdt
på Oslo kongresshus.  Inspirerende fo-
redragsholdere og 60 deltagere møtte
opp. Spennende stands og mye nyttig
informasjonsmateriell var på plass. Se-
minaret bestod av en kveldsundervis-
ning, torsdag, etterfulgt av middag og
dessert på Grilleriet. Videre et nytt og
spennende program på fredagen. En
flott anledning til å delta sosialt, kunne
spre sin kunnskap og sine erfaringer fra
ulike arbeidsplasser. 

Lederen i Hjertesviktforum, Brit
Velund, ønsket oss velkommen før
første foredragsholder Dr. Trond Jen-
sen fra Rikshospitalet gav oss nye
prinsipper innen behandlingsresistent
hypertensjon. Han viste til at 25 % av
den voksne befolkningen rammes av
dette, og det defineres ved at 2-3 ulike
medikamenter er benyttet uten målbar
verdi. Videre fortalte han at det bare 
er halvparten av pasientene som opp-
når mål-verdi når det kommer til be-
handling av hypertensjon. Han forklarte
at dette bl.a har sammenheng med
proteinuri. Nyrene svikter og virker inn
på autoreguleringen av blodtrykket i
nyrene og kroppens blodtrykk forplan-
tes direkte i glomeruli. Mest effektive
behandlingen bør være: 

1. Ett medikament
2. Dose titrering

3. Målverdi oppnådd 40-50 %
4. Tillegg av medikament 2 -

målverdi oppnådd 60-70 %

Unngå saltinntak ved bruk av ACE/
ARB

• ARB/ACE + Tiazid
• ARB/ACE cal.blokker
• Vurdere Spironolakton

Siste utvei for å komme til mål vil
være renal ablasjon som gjøres på
Ullevål og ved Universitetssykehuset
Nord Norge, Tromsø.

Hjertesvikt og søvnapne
Dr. Tobias Herrscher, Lovisenberg sy-
kehus. Spennende studie utført på Lo-
visenberg Sykehus viser økende hyp-
pighet av søvnapne. 70-80 % av hjerte-
sviktpasienter viser seg å ha søvnapne.
Disse er fordelt på to typer søvnapne:
Obstuktiv søvnapne (OSA) og sentral
søvnapne (CSA). CSA sees hyppigere
hos sviktpasienten mens hos pasienter
med velbevart EF er OSA oftere ob-
servert. OSA og CSA er begge risiko-
faktor for tidlig død. Oppstart av CPAP
behandling kan i sterk grad motvirke
dette. Dette kan også bedre både EF,
arbeidskapasitet, oksygenopptak og
bedre behandling av diabetes og hy-
pertensjon.

Lavkarbo, kost 
og hjertesvikt 
Mette Svendsen, klinisk ernærings-
fysiolog ved OUS,  fortalte oss med
brennende engasjement om ulike
kostholdsprinsipper. Mest av alt foku-

serer hun på nye nordiske anbefalinger
om middelhavskost som skal være
rikelige på planteprodukter, naturlige
råvarer og være det best egnede kost-
hold for hjertesviktpasientene. Det in-
neholder bl.a: 

• Frukt/tørket                 
• Nøtter
• Kornprodukter
• Olivenolje
• Fet fisk
• Bønner
• 1-2 gl vin

Hjertesviktdatabasen 
Dr. Morten Grundtvig gav oss nye ret-
ningslinjer for Hjertesviktdatabasen.
Undersøkelser viser at 1-2 % av befolk-
ningen til en hvert tid lider av hjerte-
svikt. Norsk hjertesviktregister er en
sammenslutning av behandlingsinstitu-
sjoner i Norge som utfører polikliniske
kontroller og behandling av hjertesvikt.
Fra 2012 er dette blitt et nasjonalt
helseregister som alle sykepleiere i
arbeid med hjertesviktpoliklinikker er
lovpålagt å registrere i.  

Arytmi, ablasjonsmetoder 
og Hjertesvikt  
Dr. Erik Lyseggen fra arytmisenteret
på Rikshospitalet gav oss et inspire-
rende og spennende foredrag om ulike
metoder for ablasjonsbehandling av
arytmier. Triggere, også kalt substrater,
som gir arytmier er noe en bør kurere
om det lar seg gjøre. Dette fordi taky-
card-anfall kan lede til hjertesvikt. Atrie-
flutter viser til å ha 98 % suksessrate
ved ablasjon, og det er ansett som lav

risiko. Derimot har 40-60 % av pasi-
enter med atrieflimmer fravær fra sin
rytmeforstyrrelse innen første året
etter ablasjon. 70 % av pasientene har
fravær etter 3 prosedyrer. Det viser seg
å være lettere å abladere anfallsvis
atrieflimmer. SVT kan behandles kura-
tivt. 

Nyere metoder som kjølebehand-
ling prøves stadig ut og viser til å ha
mindre reversibel skade, men lite forsk-
ning er enda gjort på denne typen
ablasjon. 

De nye antikoagulante 
samt platehemmere
Ved dr. Jan Eritsland, Ullevål Sykehus
Ulike tromber gir ulik behov for anti-
koagulasjon. Arterielle tromber gir be-
hov for blodplatehemmere og for ve-
nøse tromber er antikoagulasjon viktig.
Felles er risikoen for blødning. 

Ved akutt koronarsykdom bør en
tilstrebe dobbel platehemmerbehand-
ling + kortidsbehandling med anti-
koagulasjon. 

Dobbel platehemmende behand-
ling gir best beskyttelse etter PCI. 

Antikoagulasjonsbehandling gir best
beskyttelse mot trombo-emboliske
komplikasjoner ved:
• Atrieflimmer
• Mekaniske klaffeproteser
• DVT/LE
• Ve. ventrikkeltrombe

Nye blodplatehemmere-
koagulasjonshemmere
• Prasugrel (Efient) + ASA. Effektivt
ved akutt koronarsykdom.

• Ticagrelor (Brilque) + ASA ved akutt
Nstemi/Stemi.

Antitrombotiske midler 
• Dabigatran (Pradaxa)
• Rivaroxaban (Xarelto)
• Apixaban (Eliquis)

Trening etter 
hjerteplantasjon
Fysioterapeut/stipendiat Kari Ny-
trøen har skrevet doktoravhandling
om effekten av høyintensitet intervall-
trening etter hjertetransplantasjon.
Dette på bakgrunn av at hjertetrans-
planterte har redusert oksygenopptak
og at intervalltrening med høy in-
tensitet har vist seg å gi gode resultater
for pasienter med koronarsykdom og
hjertesvikt. I hennes foredrag fikk vi sett
nærmere på resultatene gjort på tx
pasienter. 

Depresjon og hjertesvikt 
Psykologspesialist Ingrid Hydmo ved
Diakonhjemmet Sykehus, kunne be-
rette om et spennende prosjekt innen
helsepsykologi, og fortalte om en nær
sammenheng mellom hjertesvikt og
depresjon. Depresjon har en negativ
innvirkning på hjertesvikt. Leger bør
derfor være ekstra oppmerksomme på
kardiovaskulær risiko ved depresjon, og
vurdere antidepressiv behandling. 

«Har du hjertesykdom øker du risi-
koen for å dø like mye hvis du er de-
primert som hvis man røyker.» 

(Folkehelseinstituttet). 

Årsmøte
På årets Hjertesviktforum ble det dis-
kutert hvorvidt det skal ligge et med-
lemskap tilknyttet Hjertesviktforum.
Dette er ennå ikke avgjort.

Dr. Marit Aarønæs fra Diakon-
hjemmet trer av som styremedlem
etter mange års god innsats. Dr.
Morten Gruntvig, fra sykehuset Inn-
landet, Lillehammer tar over. Fysio-
terapeut Yvonne Vallner ønskes vel-
kommen som nytt medlem i styret. 

Nytt Hjertesviktforum-seminar er
foreløpig satt til 13.-14. november
2014 på Oslo Kongresshus. Vi gleder
oss allerede til det!

Update nye guidelines 
Dr Brit Velund, Sykehuset Innlandet
Gjøvik gav oss en innføring i nye
kliniske trials. 

Glød, gull og ære - 
vi har alle noe å lære 
Overlege Lars Kolsrud i Olympia-
toppen gav oss en fantastisk avslutning
på to flotte dager på Oslo kongresshus.
Et inspirerende foredrag med mye
glød, optimisme, humor og med utal-
lige gode eksempler fra toppidretten.
Hvordan løfte oss selv videre, lære av
erfaringer, ha i glede i tingene man gjør
er bare noen stikkord.   

For en avslutning!

Fra Norsk Hjertesviktforum
10-11. oktober-2013

Det årlige seminaret var forbeholdt to dagers undervisningsopplegg for 
engasjerte sjeler av tverrfaglig helsepersonell som jobber med hjerteviktpasienter.
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Fagutviklingsgruppen ved Klinikk
for hjertemedisin, St. Olavs Hos-
pital, var arrangør, og i overkant
av hundre deltakere møtte til
fagdagen 22. mai 2013. 

Grete Christoffersen og Marit I. Husby

Seksjonsleder Bodil Glasø var møte-
leder og ønsket velkommen. Deltakere
som ønsket å hospitere ved klinikken
ble oppmuntret til å ta kontakt.

Kardiologene Stein Samstad og Rune
Mo foreleste om hjertesvikt og medi-
kamenter. Vi fikk høre om hjerte-
sviktens kliniske symptomkompleks
med påfølgende symptomer og tegn
på at hjertets minuttvolum er for lavt
til kroppens behov. Det ble redegjort
for årsaker til hjertesvikt og hjertesvikt-
behandling. Dr. Mo hadde foredrag 
om medikamenter ved hjertesvikt og
svarte på spørsmål fra salen knyttet til
konkrete problemstillinger fra praksis.

Fagutviklingssykepleier/intensivsyke-
pleier Marit I. Husby presenterte kort
pasientforløpet til pasienter med hjer-
tesvikt. Pasientforløpet er tilgjengelig via
nettsiden til St. Olavs Hospital. Videre
ble sengeenhetene ved Klinikk for hjer-
temedisin og Hjertesviktpoliklinikken
presentert. Hovedfokus var enhetenes
tilbud om behandling og sykepleie til
pasienter med dekompensert kronisk
hjertesvikt.

Fagutviklingssykepleier/intensivsyke-
pleier Helle Næss holdt foredrag om
pasienter med akutt hjertesvikt ved
hjertemedisinsk overvåkning. Hun for-
talte om avansert behandling som ven-
tilasjonsstøtte (CPAP, BiPAP, respira-
tor) og aortaballongpumpe. Grunn-
leggende tiltak ved begynnende lunge-
ødem, som høyt sengeleie og det å
være hos pasienten, er basis og viktig
kunnskap som alle kan ta med seg vi-
dere.

Kardiologisk sykepleier Lise K. Juul fra
kommunehelsetjenesten presenterte
sin avsluttende oppgave fra kardio-
logisk videreutdanning med tittelen
«Hvordan kan den kardiologiske syke-
pleieren følge opp pasienter med hjerte-
svikt i hjemmesykepleien?». Samhand-
lingsreformen medfører at flere opp-
gaver blir overført til kommunene og
kommunene vil ha behov for høyere
kompetanse. Det blir flere hjemme-
boende eldre med kroniske lidelser
som for eksempel hjertesvikt. Med økt
kompetanse kan hjemmesykepleien
bedre følge opp pasienter med hjerte-
svikt.

Konklusjonen var 
• Kommunehelsetjenesten vil trenge
flere sykepleiere med spesialkom-
petanse for å oppfylle intensjonene i
samhandlingsreformen.
• Den kardiologiske sykepleierens rolle
i hjemmesykepleien er å være en res-
surs i forhold til hjertesviktpasientene,
som kan informere, veilede og iverks-
ette forebyggende tiltak.
• Ved oppfølging av hjertesviktpasi-
enter i hjemmesykepleien kan man be-
nytte hjertesviktkurve, kartlegge livsstil
og føre individuell plan. Oppfølgingen
vil da bli mer strukturert. Det kan da
bli lettere å fange opp forverring av

hjertesvikten og unngå reinnleggelse på
sykehus. 

Dietist Sigrid Berge holdt foredrag om
kosthold og hjertesvikt. Hun gikk gjen-
nom hva en klinisk ernæringsfysiolog er
og hvordan vi på sykehus kan bruke
dem. Hun gikk gjennom de nyeste
anbefalingene angående væskeinntak
og saltinntak ved hjertesvikt. 
Væskeinntak:
Ved milde symptomer ingen restrik-
sjoner. Ved mer alvorlig hjertesvikt 1,5
– 2 liter per døgn. Vanligste formelen
er 30 ml per kg, minimum 1,5 l ved lav
kroppsvekt. Ved feber økes behovet
med 10 % per grad. Hos personer over
85 kg kan man bruke 35 ml per kg. For
å vurdere væskeinntaket er fargen på
urinen viktig å observere. 
Saltinntak:
1 g Na = 2,5 g NaCl. Det er kjent at 
vi har for høyt saltinntak i forhold til
kroppens behov. Pasienter som har
behov for saltredusert kost kan være
en utfordring. I disse tilfeller kan det

være hensiktsmessig å kontakte er-
næringsfysiolog som kan veilede pasi-
entene. Hos pasienter med hjertesvikt
er underernæring et kjent problem, 
og hvis disse opplever at saltreduk-
sjon medfører at maten smaker min-
dre, kan det medføre ytterligere under-
ernæring. Hos disse pasientene bør
målet være nok mat og ikke saltreduk-
sjon. Underernæring gir økt mortalitet.
Berge viste til flere studier som viser at
lavt natriuminntak økte relativ dødelig-
het. 

Spesialfysioterapeut Vibeke Løckra
holdt foredrag om trening ved hjerte-
svikt.

Vibeke gikk gjennom 3 spørsmål:
1) Kan personer med hjertesvikt trene?
Ja! Fysisk aktivitet er ønskelig ved alle
grader av hjertesvikt. St. Olavs Hospi-
tal tilbyr trening til alle. Pasientenes
kapasitet er ulik, så den avgjør hvilken
treningsgruppe de settes opp i. Alle 
får et treningsopplegg hvis de ønsker
det.

2) Hva skjer fysiologisk under trening?
Hjertet bedrer pumpefunksjonen fordi:
• hver hjertecelle bedrer sin evne til å
trekke seg sammen og bedrer hjertets
pumpekapasitet
• musklene bedrer sin evne til å ut-
nytte oksygen
• innsiden av åreveggen beholder sin
elastisitet og funksjon

Trening er ferskvare så disse ef-
fektene avtar kort tid etter trening.
3) Hvordan trene?
Alle typer trening og fysisk aktivitet gir
helsegevinst. Ny forskning viser at
for å øke oksygenopptaket maksimalt,
er høyintensitets intervalltrening det
gunstigste. Viktigste rådet til disse pa-
sientene er lang oppvarming før fysisk
aktivitet slik at en forbereder kroppen
til belastningen som kommer.

Samhandlingsrådgiver Gun Ekeberg
informerte om samhandling i praksis.
Hun fortalte om intensjonen med sam-
handlingsreformen og de som jobber
med dette i vår region. Hun pekte på

Fagdag om hjertesvikt
for sykepleiere og pleiepersonell i kommunene i Sør-Trøndelag

Seksjonsleder Bodil Glasø og 
kardiologisk sykepleier Lise Juul.

Deltakere på fagdag for kommunen
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Pilotprosjekt med formål 
å redusere reinnleggelser ved sykehus

Sissel-Anita Rath, 
Sykepleier ved Hjerte- og Lungesenge-
posten (MHL) ved Bærum Sykehus.
Medlems- og markedsføringsansvarlig 
Lokalgruppen av kardiologiske sykepleiere 
Buskerud.

Pilotprosjekt Reinnleggelser
Inklusjonskriterier for prosjektet er
samtlige pasienter med hoveddiag-
nosen hjertesvikt, og som utskrives fra
Medisinsk avdeling ved Bærum Sykehus
i tidsperioden 01.03.13 – 28.04.14.
Pilotprosjektet har som mål å redusere
antall reinnleggelser for pasienter med
hjertesvikt med minst 20 % sammen-
lignet med 2012. Som ledd i evalu-
eringen blir det gjennomført en bru-
kerundersøkelse for å finne ut hvilke 
tiltak pasientene selv vurderte som
viktigst for å unngå reinnleggelse. Å få
kunnskap om hva pasienten selv mener
er viktigst for å unngå reinnleggelse er
en viktig del av prosjektet, sier Morten
Engzelius som er spesialrådgiver i Helse
Sør - Øst RHF og leder for prosjektets
styringsgruppe. 

Prosjektet finner sted i Bærum i
samarbeid med Vestre Viken Helse-
foretak og kommunehelsetjenesten.
Praksiskonsulentordningen (PKO) ved
Bærum Sykehus har hovedansvaret for
gjennomføringen av prosjektet. Kom-
munehelsetjenesten, fastlegene og sy-
kehjemslegene har en sentral rolle.
Pilotprosjektet er tillagt Bærum Syke-
hus, og Praksiskonsulentordningen
(PKO) ved at sykehuset har eierskap til,

og hovedansvaret for den praktiske
gjennomføringen. Helse Sør - Øst RHF
bidrar med «support» både i ut-
arbeidelsen, gjennomføringen og eva-
lueringen av undersøkelsen. Pilot-
prosjektet er organisert med en pro-
sjektleder, prosjektgruppe og en sty-
ringsgruppe. Prosjektet har som hen-
sikt å bidra til mer samordnede og
helhetlige tjenester for den aktuelle
pasientgruppen, gjennom styrket sam-
handling mellom sykehus og kom-
munehelsetjenesten. Dette er forenlig
både med intensjonene i samhand-
lingsreformen, og med overordnet
strategi for Helse Sør - Øst. 

Økning av reinnleggelser 
ved sykehus
Samhandlingsreformen innebærer at
kommunene får ansvar for sine pasi-
enter fra dag én etter at de er utskriv-
ningsklare fra sykehus. Tallene etter
reformens første år viser at liggetiden
for ferdigbehandlede pasienter i syke-
hus har gått tilbake med nesten 60 %.
For pasienter som blir skrevet ut ett
døgn etter at de er utskrivningklare,
sees en vekst i antall reinnleggelser. 
Økningen av reinnleggelser er på over
3 %. Reinnleggelser er hyppige og hver
8. pasient som skrives ut fra sykehus i
Norge reinnlegges i løpet av de første
30 dagene etter utskrivelse. Hos pasi-
enter over 65 år opplever hver 6. pa-
sient det samme. Reinnleggelse er
definert som en ny, ikke planlagt inn-
leggelse som øyeblikkelig hjelp i løpet

av 30 dager etter siste utskrivelse
(Sintef 2010). Det er særlig pasienter
med KOLS, hjertesvikt og lungebeten-
nelse som opplever reinnleggelser.

Årsakene til reinnleggelser er sam-
mensatte. Dårlig kvalitet på behand-
lingen, dårlig kvalitetssikring av videre
pasientforløp, for tidlig utskrivelse og
dårlig oppfølging i kommunehelsetje-
nesten er blant de viktigste årsakene 
til reinnleggelser. Innleggelser på norske
sykehus er av vesentlig kortere varighet
enn ellers i OECD, henholdsvis på ca 4
og 7,8 døgn. Dette kan også påvirke
antall reinnleggelser. En ny innleggelse
kort tid etter utskrivning oppleves ofte
som en stor merbelastning for pasien-
ter og pårørende. Samtidig vet vi at
mange reinnleggelser kunne vært unn-
gått. Reinnleggelser kan sees på både
som en kvalitetsindikator og samhand-
lingsindikator. For gruppen pasienter
med hjertesvikt som hoveddiagnose er
antall reinnleggelser høyt. 

Gjennomføring 
av prosjektet
Kardiologisk syke-
pleier Lise Mildrid
Harbu (bildet) ar-
beider  ved Hjerte-
og Lungesengepos-
ten (MHL) og Me-
disinsk Poliklinikk. 
Hun har det daglige oppfølgings-
ansvaret med prosjektet. I praksis betyr
dette at én dag i uken er satt av til
pilotprosjektet.

Pasienter blir ofte på nytt innlagt på sykehus kort tid etter utskrivning. 
Helse Sør – Øst RHF  har nå satt i gang et pilotprosjekt med fokus på kvalitets-
forbedringstiltak – både i sykehus og i kommunehelsetjenesten, 
med formål å redusere antall reinnleggelser av pasienter med hjertesvikt. 

at samhandlingsreformen inneholder 2
reformer. Den ene er Folkehelsere-
formen der målet er å bedre folkeh-
elsen, den andre er
Helsetjenestereformen der målet er
bedre og mer effektive helsetjenester.

St. Olavs Hospital har inngått avtale
med alle kommunene i regionen. Hun
viste hjemmesiden til St. Olavs Hospital
og hvor vi finner disse samarbeids-
avtalene.

Sykepleiere 
ved hjertesvikt-
poliklinikken:
Ragnhild Hegge,
Marianne Læg-
ran, Marianne
Gullvåg og 
Marit I. Husby.

Nina Fålun, Kjersti Oterhals, 
Tone M. Norekvål

Det er 10 år siden de første studen-
tene ved Videreutdanningen i kardio-
logisk sykepleie startet opp ved Høg-
skolen i Bergen. I den anledning utgir
vi utvalgte fordypningsoppgaver skre-
vet av 23 studenter fra de fem før-
ste kullene, uteksaminert i perioden
2004-2012. Oppgavene viser bredde
og dybde innenfor ulike sykepleier-
roller ved ulike behandlingstilbud. De
synligjør også spesialsykepleiernes
evne til formidling gjennom tidligere
publiserte artikler i Vård i Norden,
Tidsskriftet Sykepleien og Hjertepos-
ten.

Ved å utgi disse oppgavene i bok-
form ønsker vi å dele den kunnskap
som spesialsykepleierne i kardiologisk
sykepleie har tilegnet seg. Oppgavene
gjenspeiler solid og relevant kunnskap
innenfor emnene akutt koronarsyn-
drom, hjertesvikt, arytmi og hjerte-
kirurgi.

Vi ser mange eksempler på at
kompetansen disse sykepleierne til-
egner seg i løpet av studiet anvendes
i praksis. Spesialkompetansen synlig-
gjøres gjennom utarbeidelse av vei-
ledningstilbud både til pasienter, stu-
denter og kolleger. De leder hjertes-
viktpoliklinikker og atrieflimmerpoli-
klinikker, følger opp hjertepasienter i
både pacemaker- og ICD-poliklinikk
samt iverksetter ulike rehabiliterings-
tilbud. Ikke minst møter den alvorlig
syke hjertesviktpasienten høyt kvalifi-
serte sykepleiere ved sykesengen.
De oppfyller dermed intensjonen
med videreutdanningen; Avansert
sykepleie til hjertepasienten skal vok-
se fram i samspillet mellom klinisk 
fagutøvelse og akademisk kunnskap.
Som Bengt Fridlund, professer ved
Linkøping Universitet, sier i sitt forord
i boken; «När den kliniska kompe-
tensen relateras till den akademiska
kompetensen och vice versa är för-
utsättningarna de bästa att kunskapen
grundas både på klinisk erfarenhet 

och systematiska analyser, dvs evi-
densbaserad kunskap. Behovet av
specialistkunskap och -utbildning är
påtaglig, vilket har uppmärksammats
av såväl klinik- som akademiansvariga
i Bergen och har lett fram till ett
framgångsrikt samarbete genom att
utbilda sjuksköterskor till specialister
inom kardiologisk vård.» 

Boken kan bestilles fra Høgskolen 
i Bergen: www.hib.no/nettbutikk. 

Den koster kr. 200.-

Jubileumsbok
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie 

ved Høgskolen i Bergen

I møte mellom klinikk og akademia

– fremvekst av avansert sykepleie til 

pasienter med hjertesykdom

Utvalgte studentoppgaver 2004-2012. Videreutdanning i kardiologisk sykepleie

Nina Fålun, Kjersti Oterhals og Tone M. Norekvål (red)
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Prosjektet vil implementere diverse
forbedringstiltak for pasientene. Disse
tiltakene er inndelt i tre ulike oppfølg-
ingsløp avhengig av pasientens tilstand.
Gruppe 1 skrives ut til hjemmet med
oppfølging av fastlege, gruppe 2 får
oppfølging på hjertesviktpoliklinikken,
og gruppe 3 overflyttes sykehjem. Det
er utarbeidet kriterier for hvilke
grupper pasientene skal inkluderes i. 
Forbedringstiltak som blir iverksatt:

1. Kvalitetssikret utskrivningssamtale
med behandlende lege, hvor pasienten
får en epikrise og oppdatert medi-
kamentliste. Dagen før utskrivelse får
pasienten en kvalitetssikret samtale
med pasientansvarlig sykepleier ved
sykehuset.

2. Sykehuset bestiller time for opp-
følgende kontroll hos fastlegen eller
ved Hjertesviktpoliklinikken innen en
uke etter utskrivning. 

3. For de pasienter som har hjem-
mesykepleie, er det ønskelig at hjem-
mesykepleier deltar på denne kon-
trollen. 

4. Fastlegen vil få et forslag til inn-
hold til denne kontrollen. Det er
samtidig avtalt at pasienten får direkte
telefonnummer til legesenteret hvis det
oppstår behov for rask legekontakt i de
første 4 ukene etter utskrivelse.

5. Pasienter som utskrives til syke-
hjem får tilsyn av sykehjemslege innen
1 uke.

6. Sykehuset skal legge til rette for
beslutningsstøtte for fastleger og syke-
hjemsleger ved behov. Dette skal
primært søkes hos den overlege som
har kontrasignert epikrisen, alternativt
hos kardiologisk bakvakt. 

Forslag til innhold 
av kontroll hos fastlege
*Anamnese:
• Gjennomgang av epikrise
• Gjennomgang av medikamenter
• Nåværende symptomer (dyspné,
tretthet, ødemer, brystsmerter, svim-
melhet)
• Røyke -og alkoholvaner
• Kosthold, salt -og væskeinntak
• Spørsmål fra pasienten
*Undersøkelse:
• BT (høyt, lavt, normalt)
• Puls (uregelmessig, hurtig, langsom)
• Perifere ødemer?
• Auskultasjon hjerte/lunger (normale
hjertetoner, bilyder, fremmedlyder
over lungene)
• Vekt

*Aktuelle lab. undersøkelser:
• Kreatinin
• Elektrolytter
• CRP
• Hematologi
• Thyroideaprøver
• Leverprøver
• Glukose

• NT-proBNP
• EKG

*Behandling i allmennpraksis:
• God pasientopplæring
• Redusere saltinntak
• Følge med på kroppsvekt med
regelmessig veiing, gjerne daglig om
morgenen. Vektøkning på 1,5 – 2 kg
på en uke kan være tegn på forverret
hjertesvikt, særlig hvis samtidig nye
symptomer og tegn. Eventuelt justere
medikamenter
• Legge vekt på mobilisering i
hjemmet
• Avtale ny kontroll ved behov

Evaluering med 
brukerundersøkelse
Det vil være en fortløpende evaluering
av tiltakene i tiden pilotprosjektet løper.
Prosjektet skal evaluere hvilke for-
bedringstiltak som faktisk har blitt fulgt
opp i praksis og hvilke av tiltakene som
pasientene anser som mest betyd-
ningsfulle. Dette vil gjøres gjennom en
strukturert brukerundersøkelse av de
pasientene som inkluderes i prosjektet.
Ca. 1 måned etter utskrivelse mottar
pasientene som har takket ja til deltag-
else i prosjektet, en brukerundersøk-
else i posten. Denne svarer de ano-
nymt på og sender tilbake i vedlagte
konvolutt. Kunnskapssentret behand-
ler dataene anonymt, og de har også

Vestre Viken HF, Bærum Sykehus

vært med på å utarbeide brukerunder-
søkelsen, noe som er med på å kva-
litetssikre undersøkelsen. Prosjektet tar
også sikte på å registrere hvem som
faktisk innlegger disse pasientene; lege-
vakt, fastlege, sykehjemslege eller and-
re. 

Kvalitetssikret samtale 
med sykepleier
Tiltakene innebærer at informasjonen
til pasienten i forbindelse med utskriv-
ning skal forbedres. Kvalitetssikret sam-
tale med sykepleier innbefatter grundig
informasjon om prosjektet både munt-
lig og skriftlig, utdeling av Hjertesvikt-
brosjyre fra LHL og Hjertesviktdagbok.
Sykepleier leser høyt med/for pasien-

ten fra Hjertesviktbrosjyren: om tung-
pust, hovne ben og tretthet/tiltakløshet
og hva kan de gjøre selv. Før utskrivning
fra sykehuset får pasienten timeavtale
hos enten fastlegen eller ved Hjerte-
sviktpoliklinikken. 

Bedre samarbeid mellom
sykehus og kommune
Kommunikasjonen mellom sykehuset
og kommunehelsetjenesten rundt pa-
sienten skal forsterkes i de første
ukene etter utskrivning. Blant annet skal
samarbeidet rundt den første kon-
trollen som pasienten har hos lege
etter utskrivning bedres, for å unngå
svikt i overgangen mellom sykehus og
kommunehelsetjeneste. Gjennom en

mer styrket samhandling mellom syke-
hus og kommunehelsetjenesten, er
målet å bidra til mer helhetlige helse-
tjenester for pasientene.

Bedre samarbeid mellom kom-
muner og sykehus skal føre til bedre og
raskere behandling for pasienter. I følge
Lisbeth Hammer Krogh, ordfører i
Bærum kommune, vil dette prosjektet
styrke helsetilbudet til pasientene og
bedre ressursutnyttelsen – dette er
samhandling i praksis.

Materialet til denne artikkelen er
hentet fra Prosjektmandatet – Reinnlegg-
elser Bærum Sykehus, PKO – Nytt, Helse-
medisinteknikk og et intervju gjort av
Østlandsendingen NRK. 

Malt av 
Elisabeth 

Rosseland, 
Sandefjord 
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NSF - LKS stipend for

Mastergrads-
student
NSF-LKS utlyser et stipend på kr 15 000 for studenter som 
skal ta mastergrad med tema knyttet til kardiologi.

For søkere gjelder generelle kriterier for stipend i NSF-LKS:
• Søker må ha vært medlem av NSF-LKS i to år ved søknadstidspunkt
• Søker må sende Abstrakt til NSF-LKS nasjonale kongress etter 

endt utdanning

Søknaden må inneholde:
• Protokoll til masteroppgaven
• CV
• Budsjett med anslåtte utgifter

Skal stipendet utbetales til privat konto må det vedlegges skattekort. 
Stipendet kan også utbetales mot dokumenterte utgifter.  
Krav i henhold til vedlagte originalkvitteringer må sendes inn senest 
31. desember 2014 til kasserer: Margareth Bjåen, Sollia 28, 5912 Seim. 

Det søkes på felles søknadsskjema. 
Generelle kriterier og søknadsskjema finnes på vår internettside: 
www.sykepleierforbundet.no/lks
Søknaden merkes mastergradsstipend. 
Søknad og vedlegg må leveres elektronisk.

Spørsmål om stipendet kan rettes til Gro Sørensen: 
gsorense@ous-hf.no

Søknadsfrist 10. januar 2014.

NSF - LKS

MEDLEMS-
STIPEND 2014

8 stipend à kr 8000

I 2014 vil NSF-LKS dele ut 8 stipend til sine medlemmer.

For nærmere opplysninger/vedtekter, se våre nettsider: 
www.sykepleierforbundet.no/lks
Eller kontakt NSF-LKS v/ Gro Sørensen: gsorense@ous-hf

Etter at prosjekt/hospitering/seminar/kongress er gjennomført skal
det skrives en rapport/artikkel som kan publiseres i Hjerteposten.

Søknaden må inneholde begrunnelse for søknad, 
samt budsjett med anslåtte ugifter.
Det søkes på eget søknadsskjema som finnes på vår internettside:
www.sykepleierforbundet.no/lks

Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter 
når rapporten er godkjent.
Krav med vedlagte originalkvitteringer må sendes inn 
senest 31. desember 2014 til kasserer: 
Margareth Bjåen, Sollia 28, 5912 Seim. 

Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret i NSF-LKS. 

Søknaden merkes medlemsstipend 
og leveres elektronisk. 

Søknadsfrist 10. januar 2014.
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Styret i NSF-LKS 2013
KONTAKTINFORMASJON

Offisiell adresse:
NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)
NSF-LKS
Postboks 456 Sentrum
0104 Oslo

Leder:
Siv Olsen
Bergsbakken 35
9403 Harstad
Tlf: 975 90 038
E-post: sivolsen@hotmail.com 
Medisinsk Avdeling 
UNN, Harstad

Styremedlemmer:
Nestleder og 
lokalgruppeansvarlig:
Aase Ervik
Kroppanmarka 133
7075 Tiller
Tlf: 99 61 78 05
e-mail a: Aase.Ervik@stolav.no 
e-mail p: aaseer@online.no
Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Hjerteposten:
Berit Gravrok
Knausen 66
9018 Tromsø
Mobil: 90 12 05 65
E-post a: berit.gravrok@unn.no
E-post p: beritgra@hotmail.com
Hjerte-Lungeklinikken, Hjertemedisinsk senge- og utredningspost
Universitetssykehuset Nord-Norge

Sekretær og profilering:
Gro Sørensen
Ullevålsveien 71
0454 Oslo
Tlf: 92 89 41 82
e-mail: gsorense@ous-hf.no
Thoraxkirurgisk avd, Rikshospitalet

Kasserer:
Margaret Bjåen
Sollia 28
5912 Seim
Mobil: 99 24 57 34
E-post: margbja@gmail.com
Hjerteavdelingen, Hjerteintervensjon (HINT)
Haukeland Universitetssykehus

Medlemsservice, nettside og profilering
Gunhild Brørs
Knausenstien, 7800 Namsos
Tlf: 41 25 95 63
E-post: gunhild_b81@hotmail.com
Medisinsk overvåkningsavdeling/Hjerteovervåkning 
Sykehuset Namsos

Varamedlemmer:
Observatør Hjerteposten:
Eva Dåreid Isaksen
Gullveien 10 B, 
4629 Kristiansand
Tlf: 41 55 62 89
E-post a: eva.isaksen@sshf.no
E-post p: isaksensk@hotmail.com
Sørlandet sykehus Kristiansand

Nettside og profilering:
Tor Haakon Bekkevold
Vøyensvingen 19
0458 Oslo
Tlf: 92 02 37 15
E-post: torhaakon@yahoo.no
Kardiologisk sengepost, Oslo Universitessykehus, 
Rikshospitalet
Valgkomité:
Tone M. Norekvål (leder)
Tangen, 5177 Bjørøyhamn
Tlf: 56 32 99 00
Mobil: 99 04 46 35
E-post: tone.norekval@helse-bergen.no

Marit Inderhaug Husby 
Dybdahls vei 15 D
7051 Trondheim
Tlf: 92 85 70 38
E-post: marit.inderhaug.husby@stolav.no
Klinikk for Hjertemedisin
St. Olavs Hospital

Tone Aarhus
Stalsberg terrasse 26,
2010 Strømmen
Tlf: 91 13 25 08
E-post: tonihus@gmail.com
Seksjon for hjertearytmier ved Kardiologisk avdeling, OUS

Autorisert regnskapsfører:
Økonomiavdelingen NSF
Postboks 456 Sentrum
0104 Oslo

Statsautorisert revisor:
BDO Noraudit
Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo

Internasjonalt samarbeid:
Council on Cardiovascular Nursing and Allied
Professions (CCNAP) of the European Society 
of Cardiology (ESC)

Tone M. Norekvål: Member Advisory Committe, Member Editorial Board,
European Journal of Cardiovascular Nursing, Member UNITE, Member of Pro-
gramme Committee EuroHeartCare
Siv Olsen: Member of National Society Committee, Member of Programme
Committee EuroHeartCare
Glenys Hamilton: Member of Programme Committee EuroHeartCare

Arbeidsgruppe for 
kardiologiske sykepleiere i Norden:
Marianne Sætrang Holm
Kristofer Jansonsvei 14, 5089 Bergen
Mobil: 90 55 58 09
E-post: marho-73@tele2.no

Medlem Hjertesviktforum
Merete Gulbrandsen Nordstad
Storåsveien 23, 1169 Oslo
Mobil: 90 11 36 69
E-post: meretegulbrandsen.nordstad@lds.no

NSF-LKS Troms
Leder: Berit Gravrok, Knausen 66, 9018 Tromsø
beritgra@hotmail.com - Tel: 901 20 565 (p)

NSF-LKS Nordland
Leder: Stina Pedersen, Nerbrekka 10, 8011 Bodø
stina.therese.pedersen@nlsh.no
pedersenstina@hotmail.com - Tlf: 952 61 763

NSF-LKS Nord-Trøndelag
Leder: Bente Moksnes Rønning
Matbergveien 9, 7600 Levanger
Ben-moks@online.no
bmoksnes@hnt.no
Tlf: 909 81 851

NSF-LKS Sør-Trøndelag
Leder: Thor Morten Strand, 
Saupstadringen 2B, 7078 Saupstad
nsflkstrondheim@gmail.com - Tlf: 928 49 536

NSF-LKS Hordaland
Leder: Margaret Bjåen, 5912 Seim
margbja@gmail.com - Tlf: 992 45 734 (p)

NSF-LKS Rogaland
Leder: Trude Fjeld, Brendamyrveien 7, 5534 Haugesund
trude@fjeld.cc - Tlf: 970 80 618 (p)

NSF-LKS Oslo/Akershus
Leder: Marianne Holter, Årvollia 23, 0591 Oslo
Marianne_006@hotmail.com - Tlf.: 920 10 833

NSF-LKS Hedmark og Oppland
Leder: Berit Tryland Sørlie, 2260 Kirkenær 
beritsorlie@hotmail.com - Tlf: 481 35 945

NSF-LKS Buskerud
Leder: Else Marie Christiansen
Sykehuset Buskerud HF 
Else.Marie.Christiansen@vestreviken.no

Vestfold
Leder: Emma Simonsen Lund
H. Wilhelmsens Alle 30, 3117 Tønsberg
Emma.Simonsen.Lund@siv.no - Emma.Lund@hive.no
Tlf: 958 13 028

Kontaktpersoner i fylker 
som ikke har lokalgruppe:
Østfold: Sissel Solberg, Sykehuset Østfold HF, 
Peer Gynts vei 78, 1535 Moss
sissol@so-hf.no - Tlf: 698 66 934/27

Aust- og Vest Agder: 
Lene Peersen, Sørheia 32, 4640 Søgne
Tlf: 977 95 175
e-mail a: lene.peersen@sshf.no
e-mail p: lenepeersen@powermail.no
Sørlandet sykehus Kristiansand

Møre og Romsdal:
Berit Hustad Birkeland, Adj. Dørumsgt. 4, 6413 Molde
bhbirk@online.no - Tlf: 975 19 863 (p)

Medlemmer som ønsker 
å etablere lokalgrupper:
Ta kontakt med Aase Ervik på e-post:  aaseer@online.no
Det er utarbeidet egen «Håndbok for hjelp til etablering av
nye lokalgrupper». 

Oversikt over etablerte 
lokallag NSF-LKS:

NSF - LKS 

Utdanningsstipend
NSF-LKS utlyser et stipend på kr 15 000 for studenter som tar 
videreutdanning i kardiologisk sykepleie med minimum 60 studiepoeng.

For søkere gjelder følgende:
• Må ha vært medlem av NSF-LKS i to år ved søknadstidspunkt
• Får ikke dekket utgifter fra arbeidsgiver eller andre kilder
• Abstrakt til NSF-LKS nasjonale kongress etter endt utdanning

Søknaden må inneholde:
• Begrunnelse for søknad som eget vedlegg
• CV
• Budsjett med anslåtte utgifter

Spørsmål om stipendet kan rettes til NSF-LKS 
v/Gro Sørensen: gsorense@ous-hf.no

Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter. 
Krav med vedlagte originalkvitteringer må sendes inn 
senest 31. desember 2014 til kasserer: 
Margareth Bjåen, Sollia 28, 5912 Seim. 

Det søkes på felles søknadsskjema. 
Generelle retningslinjer og søknadsskjema finnes på vår internettside: www.syke-
pleierforbundet.no/lks

Søknaden merkes utdanningsstipend.
Søknad og vedlegg må leveres elektronisk.

Søknadsfrist 10. januar 2014.
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• Artikler og leserinnlegg kan leveres
til Tidsskriftet Hjertepostens redak-
sjonskomité eller styremedlemmene i
NSF-LKS. 

• Manuskript leveres elektronisk, for-
trinnsvis skrevet i Microsoft Word. 
Om annen programvare benyttes,
oppgi hvilken. 

• Manuskriptet bør ikke overskride 
7 A4-sider med bruk av Times New
Roman skriftstørrelse 12 og enkel
linjeavstand.  

• Ved bruk av innrykk i tekst, bruk
tabulator, og ikke mellomrom. 

• Hjerteposten ser gjerne at det føl-
ger med tabeller, bilder eller illustra-
sjoner til manuskriptene. De kan leg-
ges direkte i teksten, eller leveres på
separate filer, angi i så fall plasserings-
sted og eventuell bildetekst. Det er
viktig at illustrasjoner er tydelige. 

• Oppgi referanseliste dersom det er
benyttet. Redaksjonen forbeholder seg
retten til å redigere og bearbeide
manuskripter som skal trykkes. 

• Overskrifter og undertitler tar 
redaksjonen seg av. 

• Tidsskriftet Hjerteposten samar-
beider nært med nettsiden til fag-
gruppen av LKS for elektronisk pub-
lisering av aktuelle artikler og utvalgt
fagstoff.   
Artikkelforfattere som ønsker 
å reservere seg mot evt. publisering 
på nettsiden, må oppgi dette ved
innsending av manuskript til Hjerte-
posten.  

Veiledning for artikkelforfattere i tidsskriftet Hjerteposten

Tid og sted                  Kongress, seminar, symposium og møter                         Internettadresse med abstraktfrist

4. jul - 6. juli 2014 Frontiers in CardioVascular Biology 2014 http://www.escardio.org/congresses/
Barcelona frontiers-in-cardiovascular-biology-2014/

13. - 17. september 2014 Transcatheter Cardiovascular http://www.tctconference.com/
Washington, DC Therapeutics (TCT) 2014

3. - 5. september 2014 SATNU 2014. 6th Joint conference in Cardio- www.sats2014.com
Gøteborg thoracic Surgery & Svenska Thoraxmötet

Hjerteposten 3 - 2013

Kongresskalender
Tid og sted                  Kongress, seminar, symposium og møter                         Internettadresse med abstraktfrist

16. - 20. november 2013 AHA, Scientific Sessions http://my.americanheart.org/professional/Sessions/ScientificSessions/
Dallas Scientific-Sessions_UCM_316900_SubHomePage.jsp

22. - 23. november 2013 LAA 2013. How to Close  http://www.csi-congress.org/laa-workshop.php?go=0
Frankfurt the Left Atrial Appendage

1. - 3. desember 2013 Innovations in Cardiovascular Interventions http://icimeeting.com/
Tel Aviv (ICI) 2013

11. - 14. desember 2013 EuroEcho-Imaging 2013 http://www.escardio.org/congresses/euroecho2013/
Istanbul

9. - 10. januar 2014 Forum for klinisk fysiologi, www.cardiopulm.no
Oslo Jubilieumskongress - 10. årsmøte

23. - 25. januar 2014 Controversies and Updates www.cacvs.org
Paris in Vascular Surgery (CACVS) Congress

30. januar - 1. februar 2014 Rome Cardiology Forum - http://www.escardio.org/education/live-events/courses/
Roma an ESC Update Programme in Cardiology rome-cardiology-forum/

20. - 23. februar 2014 The 3nd International Congress http://cppcongress.com/
Venezia on Cardiac Problems in Pregnancy (CPP)

24. - 27. februar 2014 17th International Congress www.regonline.co.uk/davos2014
Davos, Sveits on Advances in Cardiac Ultrasound

27. februar - 1. mars 2014 2nd International Conference www.kenes.com/ichb
Paris on Heart & Brain (ICHB 2014)

3. - 5. mars 2014 12th International Dead Sea Symposium http://www.idss-ep.com/ 
Tel-Aviv (IDSS) on Innovations in Technology, Treatment 

and Prevention of Cardiac Arrhythmias

27. - 30. mars 2014 3rd International Conference on Pre- www.prehypertension.org
Warsawa Hypertension & Cardio Metabolic Syndrome

29. - 31. mars 2014 ACC 2014 http://accscientificsession.cardiosource.org
Washington

4. - 5. april 2014 EuroHeartCare 2014 http://www.escardio.org/congresses/euroheartcare-2014/
Stavanger 

4. - 7. mai 2014 World Congress of Cardiology Scientific http://www.world-heart-federation.org/congress-and-events/
Melbourne Sessions 2014 world-congress-of-cardiology-scientific-sessions-2014/

7. - 10. mai 2014 Heart Rhythm 2014 35th Annual www.hrsonline.org/Sessions/futscisessions/
San Francisco Scientific Sessions

8. - 10. mai 2014, Amsterdam EuroPRevent 2014 http://www.escardio.org/congresses/europrevent-2014/

15. - 17. mai 2014, Wien EuroCMR 2014 http://eurocmr2014.medconvent.at/

17. - 20. mai 2014, Athen Heart Failure 2014 http://www.escardio.org/congresses/heart-failure-2014/

22. - 24. mai 2014, Bergen Norsk kardiologisk vårmøte 2014 http://www.kongress.no/sitefiles/13/bilder/Kongress2014/
Cardiologisk-2014-A5-Teaser.pdf

18. - 21. juni, 2014, Nice Cardiostim EHRA Europace 2014 http://www.cardiostim.com/Nice
on Pulmonary Hypertension

Navn Arbeidsplass Prosjekt

Heidi Lunde Elstad Fag- og forskningssykepleier, Feiringklinikken EuroHeartCare, Stavanger 2014

Anne Lise Fanum Moe Sykepleier Hjerteovervåkningen, Sykehuset Levanger EuroHeartcare,  Stavanger 2014

Jenny A. Vesterhus Sykepleier, Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs Hospital EuroHeartcare,  Stavanger 2014

Christine Moore-Mellem Kardiologisk sykepleier,  Akuttmottak og Hjertesviktforum Oslo, okt. 2013
hjertepoliklinikken, Diakonhjemmet Sykehus

Hilde H. Haug Intensivsykepleier Hjerteovervåkningen og EuroHeartCare, Stavanger 2014 
hjertesviktpoliklinikk, Sykehuset Levanger
Styremedlem i LKS Nord Trøndelag

Tildelte medlemsstipend 
høst 2013 (à kr. 8 000)
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Boehringer Ingelheim Norway KS    Postboks 405    1373 Asker               
www.pradaxa.no

KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 
mg, resp. 110 mg og 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), 
paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 110 mg og 150 mg: Forebygging av slag og 

risikofaktorer; tidligere slag, TIA, eller systemisk emboli, venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon <40%, 

Dosering:

amiodaron, kinidin eller verapamil (Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). Ved moderat nedsatt 

Administrering: Tas 

Kontraindikasjoner:

Forsiktighetsregler: 

foreligger begrensede sikkerhets- og effektdata. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), 
som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner:

C   Pradaxa «Boehringer Ingelheim». Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07

P-glykoprotein (P-gp). Samtidig administrering med P-gp-hemmere (amiodaron, verapamil, kinidin, 

anbefales ikke. 

Bivirkninger:

protrombinkomplekskonsentrat (f.eks. FEIBA), rekombinant faktor VIIa eller konsentrat av 

Egenskaper:

Plasmakonsentrasjonen av dabigatran viser et bieksponentielt fall med gjennomsnittlig terminal 

Pakninger og priser: 75 mg: 10 stk. (endose) kr 147,20.  

stk. (endose) kr 705,40. 

Sist endret:
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B RETURADRESSE:
Gunhild Brørs 
Knausenstien 6
7802 Namsos

Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefon-
tilbud 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.
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. 

Spis for hjertet 

Hjerteliv

Trim for hjertet
Hjerteliv.no

Hjerteliv

Kolesterol er 
    ikke ett fett !

Bytt til sunt fett
   – de hjertevennlige alternativene

Hjerteliv

Hjerneslag
Hjerteinfarkt
Hjerteoperasjon

Angina

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

      facebook.com/hjerteliv

På Hjertelinjen kan du også bestille våre hjertebrosjyrer




