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NSF-LKS 
er også på 

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 kongressen 
i Bodø (2013)  til kongressen i Stavanger (2014) gir deg:
Fri deltageravgift på årets EuroHeartCare kon-
gress i Stavanger.

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.
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Kjære medlem!

Denne tiden er alltid spennende som
NSF-LKS leder, da dette er tiden hvor 
vi får inn årsmeldinger fra alle lokal-
gruppene. Årsmeldingene er beviset
på den aktiviteten som skjer rundt
om i landet. Til tross for tilbakemel-
dinger på at det er utfordrende å
drive lokalgruppearbeid, ser vi at det
har vært en stor aktivitet, og at det
har vært et faglig og bredt program.
All ære til dere som holder det lokale
engasjementet oppe, vi hadde ikke
vært en faggruppe uten. 

I tråd med de nye vedtektene våre, 
vil vi ikke holde generalforsamling i
2014. Årsmeldingen vil derfor bli
publisert for våre medlemmer på
nettsiden vår. Kom gjerne med til-
bakemelding hvis det er noe du lurer
på. Vi ønsker fortsatt en dialog og
gode innspill fra medlemmene på
driften av NSF-LKS. 

Arbeidet med å videreutvikle NSF-
LKS fortsetter.  Vi har oppsummert 
de siste 20 årene, og er nå klar for å
jobbe frem prosjekter og idéer som
kan styrke vår faggruppe og den syke-
pleie som blir gitt til våre pasienter de
neste 20 årene.  Vi er derfor i gang
med å forberede en stor medlems-
undersøkelse som vi vil sende til deg

per mail. Denne undersøkelsen vil
hjelpe oss til å spisse det arbeidet vi
gjør.  Vi setter derfor veldig stor pris 
på om du oppdaterer mailadressen
din på «Din side» på NSFs nettside.
Du kan også sende en mail direkte 
til vår medlemsmail: 
innmeldingnsflks@gmail.com.
Vi har som mål at vi skal få en solid
svarprosent, undersøkelsen vil ikke
bli bra uten. Vi er derfor avhengig av
deg!

NSF-LKS ønsker å være der det skjer,
og har jobbet målrettet med å være
med i de sentrale møteplassene i
NSF.  Vi er derfor glade for at vi har 
et medlem både i NSFs kompetanse-
nettverk for ledere og NSFs kompe-
tansenettverket for folkehelse. Har du
som medlem noe som du ønsker å
spille inn til disse nettverkene, vil du
finne kontaktinformasjon til våre 
representanter på nettsiden vår. 

Arbeidet med kongressen 4.-5. april 
i Stavanger er nå i sluttspurten. 
Vi har i perioder jobbet intenst både
med programmet og det sosiale inn-
holdet. Nå er det bare å telle ned
dagene og glede seg til faglig påfyll i
flotte Stavanger.  Arbeidet med
EuroHeartCare gjør at vi er erfarin-

ger rikere når det kommer til arran-
gering av internasjonal kongress og vi
har fått mange gode innspill på hva
som rører seg utenfor våre lande-
grenser. Disse erfaringene tar vi med
oss videre i arbeidet med den nasjo-
nale kongressen. Den er vi allerede i
gang med å planlegge, og det er der-
for en stor glede å introdusere
Hamar som neste kongressby. 
Lokalgruppen i Hedmark og Oppland
har tatt på seg rollen som lokalvert
og det er bare å sette av datoen 
22.-24. april 2015 allerede nå. 
Hamar har en sentral beliggenhet,
ikke bare for tilreisende, men også til
flere gode fagmiljøer. Dette er et godt
utgangspunkt.

Med dette ønsker jeg alle en super
vår. Håper vi sees i Stavanger!

Hjertelig hilsen 
Siv Olsen

Lederartikkel

Kjære LKS-medlemmer!

Spørreundersøkelse for utvikling

Siv Olsen, leder i NSF-LKS



6

Av Eva Isaksen

Isaksen jobbet som fagutviklingssyke-
pleier ved Medisinsk Intensiv, Sørlandet
sykehus Kristiansand (SSK) frem til
2006, deretter ved Hjerte Intensiv
Enhet (HIE) samme sykehus. Hun
overtok som Enhetsleder ved Hjerte-
medisinsk seksjon SSK høsten 2007 og
har vært der siden, med ansvar for 55
ansatte fordelt på Hjerte Intensiv En-
het, sengepost, Kard Poliklinikk, Kard lab
og Hjerte Dag Senter (HDS). 

De ansatte er både intensivsyke-
pleiere, kardiologiske sykepleiere og
ellers en flott blanding av erfarne og
nye sykepleiere. Flere har kombina-
sjonsstillinger innad i seksjonen som
gjør at fordelingen av fagkunnskaper
blir veldig god. Dette bidrar også til at
ansatte opplever hjertepasientene i
flere faser, noe som skaper god kon-
tinuitet og trygghet for pasienten. Sek-
sjonen har også andre pasientkate-
gorier på sengepost og overvåkingen,
men hovedsakelig er det kardiologiske
pasienter vi arbeider med. Enhetsle-
derfunksjonen innebærer et totalansvar
for egen enhet i forhold til personal,
fag, drift og økonomi, og fordrer også
et godt samarbeid med seksjonsover-
lege. Seksjonens fokus er vidt: Hjerte-
pasienter i alle faser, fra det akutte
forløp inkludert implantasjon av
pacemaker, CRT-D/P og ICD, til poli-

klinisk oppfølging, samt det å skulle leve
med kronisk hjertesykdom.    

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

– Det å se helheten til hjertepasi-
enten og optimalisere forløpet til den
enkelte pasient ut ifra den situasjonen
pasienten er i og eventuelt kommer til
å leve med videre. Det betyr at jeg
som leder må legge forholdene til rette
slik at vi har nødvendig og god kom-
petanse på alle nivå. Vi ønsker selvsagt
å tilby pasienter og pårørende best
mulig pleie, omsorg og behandling i alle
faser, og får også mange gode til-
bakemeldinger på at vi mestrer net-
topp det. Da er det motiverende å
jobbe videre både som leder og med-
arbeider. Selv med ressursknapphet og
fokus på økonomi og effektivitet, opp-
lever seksjonen et fantastisk samhold
og innehar motiverte og kunnskapsrike
ansatte som drifter frem gode opplev-
elser, behandling og resultater for pa-
sienter i alle aldre og i ulike faser.

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

– Det å legge til rette for både
trivsel, godt arbeidsmiljø, faglig utvikling
og riktig kompetanse til enhver tid på
seksjonen vil jeg si er det viktigste bi-

draget en leder kan gjøre for at ansatte
skal kunne gjøre en best mulig jobb.
Det er de ansatte som er seksjonens
viktigste ressurser, og når de trives, vil
også pasientene få mest igjen for det.
Som leder ønsker jeg å være tilgjengelig
og lyttende i tillegg til å kunne ivareta
balansen mellom hva som er nødven-
dige tiltak i forhold til fordeling av res-
surser osv. Det er også viktig å holde
seg faglig oppdatert og følge med i ut-
viklingen for å kunne tilrettelegge og
tenke strategisk fremover.

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

– Ja, vi har mange eksempler : I flere
år har seksjonen driftet HDS som et
svært viktig tilbud for pasienter og
pårørende. Sykepleierne her jobber
meget selvstendig og har pasienter til
kontroll som gjør at re-innleggelser
ofte unngås, samt at pasienter opplever
en trygghet i å vite at de blir fulgt opp.
Dette kan for eksempel være pasienter
etter gjennomgått hjerteinfarkt, med
kronisk hjertesvikt og endocarditt-
pasienter. HDS driver også preoperativ
kardiologisk vurdering for hele SSK,
samt tromboseprofylaksibehandling.

Seksjonen har også veldrevne ICD-
grupper for pasienter som har fått im-
plantert ICD (hjertestarter) og deres

Torunn Isaksen tok sykepleierutdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund i 1994-1997 
og Videreutdanning i Intensivsykepleie ved Universitetet i Agder 2001-2002. 
Nå er hun enhetsleder ved Hjertemedisinsk seksjon Sørlandet sykehus,  Kristiansand.

«– Jo mer man lærer, 
desto mer interessant blir 
den jobben man skal utføre»
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pårørende. Det er erfarne sykepleiere
som står for undervisningen sammen
med kardiolog. Kursene gjennomføres
ca 2 ganger hvert halvår, og pasienter
og pårørende opplever dette som
meget viktig og nødvendig for å bedre
kunne takle å leve med hjertestarter.

Nokså nylig har seksjonen også
startet opp med sykepleiedrevne atrie-
flimmergrupper der pasienter med
atrieflimmer på lik linje med ICD-
pasienter, får tilbud om gruppeunder-
visning, eventuelt sammen med på-
rørende. Dette opplever vi som meget
nyttig. 

Vi har også startet opp med egen
Brystsmerteenhet inne i sengeposten.
Dette har for SSK sin del gjort at bryst-
smertepasienter får en bedre kon-
tinuerlig oppfølging og behandling, da
hele det kardiologiske miljøet er sam-
let. Dette genererer stor pasientgjen-
nomgang og også arbeid for syke-
pleierne, noe liggetiden gjenspeiler.
Den var nede i 1,7 liggedøgn i januar
2014. 

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

– Jeg opplever at ansatte generelt
er opptatt av faget og interessert i å
videreutvikle seg samt holde seg opp-
daterte. Seksjonen tilrettelegger for

fagdager i turnus, fagseminar med hos-
pitering på andre sykehus, og deltakelse
på andre aktuelle (eksterne) kurs ut i
fra etterspørsel. Vi kan nok bli flinkere
til å motivere medarbeiderne selv til å
foreslå kurs de ønsker å delta på, men
det meste av «kurspotten» ønsker de
ansatte å bruke på egne fagseminar der
innholdet er tilpasset eget fag og drift.
Vi har startet med «månedens tema»,
der fagsykepleierne i samarbeid med
ansatte bestemmer hva de ønsker å ha

fokus på fremover pr måned. Dette
håper vi skal bidra til økt fokus på 
aktuelle temaer. I tillegg legger sek-
sjonen og hele Medisinsk avdeling til
rette for eventuelt videreutdanning for
de som ønsker det. For tiden har vi 
én sykepleier som går på videreut-
danning i kardiologisk sykepleie, én som
tar videreutdanning i ultralyd ekko/cor,
samt at vi har to som tar master-
utdanning i Intensivsykepleie. Vi gjen-
nomfører også undervisning i for-

Som leder er
Torunn Isaksen

opptatt av å legge
til rette for fag-

utvikling for 
de ansatte.
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bindelse med personalmøter og sen-
der ukentlig ut «ukesavis» med siste
nytt både ifht drift og fag. Alt dette
bidrar til at fokus på mer kunnskap og
informasjon vedlikeholdes. Jeg tenker 
at jo mer man lærer, desto mer inter-
essant blir den jobben man skal utføre.

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

– Hovedutfordringen er tredelt et-
ter min mening: Det ene er å ha/få
motiverte ansatte med riktig kom-
petanse som virkelig ønsker og også
gjennomfører det å ha faglig utvikling 
i fokus kontinuerlig. Det kan være alt
fra konkrete spørsmål og nysgjerrighet
i den daglige sykepleien til ønske om
videreutdanning.

Det andre er ressursknapphet i for-
hold til å kunne sende ansatte på kurs,
eller ha tilstrekkelig nok ressurser til
egen undervisning. Det er en utford-
ring å skulle gi de ansatte «nok» tilbud,
samtidig som budsjett osv skal over-
holdes. Da blir det min oppgave å drifte
forsvarlig både bemanningsmessig og

økonomisk, som igjen kan skape større
handlingsrom for faglig utvikling. Priori-
teringen kan oppleves krevende i ar-
beidshverdagen.

Det tredje er at det stadig til-
kommer endringer i drift med fare for
å flytte arbeidet for sykepleierne bort
fra pasienten. Tenker da for eksempel
på økte krav angående dokumentasjon.
Dette kan være demotiverende, selv
om alle forstår at dokumentasjon er
viktig. 

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

– Ja, det mener jeg. Innholdet i
Hjerteposten er alltid oppdatert og
nyttig. Jeg har deltatt på NSF-LKS kon-
gresser tidligere, og det var lærerikt. Vi
har dessverre ikke en egen NSF-LKS
lokalgruppe på Sørlandet (Aust- og
Vest-Agder) lenger. Det er nok noe 
vi bør ta tak i igjen.

– Hvordan opplever du faggruppens
fokus i forhold til ledere?

– Jeg har ikke deltatt på ledersam-

ling i regi av NSF-LKS. Opplever at det
er andre arenaer som er gjeldende i
forhold til rollen som leder.

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

– Viktigheten av et godt arbeids-
miljø der alle trives og har et bra
samhold. Jeg vil oppfordre alle ansatte
til å si ifra hvis det er noe som de 
ikke trives med, og oppfordre ledere 
til å tørre å gå inn i eventuelle kon-
flikter, ta ansvar. Alle, uansett hvilken
funksjon man har, bør vite at faktisk 
DU utgjør en forskjell, det gjør noe
med alle hvis ikke nettopp DU er på
jobb eller har det bra. Alle har selv et
ansvar for sin egen trivsel, men også 
for å bidra til at hele arbeidsplassen blir 
et godt sted å være.  Dersom du trives
på jobb, så vil andre også trives – og
ikke minst: Dette merker pasientene,
og de vil få en bedre opplevelse uan-
sett hvilken fase de er i eller av hvilken
årsak de trenger behandling eller opp-
følging.                                                       

Berit Gravrok

14. januar var alle lokalgruppelederne
invitert til et årlig møte. Møte ble
avholdt i Oslo og en hadde i år valgt å
holde det utenom den årlige kongres-
sen. Tilstede på møte var represen-
tanter fra 9 lokalgrupper samt re-
presentanter fra Landsstyret i NSF-LKS. 

Møtet ble innledet med en pre-
sentasjon av alle deltakerne. Etter dette
kom Frank Oterholt fra Sentraltfag-
forum og  hadde et innlegg for oss om
hva Sentraltfagforum er og hva de
driver med. Han informerte også litt
om LMI og konseptgodkjenning. Dette
var nyttig informasjon da flere fag-
grupper driver arrangementer som
involverer sponsing fra industrien. 

Etter en trivelig lunch fikk vi infor-
masjon fra NSF regnskap angående im-

plementering av regnskap. Fra 1. august
2014 skal alle lokalgruppenes regnskap
implementeres innunder regnskap i
NSF. Det vil komme mer informasjon
ut til lokalgruppene om dette. 

Leder i NSF-LKS, Siv Olsen, infor-
merte om EuroHeartCare som skal
arrangeres i Stavanger 4.-5. april 2014.
Viktig at vi sprer ordet og prøver å re-
kruttere mange deltakere til denne
kongressen.

I 2015 vil NSF-LKS arrangere sin år-
lige kongress på Hamar. Lokalgruppen
i Hedmark og Oppland er klar til å
være vertskap og vil presentere kon-
gress byen i Hjerteposten nr 2, 2014.

Alle ble oppfordret til å oppdatere
sin informasjon som ligger inne på
«Min side» på NSF sin nettside. Det er
viktig at både adresse, telefonnummer
og mailadresse stemmer. Dette for at

en både skal kunne motta Hjerte-
posten samt annen viktig informasjon
som blir sendt ut til medlemmene av
faggruppen.

Dette årlige møtet blir ansett som
et viktig møtepunkt både for lokal-
gruppeledere og Landsstyret. En får
mulighet til å treffes og utveksle er-
faringer samt at en mottar informasjon
som er viktig for videre drift av både
lokalgruppene og NSF-LKS. 

Lokalgruppeledermøte 2014

Til medlemmene:
Årsmeldingene 
til NSF-LKS er nå 
publisert på nettsiden.
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Marit Buvarp og Merete G Nordstad

I forbindelse med 30-årsjubiléet for
den første hjertetransplanterte i Nor-
ge og Norden den 6. november, be-
sluttet lokalgruppen å arrangere en hel
Temadag i stedet for Temakveldene

som vi ellers holder. Et stort oppmøte
med over 70 påmeldte deltok denne
dagen som var spekket med mange
spennende foredrag og med god
bredde innenfor temaet. 

Det ble servert frukt, kaffe og te
ved ankomst, og lokalgruppeleder
Marianne Holter åpnet og  ønsket alle
velkommen.

Transplantasjonshistorikk 
ved pensjonert overlege Svein Simonsen
Den første hjertetransplantasjonen ble
utført i Sør Afrika i 1967 og ble utført
av Christian Bernard. Noen ildsjeler be-
gynte å jobbe med å få til hjertetrans-
plantasjoner her i Norge også, men
møtte stor motstand. Men natt til den
6. nov 1983 ble den første hjertetrans-
plantasjonen i Norge og Norden ut-
ført. Teamet rundt transplantasjonen

besto av 30 stykker. To dager senere
kom det kritikk fra bl.a. en teologi-
professor som mente at: «Sjelen satt i
hjertet, og at det burde være et tilbud
for hele befolkningen og ikke bare for
noen få utvalgte» og  Helsedirektøren:
«Kan man bruke penger på en slik
luksusbehandling?» Men transplanta-
sjonen ble utført etter internasjonale
regler. Det tikket inn gratulasjoner fra
utlandet, og dermed var snøballen i
gang. Det er snart utført 800 hjerte-
transplantasjoner i Norge. Overlev-
elsesprosenten i Norge er høyere enn
gjennomsnittet internasjonalt. 

Kirurgisk aspekt 
ved hjertetransplantasjon 
ved hjertekirurg Odd Geiran
Kort oppsummert har hjertetrans-
plantasjon vært ganske så uforandret i

Hjertetransplantasjon
– 30 år i Norge

Temadag og jubileumsseminar på Rikshospitalet den 6. november 2013 ble arrangert av NSF-LSKs lokal-
gruppe i Oslo/Akershus og Hjertetransplantasjonsenheten ved Rikshospitalet i samarbeid.

Pensjonert overlege Svein Simonsen.

Overlege Arne K. Andreassen foreleser om langtidskomplikasjoner hos hjertetransplanterte. Alle foto: Aleksander Sekowski



Hjerteposten 1 - 2014

10

disse årene. For å kunne bli vurdert til
hjertetransplantasjon er det en lang ut-
redning. Kriterier er bl.a. redusert mi-
nuttvolum, arytmi, redusert allmenn-
tilstand, hjertesvikt i NYHA 4 (3) og
samarbeidsevne. All utredning foregår
ved RH, men ofte er den begynt ved
lokalsykehuset før henvisning til RH.
Videre må det være en tilpasning mel-
lom donor og mottaker, som blod-
typeforlikelighet, størrelsesforlikelighet,
alder, medisinske behov, ventetid, ikke
all antistofforlikelighet tas hensyn til på
grunn av lite tilgang på hjerter. 

Når transplantasjonen er et faktum
blir donorhjertet hentet i en egen
kjøleboks. Er det langt unna benyttes
det for eksempel eget fly. Organer tåler
ikke langvarig iskemi, (ca 3 timer), der-
for er det viktig at alle formaliteter er
på plass på forhånd. Pasienten blir
koblet til hjerte-lunge-maskin og hjer-
tet fjernes. Donorhjertet plasseres i
brystet og kobles til blodårene. Utford-
ringen er at det kan oppstå stenoser
på hulvenene eller vridning på lunge-
åren.  

Den store trusselen ved en trans-
plantasjon er transplantasjonssvikt og
blødning. Det kan være behov for in-
tensiv behandling for å opprettholde
og optimalisere hemodynamikk og
væskebalanse. Mekanisk understøttelse
og infeksjonsprofylakse. Erfaring fra
transplantasjon kan overføres til andre
alvorlig syke pasienter.

Hjerte organdonasjon er høy i Nor-

ge i forhold til de andre landene i Nor-
den. Til enhver tid er det ca. 13 stykker
som står på venteliste. Det er flest
menn som blir hjertetransplantert.
Gjennomsnittsalderen for voksne er 51
år, og for de under 18 år er det 10 år.
Det er en stadig utvikling på området.
Flere får operert inn «kunstig hjerte» i
påvente av transplantasjon, mens de
dårligste av de dårligste kun får kunstig
hjerte. Det forskes på transplantasjons-
problematikk og på hvordan øke be-
handlingsmulighetene. Det blir flere
med terminal organsvikt, flere eldre
pasienter, færre kontraindikasjoner og
større forventning. Foreløpig er ikke
immunologiske problemstillinger og
fysiologisk effekt løst med tanke på det
å benytte grisehjerter.

Noen milepæler i hjertetransplanta-
sjonens historie:

1) Ciclosporin er en sopp fra Har-
dangervidda som benyttes som im-
munsuppressiv. Det er en livsvarig be-
handling, etter dens oppdagelse førte
det til en ny æra i transplantasjoner.

2) Natt til 6. nov. 1983 ble det
første hjertetransplantasjonen utført i
Norge.

3) Første hjertetransplantasjon på
tenåring skjedde i 1986 og på barn i
1991.

4) Første hjerte, lever og lunge
transplantasjon var i 1996.

5) I 2003 ble det utført 44 trans-
plantasjoner, som var en rekord på
verdensbasis sett i forhold til folketall.

6) Natt til 6. nov i år – på dagen 30
år senere – ble det utført nok en
hjertetransplantasjon ved RH.

Pasienthistorie
Et stort inntrykk gjorde også pasient-
historien, en mann som har vært så
heldig å bli hjertetransplantert to
ganger. Første gang var i 2002 pga. kar-
diomyopati. Ved kontroller møter han
på andre i samme situasjon og han
kunne fortelle på vegne av mange at
de har en felles følelse av ivaretakelse.
Mens kreftpasienter blir frustrert over
ikke å få tilbud over behandling som
finnes, reflekterer hjertetransplanterte
over at: «Hvis jeg får et nytt hjerte, så
skyver jeg en annen ut av køen fordi
hjerter ikke er noen hyllevare.» De er
svært syke og det er mange undersøk-
elser. Ofte er det da en lettelse å få
høre: «Nå er du så syk at nå kommer
du på lista!» Den andre gangen han
havnet på lista var han mye sykere og
det var en større påkjenning, fordi det
var usikkert om han kom til å leve
lenge nok. 

Langtidskomplikasjoner 
hos hjertetransplanterte
overlege Arne K.  Andreassen
Kreft er den hyppigste årsak til at de
hjertetransplanterte dør, man ser lite
av infeksjoner og rejeksjononer (avstøt-
ning).

De som er transplantert i nyere tid
lever lenger enn de første som ble
transplantert, kanskje ikke så uventet.
Man ser at de transplanterte utvik-
ler mer perifer karsykdom sammen-
lignet med andre, hvor det er mer ek-
sentriske lesjoner med rikere lipid-
kjerne enn hos de transplanterte
(CAV).

I forhold til utvikling av koronar-
sykdom øker CAV parallelt med mi-
kro-Crp – som er et uttrykk for infla-
masjonsprosess i koronarkar. Hvite
blodlegemer fester seg til koronarkar
og er mer representert hos de trans-
planterte tidlig etter transplantasjon.

Det er foreløpig ingen effektiv be-
handling for CAV-forebygging eller for
behandling av etablert CAV. Det fo-

Odd Geiran
er tidligere
avdelings-
leder ved

Thorax.
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religger økt intima-media tykkelse som
er et uttrykk for etablering av koro-
narsykdom og sklerose. Dette måles
ved IVUS, ultralyd hvor man måler
intima-media-tykkelse. Viktig å kon-
trollere og utrede på et tidlig tidspunkt,
kan ses allerede ett år etter trans-
plantasjon. De små karene kan ikke be-
handles, men man kan gjøre PCI på de
større karene. Man vet ikke om dette
er livsforlengende behandling, men at

det i hvert fall kan hjelpe på sympto-
mer som dyspne og angina.

Kreft er dessverre en komplikasjon
hos transplantasjonspasientene. Im-
munsuppressiva svekker eget immun-
forsvar og kan svekke egen helse og
disponere for utvikling av enkelte
kreftsykdommer. Man har sett at opptil
35 % av de transplanterte utvikler en
eller annen form for kreft, hvor hud-
kreft og lymfomer er hyppigst. En

studie viste at av 650 transplanterte
var det etter 6-7 år utviklet kreft hos
240. Dette er høye tall og man tilleg-
ger Cyklosporin en del av ansvaret for
dette. De siste årene har man nå tatt 
i bruk Tacrolimus som ser ut til å være
noe «snillere» i forhold til dette. Man
må heller ikke glemme at snittalderen
for transplanterte er høy slik at det
også kan være med å forklare en
høyere forekomst også av kreft i denne
gruppen.

Årsaker til utvikling av kreft må også
ses i sammenheng med alder ved
transplantasjon, immunsuppressiva og
røyking post TX. Man ser økt mor-
talitet hos TX-pasienter med dårligere
prognose og man har stort sett bare
palliativ behandling å tilby disse.

Immunsuppresjonsbehandlingen er
ikke så forskjellig i dag sammenlignet
med for 30 år siden, det er mye av de
samme medikamentene. Man ser mer
korornarsykdom hos de med nyresvikt
uten at man kan forklare dette nær-
mere. Everolimus er mer «nyrevennlig»
og man ønsker å se om dette kan er-
statte vanlig cyklosporin for å se om
det kan hindre utvikling av nyresvikt. En
studie er i gang på dette; SCHEDULE,

Arne K. Andreassen,
overlege pa�TX-
teamet Kardio-

logisk sengepost.

Bilde hentet fra hjertekirurg Odd Geiran sitt foredrag om kirurgiske aspekter ved hjertetransplantasjon.
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hvor foreløpige resultater har vist at
det er bedring i nyrefunksjon (GFR)
som også vedvarer ut over 12 må-
neder. Man har i tillegg også sett
mindre CAV hos de pasientene som
fikk Evirolimus samt CMV-reduksjon.

Helserelatert livskvalitet og
komplikasjoner hos pasienter
etter hjertetransplantasjon
spesialsykepleier Rita Skårdal 
(masteroppgave 2013)
Hensikten med masteroppgaven var
blant annet å kartlegge helserelatert
livskvalitet, og å identifisere faktorer
som kan predikere tidlig utvikling av
komplikasjoner. 

Utvikling av komplikasjoner i forløpet:
- Koronarsykdom
- Redusert nyrefunksjon
- Kreft
- Død 

Pasientene som ble inkludert i opp-
gaven var ikke nytransplantert, men
hadde fått hjertetransplantasjon for 6-
7 år siden. Arbeidet avdekket at det 
var hyppig forekommende å oppleve
en eller annen form for komplikasjon
hos 139 av 147 pasienter. 107 utviklet
koronarsykdom og 65 kreft. Økende
alder og kreatininverdier var assosiert
med økt risiko. Det samme gjaldt tid fra
transplantasjon, røyking og Hba1c var
assosiert med økt risiko.

Statiner har vist seg gunstig, ikke
bare for kolesterolnivået i blodet, men
også for andre prosesser i kroppen,
som inflammasjonsprosesser.

Faktorer assosiert med risiko for død:
- Alder
- Postinfarkt svikt
- HbA1c
- GFR

Dette er funn som samsvarer med
andre analyser og studier.

Effekt av trening 
etter hjertetransplantasjon  
Phd. Kari Nytrøen, fysioterapeut 
Hjertetransplanterte har redusert ok-
sygenopptak, VO2. Det finnes få 
kontrollerte studier på trening etter

hjertetransplantasjon. Man ser i det
denerverte hjertet at det autonome
nervesystemet er satt ut av spill =
kronotrop insuffisiens. Dette kjenne-
tegnes av forhøyet hvilepuls og at det
tar lang tid før pulsen faller etter en ak-
tivitet (høye katekolaminer).

Hvilken  betydning har denervasjon 
for rehabilitering og trening?
- Forhøyet hvilepuls
- Langsom frekvensøkning
- Lav maksimalfrekvens
- Langsomt frekvensfall

HIT (høy-intensitets-trening) inn-
befatter intervalltrening 4 x 4 og med
85-95 % av maks hjertefrekvens over
3 x 8 uker, og med egentrening i mel-
lom disse periodene. Det vil si 72
intervalløkter i løpet av ett år. Resul-
tatene viser signifikant forbedret ar-
beidskapasitet etter ett år. Studien ble
foretatt hos pasienter som hadde fått
hjertetransplantasjon 4 år tidligere.

Mulige mekanismer assosiert med 
nedsatt VO2-max:
- Redusert cardiac output
- Pulmonal dysfunksjon
- Redusert muskelfunksjon
- Redusert vasodilatasjon 
- Dekondisjonering
- Andre: alder, kjønn, donor, angst, 
depresjon mm

Konklusjonen på denne studien
viste at utholdende muskelstyrke samt
fettprosent var begrensende faktorer.

OG at dette er en trygg og effektiv
treningsform for stabile hjertepasienter. 

Man har også sett effekt med inter-
valltrening på CAV, med reduksjon på
intima-mediatykkelse og her er studie
allerede i gang for å kartlegge dette
nærmere.

VAD 
(ventricular assist device)
Spes.spl. og VAD-koordinator 
Gro Sørensen
Det er stadig flere som har behov for
VAD, enn for noen få år tilbake i på-
vente av transplantasjon. Flere har be-
hov for nytt hjerte, men antall donorer
øker ikke. Når pasienten blir henvist til
RH for utredning, er de ofte så dårlige
at de har behov for VAD.

De nye pumpene kalles for LVAD,
(avlaster venstre side av hjertet) og kan
ved alvorlig hjertesvikt overta sirkula-
sjonen helt eller delvis. De opereres inn
i pasienten, og har et batteri som
pasienten må bære med seg. Fordelen
er at de kan være mobile og trene seg
opp. LVAD kan være en bro til trans-
plantasjon, for å komme seg for ek-
sempel etter en endokarditt eller være
en permanent løsning. Den muliggjør
at pasienten kan være i jobb, være
fysisk og sosialt aktive og være hjemme.
Vanligste komplikasjon ved bruk av
LVAD er infeksjon rundt drivkraften
som kommer ut av kroppen. Pr. i dag
er det tre stykker som bruker den varig

Gro Sørensen
hadde innlegg
om VAD som 
bro til hjerte-

transplantasjon
og som perma-

nent løsning.
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i Norge. På verdensbasis er det pa-
sienter som har levd med LVAD over i
10 år og i Norge over seks år. I tillegg
må pasientene bruke vanlig medika-
mentell sviktbehandling.

Stadier i sviktbehandlingen:
1) Medikamentell behandling, livsstils-
endring
2) Kirurgi/pacemaker/ICD
3) VAD
4) TX
5) Palliativ

Pasientforløp og livskvalitet
etter hjertetransplantasjon
Transplantasjonsspl. og klinisk spes. i spl.
Anne Relbo og Ingelin Grov

Transplantasjonsprosess
Veldig ofte begynner utredningen al-
lerede ved lokalsykehuset, mens av-
sluttende utredning alltid er ved RH.
Det er svært sjelden man må vente

over et år på transplantasjon og det er
få som dør på ventelisten. Opera-
sjonen tar ca fire timer. Deretter flyt-
tes pasienten over til intensiv, så til
sengepost, pasienthotell, hjem og de-
retter inn til kontroller. Et sykehusopp-
hold varer i ca 6-8 uker, deretter blir
det livslang oppfølging med blodprøver,
ekko, røntgen thorax og coronar an-
giografi. Immunsuppressiv er livsviktig
og livslang, og skal kun styres av RH.

Hvorfor utredning?
Det er mangel på donorhjerter og der-
for er kriteriene for hjertetransplanta-
sjon strenge. Pasientene må være syke
nok, det vil si være i hjertesviktfunk-
sjonsklasse 4 (3) tiltross for optimal
medikamentell behandling. De må
være motiverte og ha samarbeidsevne
(psykisk helse). Utelukke at de har en
alvorlig ukjent sykdom med dårlig
prognose. Kartlegge forhold til røyk/rus
og sosial rolle, sykdommens varighet,
hvor lenge/brått, tidligere erfaring og

håndtering av påkjenninger, holdninger
og livssyn.

Ventetid 
I ventetiden til donasjon har fastlegen
en viktig hovedrolle, og må ta kontakt
med RH hvis endring av helsen. Pa-
sientene kommer til kontroll ved RH
ca hver 3-4 mnd. RH tilbyr også tele-
fonoppfølging. Målet er at pasienten 
til enhver tid skal kunne være i stand 
til å kunne gjennomgå et stort kirurgisk
inngrep. Viktig med hygieniske prin-
sipper, unngå smitte og viktig å vak-
sinere seg. Pårørende har behov for
ærlig og grundig informasjon, ofte
dreier det seg om praktiske ting og det
er viktig med egenomsorg.

Infeksjoner
Risiko for infeksjon er størst i den post-
operative fasen og i de seks første
mnd. Viktig med god hygiene. Pasien-
tene må være obs på infeksjonstegn og
måle temperaturen hvis de er litt ute

I pausen ble det servert jubileumskake til alle deltakerene.
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av form. Følge opp med å ta vaksiner.
Ved reiser til utlandet er det viktig at
de oppholder seg på steder med gode
sanitære forhold.

Fysisk aktivitet
Det gis seks måneder med fri fy-
sioterapi etter transplantasjonen. Fysisk
aktivitet reduserer faren for hjerte- og
karsykdom, øker perifer sirkulasjon og
reduserer uheldige virkninger av im-
munsuppressiv. De fleste er normal-
vektige før transplantasjonen, men et-
ter tre år er de overvektige. 

Livskvalitet
De første ukene etter transplantasjo-
nen oppleves ofte som en lykkerus, de
er lettet over å ha overlevd og det å
ha HÅP for fremtiden. Etter hvert
kommer de i tilnærmet normalt liv. En
del ekteskap går i oppløsning etter

transplantasjonen som for eksempel
kan skyldes skjevfordeling av roller
under sykdomsperioden. Mange har
redusert kognitiv funksjon før trans-
plantasjonen, men en del har dette
også etterpå. Årsak ikke helt kartlagt,
men muligens toksisk virkning av ciclo-
sporin. Ungdom opplever ofte selv-
bildet som truet på grunn av arr og av
bivirkninger som kan gi endret ut-
seende. De vil gjerne være «normale»
og ikke skille seg ut. De lever ofte et
hektisk liv og kan ha lett for å glemme
å ta medisinene. 

Det er økt risiko ved å bli gravid
som hjertetransplantert og det anbe-
fales ikke å bli gravid før det har gått
ett til to år. Det er også økt risiko for
spontanabort, preeklamsi, rejeksjon og
de bør være i god form. En del kan slite
psykisk etter transplantasjonen og
nesten 25 % har depresjon av mild til
alvorlig grad. Det er også en sam-
menheng mellom depresjon og mor-
talitet etter transplantasjonen. Det kan
være «vondt å miste sykdommen sin»
fordi det for noen kan ha medført
noen goder, og nå får man ikke den
samme oppmerksomheten som tid-
ligere. Mange føler takknemlighetsgjeld,
har humørsvingninger og det skjer
endring av samliv og roller. Det kan
være vansker med å finne sin plass i
arbeidslivet og på fritiden, og derfor
kan et lærings- og mestringskurs være
aktuelt. De fleste donorer i Norge
skyldes hjerneblødning og ikke ulykker.

Pasientopplæring
TX-sykepleier/klinisk spesialist 
Sissel Stamnesfest
Det kan være en utfordring å drive
pasientopplæring, kanskje ikke minst til
de hjertetransplanterte. Her er det
spesielt viktig at de følger godt opp
rundt den medisinske behandlingen
som er livslang, og etterlevelse i forhold
til en del «begrensninger» både når det
gjelder en del matvarer de må holde
seg unna og ellers ved god oppfølging
og kontroll ved endringer i status. 

Man har drevet pasientopplæring i
30 år, men kanskje ikke så systematisert
som det har vært de siste årene. Det
finnes mange ulike lover, pasientrettig-

hetsloven, spesialisthelsetjeneste loven
med mer, som tillegger behandlere å gi
god opplæring til pasientene slik at
disse bedre mestrer det å leve med sin
kroniske sykdom. Pasientopplæring har
etter hvert blitt lovpålagt og er en
veldig viktig del av behandlingskjeden.
På transplantasjonsenheten på Riks-
hospitalet har man også utarbeidet en
«Dagbok» til disse pasientene slik at
alle data kan samles på ett sted. Et
nyttig redskap for alle som er involvert
i behandlingen, både sykehus, fastlege
og pasienten selv.

Hjerteposten 1 - 2014

Transplantasjonssykepleier Ingelin Grov.

Transplantasjonssykepleier Anne Relbo.
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Opplæring er en forutsetning for
mestring av livet og leve med utford-
ringer når man har en kronisk sykdom.
To viktige begreper er Læring og Mest-
ring.

Pasientopplæring i et større per-
spektiv handler om å reduserer utgifter
til behandling på lengre sikt og bidra til
færre innleggelser, færre skader, færre
på trygd, mindre bruk av egenmeld-
ing/sykemelding. Pasienten skal utføre
hensiktsmessig behandling og dermed
oppnå tilfredsstillende behandlings-
resultat og god helse. Opplæring «kon-

kurrerer» med behandling. Pasient-
opplæring skal bidra til at pasientens
helseadferd og helsestatus bedres.
Pasienten er en viktig del av behand-
lingsteamet; og det er viktig med kunn-
skap, forståelse, fokus på sunne hold-
ninger, adherence / compliance for å
oppnå et ønsket resultat.

Oppsummering tilslutt; 
En fantastisk spennende og innholdsrik
dag med stor bredde på det faglige
som ble presentert. Og en flott mar-

kering av 30-årsjubiléet for den første
hjertetransplanterte i Norge og Nor-
den. 

(PS! vi fikk vite at det hadde blitt trans-
plantert nok en pasient på 30-års-
markeringen – i løpet av natten.)

Ingelin Grov og Anne Relbo foreleste om pasientforløp og livskvalitet hos hjertepransplanterte.
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Anita  Kokkvoll

Vi hadde hentet inn eksterne fo-
relesere til begge dagene, og vi ønsker
spesielt å nevne MD PhD Daisy J. A.
Jansen fra Center of  expertise for chronic
organ failure (CIRO) i Nederland. Hun
er spesialist i geriatri, palliativ omsorg
og forsker. CIRO er ledende innen
palliativ omsorg for pasienter med
hjerte-, lunge- og nyresykdommer. 
Hun hadde fire forelesninger som om-
handlet palliativ omsorg til KOLS-
pasienter, omsorg ved livets slutt,
symptomer på angst og depresjon og
palliativ behandling av dyspne.

De andre eksterne foredrags-
holderene var Tone Sjåheim (MD PhD,
lungelege fra Rikshospitalet) som snak-
ket om lungefibrose – diagnostikk og
behandling. 

Trine Karlsen (PhD, CERG/NTNU)
presenterte nyeste guidelines innen
trening av pasienter med hjertesvikt. 

På slutten av dag 2 hadde vi gleden
av å høre Tor Oskar Thomassen snakke
om selvbestemmelse og glede i idrett
og arbeidsliv, før Carl Christian Chris-
tensen (Md PhD, lege ved Glittre-
klinikken) avrundet dag 2 med noen
kasuistikker i forhold til hjertesvikt.

Det ble i planleggingsfasen satt en
grense på maksimalt 100 deltakere. 
Vi endte til slutt på 60 deltakere, og
med tanke på at fagdagene denne
gange kolliderte med flere andre rele-
vante kurs og fagdager innen fag-
området, er vi fornøyde med antallet
deltakere. Vi kunne likevel ønsket oss
enda flere, og vi har stor tro på at flere
ville hatt faglig utbytte av å delta på
disse dagene. 

Vi håper arrangementet kan bli en
tradisjon i årene som kommer, med
nye spennende tema innenfor både
hjerte- og lungerehabilitering. Kom-
petanseheving og samhandling på tvers
av fagområder er viktig. Det ønsker vi

på Røros Rehabilitering å fortsette
med, og kommer til å arrangere årlige
fagdager med fokus på både hjerte og
lunge.

Temaet på fagdagene var «Der hjerte og lunge møtes», og det ble lagt spesielt vekt på 
den palliative  omsorgen for de «svakeste» pasientene med hjerte- og lungesykdommer.

Røros Rehabilitering 
er en del av LHL Helse
Senteret ligger sentralt plassert 
på Røros, med både naturen og
sentrum lett tilgjengelig. Vi har et
godt og stort tverrfaglig fagmiljø
med ca 80 ansatte, og senteret
har topp moderne lokaler og 
utstyr.  Vi har også en avdeling 
i Trondheim.

Røros Rehabilitering har 100
døgnbehandlingsplasser spesiali-
sert for hjerte- og lungesyke,
sykelig overvektige, kreftsyke og
arbeidsrettet rehabilitering.

Hjerte- og lungefagdager 
på Røros Rehabilitering 7. - 8. november 2013

Fra venstre: Daisy J.A.
Jansen (MD/PhD, lege

ved Center of expertise
for chronic organ fail-

ure, Nederland), Chris-
tine G. Karlsen (Bio-

ingeniør ved Glittrekli-
nikken), Christina W.

Hilmarsen (Fysiotera-
peut og PhD ved Røros

Rehabilitering), Carl
Christian Christensen
(Md/Phd og lege ved

Glittreklinikken) og  Tor
Oskar Thomassen

(Førsteamanuensis 
i idrett ved Institutt 

for Idrett,  UiT)
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Thursday, April 03, 2014

15:00 pm - 16:00 pm
Registration open:

16:00 pm - 17:00 pm Badge collection,
New registrations Tour of the Stavanger Pre-Conference

17:00 pm - 18:00 pm Acute Medicine Master Class
Foundation for Education

18:00 pm - 19:00 pm and Research (SAFER) How to build 
a successful international

19:00 pm - 20:00 pm collaboration

Friday, April 04, 2014
Opening of EuroHeartCare2014
• Welcome from CCNAP leaders
• Heart and mind interactions in cardiovascular disease: State-of-the-art

08.30 am - 10:00 pm • Optimising the quality of cardiac care: Current and future perspectives
• Shared decision making: The pinnacle of patient-centered care
• Heart and Mind: Highlights and summary

10:00 am - 11:00 am Moderated Posters, Coffee Break

Prevention  – Is it mind over matter?
• Is the mind the primary culprit in 
development of heart disease?

11:00 am - 12:30 pm • Diet – moving from comfort eating to a healthy diet Oral Abstract Session
• Principal results of the EUROPASPIRE IV survey of Cardiac surgery and intervention
CVD prevention and diabetes. Lifestyle, risk factor
• and therapeutic management in coronary patients
from 24 European regions 
• Stress busting interventions 

12:35 pm - 13:20 pm Lunchtime Session: Doubling survival following cardiac arrest: The Danish experience

The patient perspective: The current and future role 
from evidence to implementation of devices in heart failure
• Patient-centred care: Ready for primetime? • How do they work? What’s the evidence?

13:30 pm - 15:00 pm • Self-rated health: Value in its own right or • Are improved symptoms and quality of life
a marker of disease severity? the most appropriate endpoints?
• Quality of life or social desirability? • Psychological support:
Interpreting quastionnaires in clinical practise an important aspect of follow-up care
• Use of health status «in the real world» – • The next decade: 
benefits and barriers promising new technologies

15:00 pm - 15:30 pm Moderated Posters, Coffee Break

Telemedicine at sea and beyond the arctic circle
• Today’s practice and future perspectives on telemedicine
• Telemedicine in acute cardiac care: 
Live demonstration from a North Sea oil rig Oral Abstract Session

15:30 pm - 17:00 pm • Providing reassurance and psychological Doctoral Presentations
support from a distance
• Telephone health information and support
to patients after discharge in remote areas:
Challenges and effects

Inaugural Session
• Welcome on Behalf of the Norwegian National Society of Cardiovascular Nurses
• Welcome on Behalf of the ESC

17:15 pm - 18:00 pm • Welcome on Behalf of Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions
• Performance
• Closing of the Ceremony

Saturday, April 05, 2014
New Frontiers in Cardiac Care

08.30 am - 09:10 pm • Obtaining fully informed consent in current cardiac care – challenges and responsibilities
• The CCNAP Core Curriculum: A step forward in nurse education

Palliative care: What do patients and
caregivers want and what do health care Patient education – Who, what and how?
professionals have to offer? • Talking with the patient: What works best?
• Palliative care of heart failure patient • Use of the internet as an educational tool

09.15 am - 10:45 pm • Challenges to the patient-partner relationship • Medication adherence - 
when dealing with progressive heart failure what the pharmacist can add 
• The role of heart failure specialist nurses • What proportion of cardiovascular patients 
in palliative care meet the prevention guidelines for BP and lipid
• End-of-life issues in congenital heart disease levels following cardiac rehabilitation

10:45 am - 11:30 am Moderated Posters, Coffee Break

Heart-mind interventions: Turn negatives into positives
• Mental and physical health: Bridging the gap
• E-health to reduce distress in patients with an implantable Oral abstract session

11:30 am - 13:00 am cardioverter defibrillator:  The WEBCARE experience Heart failure
• Exercise training in patients with heart failure
and preserved ejection fraction
• Using game computers to increase physical activity 
in heart failure patients

13:00 pm - 14:00 pm Lunch break: EJCN Reviewer Workshop

Sleep, heart and mind: The cardiovascular Novel approaches: New challenges
benefits of a good night’s sleep • Increasing use of the LVAD as "destination 
• Links between sleep and cardiovascular therapy": Impact on the patient, family and
disorders healthcare team

14:00 pm - 15:30 pm • Insomnia and cardiovascular risk • ICD recipients’ preferences for care during 
• Sleeping patterns in obesity and chronic illness the natural course of failure
• Sleep, depression and cognitive function • How to balance 'hi-tech' care with compassion 
among patients with cardiovascular disease • Nurse performed pocket-size ultrasound

examinations in the heart failure clinic

Closing Session and awards
• Closing and thanks on behalf of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions 

15:40 pm - 16:20 pm • Closing on behalf of the Norwegian National Society of Cardiovascular Nurses
• Best Poster Awards, Moderated Poster Awards, CCNAP Travel Awards
• Welcome to EuroHeartCare 2015

EuroHeartCare 2014 - Scientific Programme http://www.escardio.org/congresses/euroheartcare-2014/Pages/welcome.aspx
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Se Stavanger
Deltakere på EuroHeartCare 2014 
er invitert til å kunne delta 
på en sightseeingtur med buss.

Avgang vil være fra Stavanger Forum 
Kongressenter fredag 4. april kl. 19 og turen
vil vare omtrent halvannen time. 

Bussen vil gå innom den restaurerte
jernaldergården på Ullandhaug, 
minnesmerket Sverd i fjell ved Hafrsfjord 
og Stavanger konserthus. En 15 minutters
spasertur gjennom Gamle Stavanger 
til Domkirken er også inkludert. 

Turen har et begrenset antall med plasser,
250 stk. Først til mølla-prinsippet gjelder 
for påmelding til turen.

Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge AS
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Etter at jeg ble sykepleier i godt voksen alder, har jeg hatt min arbeidsplass på sykehuset i Kongsvinger.  
Helt fra starten av min sykepleier karriere har pasienter med hjertesykdom vært den pasientgruppen 
som har fasinert meg mest.

Medisinsk avdeling, 
SI Kongsvinger

Geir Sundkøien, sykepleier

SI Kongsvinger
Jeg vil starte med en liten presenta-
sjon av sykehuset vårt. Direktør Dagny 
Sjaatil presenterer oss slik på våre
hjemmesider:

«Sykehuset Innlandet, Divisjon Kongs-
vinger, er integrert med Sykehuset Inn-
landet og eies av Helse Sør-Øst. 

Våre hovedoppgaver er pasientbe-
handling, opplæring av pasienter og
pårørende, forskning og utdanning av
helsepersonell.»

Bak denne presentasjonen finner vi
etter min mening en herlig gjeng med
engasjerte og dyktige fagfolk, som gjør
det de kan best innenfor de øko-
nomiske rammene vi får tildelt. Vi 
er et lokalsykehus med akuttmottak,
operasjonsavdeling og intensivavdeling,
fødeavdeling, avdeling for ortopedi og
reumatologi, kirurgisk- og medisinsk 
avdeling. Vi har aktive poliklinikker, 
hvor den medisinske poliklinikken er 
en del av medisinsk avdeling. Det er
også flere avdelinger med støttefunk-
sjoner. Vi er en viktig og stor arbeids-
plass i lokalsamfunnet, som betyr mye
for de som har sitt virke der, og de som
bruker sykehuset som pasienter. 

SI Kongsvinger er lokalsykehus for
Hedmarkskommuene Grue, Kongs-
vinger, Eidskog, Nord- og Sør Odal. 
Vi har et samarbeid med AHUS, som
gjør at pasienter som bor i Nes kom-
mune i Akershus, også har oss som sitt

lokalsykehus. Disse pasientene er vik-
tige for oss for å opprettholde et til-
strekkelig befolkningsgrunnlag. 

I den senere tid har det vært dis-
kusjoner om sykehusets fremtid, og
bygging av et nytt storsykehus i Mjøs-
regionen. Vi kjemper for videre syke-
hus på Kongsvinger – her har det vært
sykehus siden 1792, da regimentsfelt-
skjær Rasmus Hess tok inn åtte-ni
pasienter med radesyke, en smittsom
form for syfilis. Hess ga ikke etter for
presset, og grunnla det som ble Hed-
marks første sykehus. Dagens sykehus
åpnet dørene i 1962, vi har lange tra-
disjoner å ta vare på.

Medisinsk sengepost
Medisinsk sengepost er en generell
medisinsk avdeling. Sengeposten er inn-
delt i team basert på fagområder, og et
av teamene er hjerteteam. Jeg har de
to siste årene jobbet med hjerte og
hjerne. Nå kommer jeg akkurat fra
Hjerte- og Hjernekonferansen i Oslo,
full av idéer og pågangsmot. 

Hjertepasientene er forskjellige – vi
har mange brystsmertepasienter, man-
ge overflyttes etter PCI og hjerteope-
rasjon. I tillegg kommer pasienter med
hjertesvikt og arytmi. 

Hverdagen på sengeposten består
for min del av å skape trygghet for
hjertepasienten. Vårt første møte med
pasienten er når vi får meldt pasienten
fra mottak. Med bakgrunn i den infor-
masjonen vi får der, får vi et bilde av

hva slags pasient vi kan vente oss, og
kan forberede oss best mulig til mot-
taket. Ved ankomst til avdeling har
pasienten som regel blitt kvitt sine
fysiske smerter, men kan ofte være
engstelig over situasjonen. Svært ofte
følges pasienten av pårørende, som
også er påvirket av situasjonen. Vår
jobb er å informere og roe situasjonen
ned, og skape trygghet.

Vi følger sykehuset sine prosedyrer
for mottak av brystsmertepasient, og
avhengig av hva vi finner på EKG, blod-
prøver og utfra klinikken til pasienten,
gjøres noen prioriteringer. 

De fleste pasientene som innlegges
med hjerteinfarkt hos oss overflyttes
etter et par døgn til invasivt senter for
angiografi/PCI. Vi samarbeider med
OUS Ullevål og Feiringklinikken. 

Som sykepleier på en slik avdeling
får en nær kontakt med legene. Vi til-
bringer nærmere 2-3 timer sammen i
previsitt, visitt og etterarbeid. Det er
våre observasjoner som sykepleiere,
som bidrar til at legene kan fatte de
rette beslutningene. Legene er inne på
visitt hos pasienten i ca 5-10 minutter,
resten av døgnet er det våre obser-
vasjoner som dokumenteres. Jeg har
derfor alltid ment at det er viktig å
være god på «Tegn og symptomer».
Og ikke minst være god på doku-
mentasjon. Pasientjournal på data er 
et stort fremskritt, men her er det fort-
satt et stort potensiale. Hvis vi har
behov for å snakke med lege utenfor
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visitten, er legen alltid tilgjengelig for oss
på post. Vi har et tett samarbeid med
intensivavdelingen. Vi mottar en del
pasienter som initialt har hatt behov for
intensivbehandling, og hvis pasientens
tilstand tilsier det, flytter vi pasienten 
til intensiv for tettere overvåkning. Det
er også scopvakt på intensiv som over-
våker sengepostens telemetripasienter.

Som sengepostsykepleier har jeg
tett samarbeid med primærhelsetje-
nesten. Mange pasienter trenger opp-
følging av hjemkommunen en periode.
Før en pasient utskrives til hjemmet,
legges en individuell plan, slik at hver-
dagen blir trygg og pasienten opplever
god livskvalitet. Vi samarbeider tverr-
faglig med mange andre fagressurser
på «huset». Fysioterapien kommer til
pasienten dagen etter ankomst fra PCI
eller ACB.

Sykehuset tilbyr pasienter med co-
ronar hjertesykdom (infarkt, PCI, ACB
opererte) poliklinisk hjerterehabilite-
ring. Rehabiliteringsopplegget er tverr-
faglig med undervisning i forskjellige
tema hver torsdag i 4 uker, samt tre-
ning med fysioterapeut to ganger i uka
i 8 uker. De aller fleste pasienter øns-
ker et slikt tilbud. Pasientene vi snakker
med etter at de har deltatt her, sier at
dette har vært viktig for dem for å
oppnå god livskvalitet. Medisinsk poli-
klinikk har også sykepleiedrevet hjerte-
sviktpoliklinikk som følger sviktpasi-
entene tett. Fordelen med et lite syke-
hus er at vi kjenner hverandre på tvers
av avdelinger, og det er derfor lett å ta
kontakt og legge avtaler for hver enkelt
pasient.

Utskrivelsen fra avdelingen skjer
etter anbefaling fra legen og etter
samtykke fra pasienten.  Lege sørger
for at pasienten får med seg et skriv,
som i et folkelig språk forklarer pasi-
enten hva han har gjennomgått. Skri-
vet sier også hva slags medisinering og
hva slags oppfølging pasienten skal ha.
Mange pasienter skal inn til arbeids-

EKG etter noen uker. Skrivet sier også
om pasienten har takket ja eller nei til
tilbudet om å delta på hjerterehabili-
tering. 

Opplæring av helsepersonell
Avdelingsledelsen er svært interessert
i at vi deltar på kurs, og at vi deler den
kunnskapen vi har. Det er litt opp til
den enkelte sykepleier å søke kurs,
men min opplevelse er at svært ofte
godkjennes relevante kurs. 

I tillegg til min vanlige jobb som
sykepleier på sengeposten, er jeg an-
svarlig for HLR-arbeidet på avdelingen.
SI Kongsvinger tilbyr alle ansatte HLR-
opplæring med MiniAnne to ganger 
i året, med krav om trening én gang 
pr år.

Jeg jobber noe ekstra i prehospital
divisjon, og har erfart måten ambulan-
setjenesten trener scenario på. Dette
har inspirert meg til å sette i gang et
prosjekt med mer HLR-trening for
medisinsk avdeling. Vi har svært ofte
sett at kolleger er usikre i en stans-
situasjon, og dette har vært bak-
grunnen for ønsket om å forbedre
HLR-beredskapen. 

Jeg tok derfor kontakt med syke-
pleier på intensivavdelingen som er
opplæringsansvarlig for HLR på syke-
huset. Hun er intensivsykepleier, og 
er genuint opptatt av alt som er
relatert til hjertet. Sammen har vi laget
et opplegg som gjør at alle på avdel-
ingen, ikke bare sykepleiere, men også

helsefagarbeidere og merkantilt an-
satte, skal gjennom en praktisk øvelse.
Før man kan komme på den praktiske
øvelsen må man skrive ut, lese og for-
stå prosedyren som omhandler HLR,
og skal ha et nylig Mini-Annekurs. 

Av rundt 60 ansatte har vi nå hatt
nesten 40 personer på praktisk øvelse.
Denne har avdekket at mange har vært
usikre på gjennomføringen av HLR i en
stanssituasjon. Vi har fått meget god 
tilbakemelding fra kolleger om at dette
er viktig trening. Hos oss er det slik at
vi varsler medisinsk stansteam som be-
står av anestesisykepleier, intensivsyke-
pleier, medisinsk turnuslege og me-
disinsk assistentlege. Vi på sengepos-
ten skal bistå stanstemaet. Vi skal også
ha lagt til rette for at stansteamet får
akseptable arbeidsforhold. Planen er nå
at alle på sengeposten skal igjennom
denne øvelsen. 

Jeg mener vi har et unikt sykehus.
Det har lange tradisjoner, og er en
viktig ressurs for alle som bor i nær-
heten. Det å jobbe på et lite sykehus,
gjør at det er kort avstand mellom fag-
gruppene og det er det til slutt pasi-
enten som nyter godt av.

Det som ikke er så inspirerende er
alle «sparetiltak» og trusler om ned-
leggelser. Det er derfor svært hyggelig
at vi i februar økte antall normerte
senger, og jeg fikk flere nye kolleger.

Geir Sundkøien
har satt i gang 
et prosjekt for 

å forbedre 
HLR-beredskapen

på Medisinsk 
avdeling.
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Thomas Skjærset
nestleder NSF-LKS Sør-Trøndelag

Vi klarte å samle nesten like mange
deltakere som i fjor, nesten 160 stk.
Tross god planlegging var det ikke nok
å bestille lokaler nesten et år i forveien.
Lokalene på HiST var opptatt, men vi
var så heldige å få bestilt et meget
profesjonelt opplegg på Clarion Hotel
& Congress. Vi måtte skru opp del-
takeravgiften litt for ikke å gå i minus
denne gangen. Styret kunne i tillegg
overlate alt det praktiske rundt kaffe-
servering, småsnacks og lunsjlokale til
kongresslokalets profesjonelle og hyg-
gelige personell. 

Leder i NSF-LKS Sør-Trøndelag,
Thor Morten Strand, ønsket alle de
fremmøtte velkommen, og introdu-
serte det faglige programmet med
gode og inspirerende foredragshol-
dere.

Ane Dale, Phd og konst. overlege ved
Klinikk for Hjertemedisin ved St. Olavs
Hospital, presenterte temaet Syn-
kope. 

Hun fortalte om årsaker til synkope
og metoder for utredning av synkope.
Selv om dette var kjent stoff for mange
av deltakerne fikk vi allikevel noen
vekkere. Synkope kan være første tegn
på alvorlig sykdom som må utredes
videre. 24 % av de med kardial syn-
kope får i følge statistikken hjertestans
innen et år. Dale gjorde også kort rede
for andre årsaker til besvimelser som
må utredes på annet vis. Videre ble
kardiale synkoper delt i bradyarytmier,
takyarytmier, strukturell hjertesykdom
og akutt hjerteinfarkt. Den videre ut-
redningen av synkope viste oss viktig-
heten av å få med seg alle detaljer før,
under og etter synkopen for å kunne

stille så nøyaktig diagnose som mulig.
EKG kan i slike tilfeller gi uvurderlig in-
formasjon. Videre gjorde hun kort rede
for når utredning skal stanse, og for
hvem som bør innlegges med synkope.
Foredraget til Ane ga oss et veldig
nyttig innblikk i synkopens komplek-
sitet.

Daniel Bergum, anestesilege ved
hovedintensiv, St. Olavs Hospital, pre-
senterte temaet In-hospital hjerte-
stans. 

Han snakket litt om begrepet hjer-
testans, underliggende årsaker ved hjer-
testans i sykehus, litt statistikk fra St.
Olavs og til sist litt om hvordan suksess
måles i forhold til In-hospital hjerte-
stans og HLR. Sirkulasjonskollaps kan
ha uklar årsak, og en kan ha måneder
og dager med forverring av generell

Fagdag 
12. november 2013 - LKS Sør-Trøndelag

Det ble en flott dag på stilfulle Clarion Hotel & Congress Trondheim for årets fagdag i Trondheim. 
Vinteren hadde ennå ikke bitt seg ordentlig fast i byen, men det var godt å komme innomhus til varme, 
vennskap og godt faglig påfyll. Temaene i år varierte fra synkope, hjertestans hos inneliggende pasienter, 
arytmistorm, blodtrykksmåling, fysisk trening i forhold til hjertesykdommer, rehabilitering på Røros og til sist 
et motivasjonsforedrag.

Ane Dale, konst. overlege

Thor Morten Strand, leder i lokalgrup-
pelaget, ønsket velkommen til fagdag.

Anestesilege Daniel Bergum
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helsetilstand før det oppstår. Da er det
kun snakk om et vindu på noen mi-
nutter der A/B/DHLR kan benyttes.
Det er viktig å se på underliggende
årsak i tverrfaglig team med anestesi-
lege, kardiolog og patolog, der man
gransker kliniske data i ettertid. Det 
er flere årsaker til hjertestans på St.
Olavs, men de kardiale årsakene domi-
nerer. Lokalisasjon i forhold til hjerte-
stans fordeler seg med 35% på hjerte-
medisinske avdelinger og 31% på over-
våkning og intensiv. Bergum avsluttet
med å få oss til å tenke litt over en
sammenligning: 

Alvorlig syk pasient med hjertestans
= alvorlig syk pasient + hjertestans. 

Det er viktig å tenke over at mange
av dem vi prøver å gjenopplive, på for-
hånd er alvorlig syke.

Ole Christian Mjølstad, overlege ved
St. Olavs Hospital, presenterte temaet
Arytmistorm. 

Elektrisk storm brukes også som
begrep og er en livstruende tilstand
med over tre repeterte anfall med
ventrikulære arytmier i løpet av 24
timer. Dette dreier seg om ventrikkel-
takykardi, ventrikkelflimmer eller be-
handling fra en ICD. Innslaget av ICD
trenger ikke være berettiget. 10-20% av
ICD-pasientene opplever dette. Sjok-
kene er smertefulle, fører til redusert
livskvalitet, gir økt angst, gjør at ICD kan
oppleves som en trussel og kan gi

posttraumatisk stress-syndrom. Mjøl-
stad gjorde rede for utredning og be-
handling, og ga oss noen gripende
pasienthistorier. I en oppsummering av
denne livstruende tilstanden som er
skremmende for pasienten og oss som
helsepersonell, ble vi minnet på at man
må lete etter årsak, ikke glemme seda-
sjon og at en må takle ICD`en – hvor
magnet er førstehjelp.

Heidi Gulbrandsen, kardiologisk syke-
pleier og styremedlem i NSF-LKS Sør-
Trøndelag, fortalte kort om sin hoved-
oppgave fra videreutdanning om blod-
trykksmåling: ”Alle kan ta et blod-
trykk”.

Hun trakk frem, på levende vis,
mange eksempler på blodtrykksmåling
som vi deltakerne kunne relatere oss
til, og som vi har notert i journal, der
det «blomstrer» av feil. Det kunne
være feil måleteknikk, feil tidspunkt for
måling, feil mat og drikke før måling, 
feil apparat, feil plassering av mansjett,
feil mansjett, feil stemningsleie på bå-
de pasient og pleier… Ja, listen var lang,
og Heidi ga oss noen gode føringer 
for kultur rundt det å måle blodtrykk.
Det kunne være å nummerere ap-
parater som ble brukt, sørge for god
tid til hvile før måling, planlegge må-
ling før måltid/kaffe, måle flere gan-
ger og regne ut et snitt. Med andre 
ord, vi trengte å få repetert dette 
som burde sitte i oss alle. 

Også i år var vi så heldige å få Rune
Mo, overlege og kardiolog ved St. Olavs
Hospital, til å holde foredrag for oss.
Denne gangen med tema: Fysisk
trening i forebygging og behand-
ling av hjertesykdommer. 

Mo trakk frem studier og statistikk
om trening, kondisjon, treningsintensi-
tet og treningsmengde. Hjerte-kar syk-
dom er den ledende årsaken til for-
tidlig død i verden. Mer enn 50 % av
reduksjon i hjertedød sees i sammen-
heng med endringer i risikofaktorer, og
40% i forhold til bedret behandling.
Regelmessig trening viser seg å ha
gunstig effekt hos både friske og syke,
med noen unntak. Ustabil hjertesyk-
dom, alvorlig aortastenose, hypertro-
fisk kardiomyopati og lang QT-tidsyn-
drom er blant de diagnosene hvor
pasientene ikke skal trene hardt. Stu-
diene viste at trening ga økt O2-opp-
tak og redusert blodtrykk hos de med
hypertensjon. Det ga bedret utkomme
i forhold til hjertesykdom på mange vis.
Hos friske reduserer regelmessig fysisk
aktivitet total- og kardiovaskulær mor-
talitet med 20-30 %. Dette gjelder
både kvinner og menn, yngre og eldre.
Effektene kan kreve trening 2,5-5 timer
pr. uke med moderat intensitet. Al-
ternativt kan trening med høy inten-
sitet i 1-1,5 timer pr uke gi fore-
byggende effekt. 

Hos de med koronarsykdom vil
trening redusere morbiditet og mor-
talitet. Aerob trening burde tilbys som
strukturert hjerterehabilitering. Tre-
ning fremmes som et ufarlig tiltak for
både friske og hos de med etablert
sykdom, men hos de med etablert
sykdom må en gjøre en risikovurdering,
testing og monitorering. Livstilsfor-
andringer innebar også å se på saltinn-
tak, alkoholforbruk, inntak av frukt,
grønnsaker og fett, regulering av BMI
og røykestopp. Hos pasienter med
koronarsykdom og hjertesvikt anbefa-
les trening med moderat til høy in-
tensitet i 30 minutter, 3-5 x pr uke.
Andre effekter av slik trening er økt
HDL-kolesterol, redusert risiko for DM
type 2, vektkontroll og økt livskvalitet.
Flere av oss fikk vel et påskudd for å
strukturere trening litt mer etter dette.

Hjerteposten 1 - 2014

Overlege Ole Christian Mjølstad og Kardiologisk sykepleier Heidi Gulbrandsen
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Anita Kokkvoll, sykepleier på hjerte-
teamet ved Røros Rehabilitering, St. Olavs
Hospital, hadde foredraget ”Det e
godt å vårrå på Røros”. 

Røros Rehabilitering skal være 
et fremtidsrettet rehabiliteringssenter
som satser på å hente frem delta-
kernes egne ressurser og ansvarliggjøre
dem i deres egen rehabiliteringspro-
sess.

Oppholdet varer 4 uker og er
gruppebasert. Det er flest menn, men
kvinneandelen øker. Snittalderen på
deltakerne er ca 62 år. Deltakerne er
ACB-opererte, klaffeopererte, har hatt
hjerteinfarkt, gjort PCI med og uten
stent, har hjertesvikt, atrieflimmer og
blitt hjertetransplanterte. Disse møter
et tverrfaglig team med sykepleier,
fysioterapeut og idrettspedagog. Te-
maene på dagsorden er bl.a. fysisk ak-
tivitet, bevegelse, likemannsarbeid,
røykeavvenning, dag for pårørende,
friluftsliv, medisinsk undersøkelse og
behandling, arbeidsliv, psykisk helse og
kosthold. I alt dette er det individuelle
forskjeller, og målsettinger settes opp
deretter. Anita prøvde så å svare på
hvorfor det er godt å være på Røros
rehabiliteringssenter. Hun vektla da at
deltakerne utveksler verdifulle erfa-
ringer, opplever trygghet, de blir sett og
utfordret, de gis kunnskap og blir be-
visstgjort. Å være på Røros i en slik

sammenheng tar personene ut fra det
vante liv og gir dem mulighet til å få 
tid til seg selv. Helsepersonellet der 
er tilgjengelige og har tid, men struktur
og timeplan er viktig. Deltakerne kan
oppleve oversiktlighet og kontinuitet.
Hun trakk også frem omgivelsene på
Røros og lokalitetene til senteret som
en ressurs for brukerne. Anita viste en
genuin interesse overfor oss deltaker-
ne, og formidlet et inntrykk av Røros
Rehabiliteringssenter som et sted hvor
mennesker får med seg tung og viktig
ballast for å mestre livet videre.

Per Kotte, foredragsholder og kon-
feranseleder, avsluttet fagdagen med fo-
redraget: ”Drivende isfjell er ingen
spøk”. 

Per fortalte litt om sin bakgrunn der
han i mange år jobbet med sikkerhet
og analyse i forhold til ulykker og pro-
sesser som bidrar til uhell. Han re-
fererte ofte til Titanic-ulykken, men
eksemplifiserte også med mer nær-
liggende hendelser i Statoil og andre
ulykker. Han fortalte oss om kultur og
ukultur som bidrar til god og dårlig
sikkerhet i en organisasjon. Måten be-
slutningsprosesser blir håndtert på var
også viktige elementer i utviklingen av
en trygg og god arbeidsplass. Tids-
klemma ble brukt som eksempel på en
faktor der stress og det å forte seg til

alt mulig, er en viktig kilde til uhell og
ulykker, noen ganger med fatale følger.
Han brukte også egne opplevelser, som
vi alle kunne forholde oss til, for ek-
sempel å forte seg over gangfelt på
blinkende grønn mann eller løpe over
på rød mann, sette livet på spill for å
…titte på noe «viktig» i et utstillings-
vindu. Han har også observert folk som
febrilsk trykker på «lukk-heisdøra-
knappen» for å spare to-tre sekunder
for å forte seg videre i arbeidsdagen.
Kotte fortalte med et smil om enkeltes
«formel-1-holdning» til å kjøre fortest
mulig til hytta på fjellet for å kose seg
og ta livet med ro…

Dette var et foredrag som ap-
pellerte veldig. Både ledere og arbeids-
takere gjenkjente seg i mye av det Per
fortalte om. Det ga oss viktige tanker
om å ivareta egen og andres sikkerhet
på jobb og privat. For eksempel spurte
han oss om hvor mange av oss som
hadde en rømningsplan eller hadde
gjort brannøvelser i eget hjem…og:
Hvorfor hadde vi ikke det?

Fagdagen var en suksess for lokal-
gruppa i Sør-Trøndelag og vi gleder oss
allerede til neste fagdag i november
2014.  Velkommen.

Foredragsholder Per Kotte framholdt at travelhet i hverdagen kan forårsake ulykker.
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Berit T. Sørlie

Det er med stor glede, og ikke lite
stolthet at styret i NSF-LKS Hedmark
og Oppland hvert år inviterer til fagdag
der hjertet er i fokus! 

Vi dekker et geografisk stort om-
råde, og de siste årene er fagdagen blitt
arrangert midt i Prøysenland – som
også er midt mellom Hedmark og
Oppland. 

I år var det 40 sykepleiere som
møtte i Brumunddal, flest var det fra
Sykehuset Innlandet, men vi hadde
også deltakere fra rehabiliteringssenter
i området.

Lokale krefter
Vi legger vekt på et allsidig program
som skal fenge sykepleiere fra akutt-
mottak, sengeposter, intensivavdelinger,
poliklinikker og primærhelsetjenesten.
Vi synes også det er morsomt om vi
finner gode foredragsholdere i lokal-
området vårt, og det klarte vi i år.
Ellers legger vi opp til en dag der kurs-

deltakerne får gode pauser slik at det
kan knyttes kontakter på tvers av syke-
hus, avdelinger og omsorgsnivåer.

Sjelden hjertesykdom
På årets fagdag fikk deltakerne høre
om takotsubocardiomyopati. En
dyktig kardiolog fra Elverum, Trude
Grønvold, redegjorde for denne spesi-
elle formen for hjertesykdom. Del-
takerne synes dette var en spennende
og interessant forelesning, og mange
fikk mer innhold i et begrep de kanskje
hadde hørt om, men ikke helt forstått.

Informasjon til pasienten
Et ønske fra oss i styret var å sette
fokus på informasjon til hjertepasienter.
Dette er noe vi ser er utfordrende i 
en travel hverdag. Her stilte spesial-
sykepleier Torhild Sørum fra SI Gjøvik
opp med et foredrag om kvalitetssik-
ring av informasjonen til hjerte-
pasientene. Her er medisinsk avdeling
på Gjøvik i gang med et spennende
prosjekt! 

Rehabilitering
For å fortsette med rehabilitering av
hjertepasienter hadde vi invitert leder
av Ressurssenteret for hjertereha-
bilitering i Helse Sør-Øst, Hanne Aand-
stad til å snakke om hvordan det står
til med rehabiliteringstilbudet i vårt
distrikt. Hanne er en inspirerende fo-
redragsholder som satte fokus på vik-
tigheten av rehabilitering og utford-
ringen med samarbeid mellom spe-
sialisthelsetjenesten og tilbudet ute i
kommunene.

Brystsmerter
Etter lunsj hadde vi en lang økt med
brystsmerter – alltid hjerteinfarkt?
Kardiolog fra SI Gjøvik, Olve Skjetne,
holdt dette foredraget. Dette var
meget praktisk og pasientnært ved at
han fokuserte mye på hvilke symp-
tomer som kjennetegner de coronare
brystsmertene.

Yoga
Avslutningsvis hadde vi et innlegg om
medisinsk yoga. På intensivavdelingen
på SI Hamar jobber intensivsykepleier
Mitra Kiandad som også er utdannet
yogainstruktør. Hun holder kurs i me-
disinsk yoga og har erfaring med ef-
fekten yoga kan ha på mennesker med
hjerterelaterte sykdommer. Hun ledet
oss gjennom noen yogaøvelser som ga
energi og ro. 

En fin avslutning på fagdagen!

Vi i styret for lokalgruppen takker
for oppmøte, og takker igjen velvillige
foredragsholdere som stiller opp for
oss! Å se utover en forsamling med
fornøyde kursdeltakere gir virkelig
energi til å jobbe videre med neste års
program.

Heidi Nystad
og Marit
Grønlund 
er klar til 

å registrere
deltakere!

Fagdag  i Brumunddal
NSF-LKS Hedmark og Oppland, 5.februar 2014 
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Ett av mange
gode foredrag,
Hanne Aand-
stad fra 
Ressurssenter
for hjerte-
rehabilitering.

En herlig gjeng 
sykepleiere
møttes 
i Brumunddal.

Hjerteposten 1 - 2014
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Skrevet av intensivsykepleier Renate
Gamst Jenssen

Høstens temakveld måtte vi dessverre
utsette på grunn av  flere uforutsette
hendelser.  Sponsorer og foreleserne
var heldigvis fleksible, så 5. februar 2014
kunne vi sammen med nesten 50 del-
takere endelig presentere temakvelden
som vi hadde valgt å kalle «Akutte
hjerter». 

Her ble vi tatt med på hjerte-
pasientens forløp ved en akutt hend-
else prehospitalt, som ender i kardio-
gent sjokk, prehospitale observasjo-
ner, tiltak, transport inn til sykehus 
og videre behandling inne på syke-
huset.  

«Akutte hjerter» 
I Troms har vi de siste årene 

kjørt to temakvelder i året, hvor
vi med hjelp av dyktige forelesere
og sponsorer har kunnet ha flotte

kvelder som vi har avslutter 
med felles tapasbufét på

Grand Hotell Tromsø. 

Glenn Bjørkeng, paramedic.
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Når minuttene teller- på vei
til UNN v/Glenn Bjørkeng, paramedic
og fagutvikler ved ambulansetjenesten
UNN Tromsø. 

Bjørkeng ga oss en innføring i de 
utfordringene som ambulansetjenesten
står i prehospitalt, hvor de skal identi-
fisere og korrigere trussel på liv. De 
skal ha en diagnostisk tilnærming av pa-
sientens hovedproblem og stabilisere
behandlingen av pasient mens de
transporterer pasienten inn til rett be-
handlingsnivå, som i dette tilfellet var
spesialisthelsetjenesten. Pasienter med
brystsmerter har mange differensial
diagnoser, og det er derfor viktig å
gjøre en god diagnostisk tilnærming
som innebærer anamnese, fysisk un-

dersøkelse og gjennomgang av vita-
lia. Hos pasienter med brystsmerter
hvor man mistenker hjerteinfarkt er
det viktig å være rolig og fremstå som
trygg, siden smerter, redsel og stress
fører til økt hjerte- og respirasjons-
frekvens.  Økt puls gir nedsatt coronar
fylning som fører til økt iskemi. Ved
høyt blodtrykk må man være opp-
merksom på høyt diastolisk trykk som
også setter ned fylningen av coronar-
karene, som er svært ugunstig for
hjertet.  Bjørkeng understreket at en
ikke kan transportere pasienten slik.  

MONA (Morfin, Oksygen, Nitrogly-
serin, ASA) + menneskelig kontakt,
«Hei, jeg skal hjelpe deg..», mens en
opptrer rolig og trygg er viktige ele-

menter i behandlingen av det akutte
hjertet. Bjørkeng mener at en av
samme årsak ikke skal bruke blålys
dersom man henter pasienter i by-
området. 

Bjørkeng avslutter foredraget sitt
med å ta oss med på en case, hvor vi
får oppleve hvor vanskelig det kan
være å stå i situasjoner på grunn av
mange differensial diagnoser og uklare
symptomer.

Kardiogent sjokk-behandling
på UNN v/ Overlege Geir Heggelund

4-5 % av alle akutte ST-elevasjons-
infarkt ender i kardiogent sjokk, det vil
si 20 kardiogene sjokk i året på UNN.
I denne forelesningen understreket

Temakveld for NSF-LKS Troms, 5. februar 2014

Hjerteposten 1 - 2014
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Heggelund at han kun ville omtale
venstre ventrikkel infarkt.

Kardiogent sjokk kan defineres fra
flere vinkler:

Overall definisjon: Inadekvat vevs-
perfusjon på grunn av nedsatt hjerte-
pumpe funksjon.

Hemodynamisk definisjon: Vedva-
rende systolisk blodtrykk < 90 mmHg,
Cardiac index <2,2 L/min/m2, PCW >
15 mmHg.

Klinisk definisjon: Redusert minutt-
volum og vevshypoksi ved adekvat in-
travaskulært volum.

Symptomer på Kardiogen sjokk:
Nedsatt blodtrykk, hypoperfusjon

(pasient blir bl.a konfus), takykard, klam
og bleik hud, oliguri. Dersom man har
sett ett kardiogent sjokk før, vil man
kunne kjenne det igjen ved et raskt
klinisk blikk. Men det kan være forskjel-
lige årsaker som gjør at det kan ta litt
tid før det blir konstatert utvikling av
sjokk, som for eksempel  ferske leger
som har mange pasienter å ta imot/
skrive inn.

Rask klinisk undersøkelse, arteriell
blodgass (oppmerksom på om lactat-
verdien stiger over 2, som er tegn på
nedsatt sirkulasjon som gir opphopning
av melkesyre), legge inn urinkateter,
ekko og vurdere innleggelse av CVK.
Deretter er det viktig å få pasienten til
en PCI lab for tidlig revaskularisering
for å redde myokardet.

Når pasienten ankommer akutt-
mottak mener Heggelund at kardio-
logen bør være i akuttmottaket med
ekkomaskin slik at pasient ikke trenger
å vente på lege. Siden tiden er svært
avgjørende, må man redusere ele-
menter som forhindrer rask diagnos-
tisering og revaskularisering. Ved å 
gjøre en rask orienterende ekko vil en
kunne påvise pumpesvikt i utvikling og
cardiac output som er for lav til å per-
fundere alle organer. Etter hvert kan
sjokket utvikle seg til å bli et distribu-
sjonssjokk på grunn av dilatering av
vener og arterier ved inflammasjon.
Pressor er «gift» for pasienten dersom
det blir brukt i feil stadie av sjokket.
Adrenerge medikamenter øker after-
load på grunn av konstingerte kar som
hjertet må jobbe mot. Heggelund un-
derstreket gjentatte ganger at riktig
monitorering er viktig for å kunne vite
om pasienten er dilatert eller ei, for 
«hvor i sjokket pasienten befinner seg
i og hvordan man skal behandle pasi-
enten best».

Ved UNN legger vi inn IABP for 
å avlaste hjertet, en tenker at hjertet
de første dagene er stunnet og en
ønsker å avgrense iskemiutviklingen i
randsonen. Ved bruk av IABP vil man
avlaste hjertet ved å redusere afterload
og bedre coronarperfusjon. Senere
forskning har vist at bruk av IABP ikke
øker overlevelsen etter hjerteinfarkt,
men en velger å legge den inn siden
man føler at man «må gjøre noe».

Sponsorene hadde 
også korte innlegg:

Rolf Wiggo Danielsen fra Astra Ze-
neca hadde et innlegg om Brilique for
pasienter med akutt koronarsyndrom.
1 av 7 pasienter risikerer å dø innen ett
år etter hjerteinfarkt. Undersøkelser
har vist at blant 1000 pasienter som
har brukt Brilique er det 11 færre
infarkter og 11 færre dødsfall (kardio-
vaskulære). 

Vigdis Bye-Salvesen fra Bayer snak-
ket varmt om Xarelto som er et
medikament som kan brukes i stedet
for Marevan ved forebygging av slag
ved atrieflimmer og behandling av
lungeemboli, samt dyp venetrombose. 

Marie Garfjeld fra ResMed snakket
om Obstruktiv søvnapnoe og hvordan
det påvirker hjertet.

Vi i Lokalgruppen i Troms takker
både forlesere, utstillere og deltakere
for at det hele ble en kjempeflott kveld.
Vi er allerede i gang med planleggingen
av neste Temakveld som blir i juni 2014.

Geir Heggelund, overlege ved UNN.

Rolf  Wiggo Danielsen, Astra Zeneca,
snakket om medikamentet Brilique og
reduksjon i dødsfall etter hjertinfarkt.

Vigdis Bye-Salvesen, Bayer, snakket om
Xarelto, som på noen områder kan er-
statte Marevan.

Marie Garfield, ResMed, snakket om 
påvirkning på hjertet ved obstruktiv
søvnapnoe. 
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Kongresskalender
Tid og sted                  Kongress, seminar, symposium og møter                         Internettadresse med abstraktfrist

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

29. - 31. mars 2014 ACC. 14 http://accscientificsession.cardiosource.org/ACC.aspx
Washington DC

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

11. - 13. april 2014, Cannes The 9th Clinical Update on Cardiac MRI & CT http://cannes2014.medconvent.at/

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

7. - 10. mai 2014 Heart Rhythm 2014 http://www.hrsonline.org/Education-Meetings/Scientific-Sessions/
San Francisco 35th Annual Scientific Sessions Events/2014/Heart-Rhythm-2014

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

14. - 17. mai 2014 23rd Biannual International Congess http://www.thrombosis2014.org/index.php?go=programa
Valencia on Thrombosis

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/

20. - 23. mai 2014, Paris EuroPCR http://www.europcr.com/

22. - 24. mai 2014, Bergen Norsk kardiologisk vårmøte 2014 http://www.kongress.no/kongresser     mail@kongress.no

30. mai - 1. juni 2014  2nd meeting on New Trends http://www.escwg2014.org/
Roma in Cardiovascular Drug Therapy

31. mai - 3. juni 2014 82nd Congress European http://eas.kenes.com/. 
Madrid Atherosclerosis Society

8. - 10. juni 2014 MEET 2014 Multidisiplinary http://www.meetcongress.com/
Nice European Endovascular Therapy

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

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

30. august - 3. sept. 2014  ESC Congress 2014 http://www.escardio.org/congresses/esc-2014/
Barcelona Pages/welcome.aspx?hit=wca

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

11. - 13. september 2014 4th International Meeting on Aortic Diseases http://www.chuliege-imaa.be/
Liège - Belgium

13. - 17. september 2014 Transcatheter Cardiovascular Therapeutics www.tctmd.com/crfevents.aspx
Washington, DC (TCT) 2014

20. - 22. september 2014 38th Meeting of the European Working http://www.escardio.org/communities/Working-Groups/
Maastricht Group on Cardiac Cellular Electrophysiology ewgcce/Meetings/Pages/38-ewgcce.aspx

15. - 17. oktober 2014 10th ISCAT International Symposium http://www.iscat.net/
Paris on Catheter Ablation Techniques
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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
følger med tabeller, bilder eller illu-
strasjoner til manuskriptene. De kan
legges direkte i teksten, eller leveres
på separate filer, angi i så fall plasse-
ringssted og eventuell bildetekst. Det
er viktig at illustrasjoner er tydelige. 
• Oppgi også referanseliste dersom
det er benyttet. Redaksjonen for-
beholder seg retten til å redigere og
bearbeide manuskripter som skal
trykkes. 
• Overskrifter og undertitler tar re-
daksjonen seg av. 

• Tidsskriftet Hjerteposten sam-
arbeider nært med nettsiden til fag-
gruppen av LKS for elektronisk pub-
lisering av aktuelle artikler og utvalgt
fagstoff.   
Artikkelforfattere som ønsker å re-
servere seg mot evt. publisering på
nettsiden, må oppgi dette ved inn-
sending av manuskript til Hjerte-
posten.  

Veiledning for artikkelforfattere i tidsskriftet Hjerteposten

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

18. - 20. oktober 2014  Acute Cardiovascular Care 2014 http://www.escardio.org/congresses/acute-cardiovascular-care-2014/
Geneve

5. - 7. desember 2014  The Second World Congress http://clinical-lipidology.com/
Wien of Clinical Lipidology

Navn Arbeidsplass Prosjekt

Marianne Sætrang Holm Intensivsykepleier, Haukeland Universitetssykehus EuroHeartCare, Stavanger 4.-5. april

Marie T. Hallonen Bollerud Sykepleier, Hjertemedisin, Drammen sykehus EuroHeartCare, Stavanger 4.-5. april

Irene E. Strøm Undervisningssykepleier, Kardiologisk avdeling EuroHeartCare, Stavanger 4.-5. april
Hjerteovervåkning, Rikshospitalet

Berit Tryland Sørlie Intensivsykepleier Kongsvinger sykehus EuroHeartCare, Stavanger 4.-5. april
og Lokalgruppeleder Hedmark og Oppland

Ingebjørg Svalebjørg Sykepleier og enhetsleder, Notodden Sykehus EuroHeartCare, Stavanger 4.-5. april

Katrine Buun Lyngås Avdelingssykepleier, Hjerteavdelingen, EuroHeartCare, Stavanger 4.-5. april
Drammen sykehus

Unni Kleppe Haukeland Intensivsykepleier, Haukeland Universitetssykehus EuroHeartCare, Stavanger 4.-5. april

Kristin Kjørkleiv Kardiologisk sykepleier, Korttidsavdeling EuroHeartCare, Stavanger 4.-5. april
Farsund Omsorgssenter

Tildelte medlemsstipend vår 2014 (à kr. 8 000)

Tildelte utdanningsstipend vår 2014 (à kr. 15 000)

Navn Arbeidsplass Prosjekt

Marit Formoe Sykepleier, Medisinsk poliklinikk, Rikshospitalet Videreutd. i kardiologisk sykepleie
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Pradaxa «Boehringer Ingelheim».    Antitrombotisk middel.  ATC-nr.: B01A E07
KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatrane teksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: In digokarmin (E 132), 
jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 110 mg og 150 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer 
med én eller flere ri sikofaktorer, som tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år, hjertesvikt NYHA klasse ≥ II, diabetes, hypertensjon. 75 mg og 110 mg: Primær forebygging av venøs tromboembolisk 
sykdom (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Før dabigatraneteksilatbehandling startes, må nyrefunksjonen undersø-
kes for alle pasienter ved å beregne ClCR for å utelukke alvorlig nedsatt nyrefunk sjon (ClCR <30 ml/minutt). Forebygging av slag og sysatemisk embolisme hos voks ne med ikke-
klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer: Voks ne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig. Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 1 kapsel 
à 110 mg 2 ganger daglig er anbefalt til eldre (≥80 år) og pasienter som samtidig bruker verapamil (verapamil og Pradaxa tas til samme tid). Behandling med 300 mg eller 220 mg daglig må 
avgjøres for følgende pasien ter basert på individuell risiko for tromboembolisme og risiko for blødning: Pasien ter 75-80 år, pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (30-50 ml/minutt), 
gastritt, øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom, andre pasienter med økt blødningsrisiko. Pasienter med økt blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn til blødning og anemi) 
anbefales i hele behandlingsperioden og dosejusteringer kan gjøres individuelt. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å ven te 12 timer fra siste dose før bytte til parenteralt 
antikoagulantium. Overgang fra pa renteralt antikoagulantium: Dabigatraneteksilat bør gis 0-2 timer før tidspunktet som parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som 
seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til vitamin K-antagonist (VKA, f.eks. warfarin)): ClCR ≥50 ml/minutt, VKA startes 3 dager før seponering av 
dabigatraneteksilat. ClCR ≥30-<50 ml/minutt, VKA startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat. Dabigatran kan medvirke til økt INR, og INR bør derfor ikke måles før dabigatran er 
seponert i minst 2 dager. Overgang fra VKA (f.eks. warfarin): VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når INR er <2. Konvertering av atrieflimmer: Pasienten kan behandles med 
dabigatraneteksilat i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: Voksne: Anbefalt dose er 220 mg 
(2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter av sluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang dag lig i totalt 28-35 dager. 
Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprote sekirurgi: Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Be handlingen bør starte innen 1-4 timer etter 
avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer ki rurgi bør behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. 
Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75 
mg) 1 gang daglig er anbefalt til eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) og ved samtidig bruk av amiodaron, kinidin eller verapamil (Pradaxa tas 
samtidig med disse legemidlene). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av verapamil, bør det vurderes å redusere doseringen av dabigatraneteksilat til 75 mg daglig. Overgang 
til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til pa renteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: 
Dabigatra neteksilat bør gis 0-2 timer før tidspunktet som parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert 
heparin). Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon (alle indika sjoner): Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet bør utvises. Under behandling må 
nyrefunksjonen følges der det er mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering og bruk av le gemidler som kan påvirke nyrefunksjonen); ved mild til moderat 
nedsatt nyrefunk sjon og hos pasienter >75 år, minst 1 gang årlig, eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales (ovenfor). Barn og ungdom <18 år 
(alle indikasjoner): Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektda ta. Eldre >75 år (alle indikasjoner): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør ut vises. Nyrefunksjonen bør følges 
minst 1 gang årlig, eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales (ovenfor). Administre ring: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass 
vann. Kapslene skal ikke åpnes da inntak av kapselinnholdet alene kan gi økt blødningsrisiko. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Alvorlig ned satt nyrefunksjon 
(ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. Skade eller tilstander som vurderes å utgjøre en vesentlig risiko for større blødninger. Det te kan inkludere pågående eller nylig oppstått 
gastrointestinalsår, maligne svulster med høy blødningsrisiko, nylig oppstått hjerne- eller spinalskade, nylig utført kirur gisk inngrep i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig oppstått intrakraniell 
blødning, kjent eller mistanke om øsofageale varicer, arteriovenøse malformasjoner, vasku lære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære anormale til stander. Samtidig 
behandling med andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks osv.), orale antikoagulantia 
(warfarin, rivaroksaban, apixaban osv.), untatt i situasjoner som bytte til eller fra Pradaxa eller når UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt venekateter eller kateter i en arterie 
åpent. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samti dig behandling med følgende sterke P-gp-hemmere: Systemisk ketokonazol, ciklosporin, 
itrakonazol og dronedaron. Kunstige hjerteklaffer som kre ver antikoagulasjonsbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre nor malverdi. Svært 
begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Hos eldre ≥75 
år er dabigatran forbundet med høyere forekomst av større gastrointestinale blødninger ved dosering 150 mg 2 ganger dag lig. Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales 
i hele be handlingsperioden, særlig ved sykdommer som medfødte eller ervervede koagula sjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, nylig biop si eller større traumer, 
bakteriell endokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointestinal refluks. Skader, tilstander, prosedyrer og/eller farmakologisk behandling (som NSAIDs, platehemmere, SSRIs, SNRIs) som 
signifikant øker risikoen for større blødninger, krever nøye nytte-/risikovurdering. Pradaxa skal kun gis hvis fordelene oppveier blødningsrisikoen. Ved tilleggsfaktorer for blødning kan måling av 
dabi gatrans antikoagulasjonseffekt være nyttig for å unngå for stor eksponering. INR-test er upålitelig hos pasienter som behandles med dabigatran og bør derfor ikke ut føres. ECT, dTT og 
aPTT kan gi nyttig informasjon, men testene er ikke standardi serte og resultatene bør tolkes med forsiktighet. Ved alvorlige blødninger må be handlingen seponeres og blødningsårsaken 
undersøkes. Legemidler som øker blød ningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen med dabigatran. Ved utvikling av akutt nyresvikt må dabigatran 
seponeres. Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling av akutt iskemisk slag kan overvei es hvis dTT, ECT eller aPTT ikke overstiger øvre referansenivå iht. lokale referan severdier. 
Plasmakonsentrasjonene av dabigatraneteksilat kan øke ved samtidig bruk av svake til moderate P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron, posakonazol, kinidin og ticagrelor), nedsatt 
nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) eller alder ≥75 år. Kirurgi og intervensjoner: Pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep eller invasive pro sedyrer er utsatt for økt blødningsrisiko, og 
det kan være behov for midlertidig seponering. Forsiktighet bør utvises når behandlingen blir midlertidig seponert da utskillelse av dabigatran kan ta lenger tid ved nedsatt nyrefunksjon. 
Spinal-/epidu ralanestesi, lumbalpunksjon: Økt risiko for spinale eller epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av epiduralkate tre over 
lengre tid. 1. dose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Det kreves hyppig observasjon for nevrologiske tegn og symptomer. Pasi enter med høy risiko for død knyttet 
til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger be grensede sikkerhets- og effektdata. Kapselen inneholder 
fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Begrenset erfaring med følgende behandlinger som kan gi 
økt blødningsrisiko ved samtidig bruk med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin og heparinderiva ter, (fondaparinuks, desirudin), trombolytiske legemidler og vitamin 
K-antagonis ter, rivaroksaban eller andre orale antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tiklopidin, prasugrel, ticagrelor, dekstran og sulfinpyrazon. 
Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. ASA- eller klopidogrelbehand ling samtidig med dabigatraneteksilat 110 
mg eller 150 mg 2 ganger daglig, kan gi økt risiko for større blødninger. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig for NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på 
blødning. Blødningsrisikoen kan være økt ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat og SSRIs eller SNRIs. Dabigatraneteksilat er substrat for efflukstransportproteinet P-gly koprotein (P-gp). 
Samtidig administrering med P-gp-hemmere (amiodaron, posakonazol, verapa mil, kinidin, ketokonazol, dronedaron, klaritromycin og ticagrelor) forventes å gi økt dabigatranplasmakonsentrasjon. 
Forsiktighet må utvises og nøye klinisk obser vasjon (tegn til blødning eller anemi) er derfor påkrevet spesielt ved nedsatt nyre funksjon. Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, 
itrakonazol, ciklosporin og dronedaron er kontraindisert. Samtidig behandling med takrolimus anbefales ikke. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker 
etter amiodaronseponering. Samtidig bruk av P-gp-induktorer som rifampicin, johannesurt (prikkperikum), karbama zepin eller fenytoin reduserer dabigatrankonsentrasjonen og bør unngås. 
Protease hemmere inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke undersøkt og samtidig behand ling anbefales ikke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det er begrenset mengde data 
vedrø rende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig ri siko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under be handling. Skal ikke brukes 
under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Det foreligger ikke kliniske data på effekten av dabigatran på barn som ammes. Am ming bør avbrytes under behandling. Fertilitet: Ingen 
tilgjengelige humane data. Bivirkninger: Vanligst rapportert er blødninger som forekommer hos ca. 14% av pasientene som er kortidsbehandlet for elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, og 
16,5% av pasienter med atrieflimmer behandlet for forebyggelse av slag og syste misk emboli. Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og, uavhengig av lo kalisasjon, være 
invalidiserende, livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidler tid lite rapportert i kliniske studier. Forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi: Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, redusert hematokrit. 
Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, diaré, kvalme, rektal blødning, blødning fra hemoroider, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødning fra sår. Hud: Hudblødning. Immunsys temet: 
Hypersensitivitet. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. Luftveier: Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. 
hematuri. Øvrige: Blødning ved sår, postoperativt hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni. 
Gastrointestinale: Abdominalsmerte, dyspepsi, gastrointestinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, dysfagi. Hjerte/kar: Blødning. Immunsystemet: Utslett, 
pruritus, anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved inn stikk av kateter, blodig 
væsking, blødning ved innsnittstedet, anemi postoperativt, sårdrenering, postoperativ drenering. Ukjent: Immunsystemet: Bronkospasme. Forebygging av slag og systemisk embolisme 
hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme. 
Hud: Hud blødning. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin, trom bocytopeni. 
Gastrointestinale: Rektal blødning, blødning fra hemoroider, gastroin testinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, dysfagi. Hjer te/kar: Hematom, 
blødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Le ver/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT/ASAT. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: 
Intrakranial hemoragi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Redusert hematokrit. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria. Lever/galle: Økte leverenzymer, 
hyperbilirubinemi. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blød ning ved innstikk av kateter, blødning ved sår, blødning ved innsnittstedet. Ukjent: 
Immunsystemet: Bronkospasme. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blød ningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må 
behand lingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opp rettholdes. Passende støttebehandling, slik som kirurgisk hemostase og blodtrans fusjon bør vurderes. 
Aktivert protrombinkomplekskonsentrat (f.eks. FEIBA), re kombinant faktor VIIa eller konsentrat av koagulasjonsfaktorene II, IX og X kan også overveies, men data vedrørende klinisk nytte er 
svært begrenset. Koagula sjonstester kan være upålitelige ved administrering av de foreslåtte reverserende faktorene. Ved trombocytopeni eller ved bruk av langtidsvirkende platehemmere bør 
administrering av blodplatekonsentrat også overveies. Symptomatisk behand ling bør gis utifra klinisk vurdering. Dabigatran kan fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfaring vedrørende nytten 
av denne prosedyren. Se Giftinformasjonens an befalinger B01A E07 side d.  Egenskaper: Klassifisering: Kompetitiv, reversibel, direkte trombinhemmer. Vir kningsmekanisme: 
Dabigatraneteksilat er et småmolekylært prodrug uten farmako logisk aktivitet, som omdannes raskt og fullstendig til dabigatran ved esterasekata lysert hydrolyse i plasma og lever. Hemming 
av trombin forebygger utvikling av tromber. Dabigatran hemmer fritt trombin, fibrinbundet trombin og trombinindusert plateaggregasjon. Klar korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon av 
dabigatran og grad av antikoagulasjonseffekt. Dabigatran forlenger TT, ECT og aPTT. Absorp sjon: Absolutt biotilgjengelighet for dabigatran ca. 6,5%. Absorpsjonen postopera tivt er relativt 
langsom sammenlignet med friske individer og viser en jevn plasma konsentrasjonstidskurve uten høye topper. Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 6 ti mer etter administrering i postoperativ 
periode. Langsom og forsinket absorpsjon forekom vanligvis bare på operasjonsdagen. De påfølgende dager er dabigatranab sorpsjonen rask og maks. plasmakonsentrasjon oppnås etter 2 
timer. Mat påvirker ikke biotilgjengeligheten av dabigatran, men forlenger tiden til maks. plasmakon sentrasjon med 2 timer. Den orale biotilgjengeligheten kan øke med 75% hvis kap-
selinnholdet inntas alene uten kapselskallet. Proteinbinding: 34-35%. Fordeling: Distribusjonsvolum: 60-70 liter. Halveringstid: Plasmakonsentrasjonen av dabiga tran viser et bieksponentielt 
fall med gjennomsnittlig terminal halveringstid på 11 timer hos friske, eldre pasienter, og ca. 12-14 timer etter multiple doser. Halverings tiden er doseuavhengig og forlenget ved nedsatt 
nyrefunksjon. Metabolisme: Dabi gatran konjugeres til farmakologisk aktive acylglukuronider. Spor av andre meta bolitter er påvist. Utskillelse: Dabigatran elimineres hovedsakelig i uforandret 
form i urinen. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: 10 stk. (endose) kr 150,90. 60 stk. (endose) kr 
705,20. 110 mg: 10 stk. (endose) kr 150,90. 60 stk. (endose) kr 705,20. 150 mg: 60 stk. (endose) kr 705,20. Refusjonsberettiget bruk: Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos 
voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer med en eller flere av følgende risikofaktorer: tidligere slag, TIA (transient ischemic attack) eller systemisk emboli (SEE), venstre ventrikkel 
ejeksjonsfraksjon < 40 %, symptomatisk hjertesvikt ≥ NYHA klasse 2, alder ≥ 75 år, alder ≥ 65 år og en av følgende risikofaktorer: diabetes, koronarsykdom eller hypertensjon. Refusjonskoder: 
ICPC K78, ICD I48. Vilkår: Ingen spesielle vilkår. Primærforebyggelse av venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total 
kneprotesekirurgi. Refusjonskoder: ICPC 20, ICD 20. Vilkår: 136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal benyttes i mindre enn 3 måneder.

Sist endret: 29.01.2014
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A, Pracucci G et al. Characteristics, outcome, and care of stroke associated with atrial fibrillation in Europe: data from a multicenter multinational hospital-based registry (The European Community Stroke Project). 
Stroke 2001; 32: 392-98. 4. Hannon N, Sheehan O, Kelly L et al. Stroke associated with atrial fibrillation - incidence and early outcomes in the North Dublin Population Stroke Study. Cerebrovasc Dis 2010;29:43-
49. 5. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361:1139–1151. 6. Pradaxa preparatomtale (SPC) 18.12.2013. 7. Ezekowitz M, 
Jefferson APK, Pogue J et al. RE-LY and RELY-ABLE: Long-term Follow-up of Patients With Non-valvular Atriel Fibrillation Receiving Dabigatran Etexilate for up to 6.7 Years. Abstract number 10684. American  
Heart Association`s November 2013, Dallas, USA.

* Hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer. Dosering 150 mg x 2 dgl.
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Effektiv bekjempelse av hjerneinfarkt 
5,6 *

(1
4
0
8
1
) 
a
rt

e
ll.

n
o
  

  
  

  
  

  
  

  
P

ra
1
4
0
1
3
0

HJERNEINFARKT 
VED ATRIEFLIMMER 

FØRER OFTE TIL 
INVALIDITET OG DØD

1,2,3 *
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Eneste NOAK som 
signifikant reduserer 
risiko for hjerneinfarkt 
vs warfarin5,6 * 

Ytterligere 74 % 
risikoreduksjon i hjerne-
blødning vs warfarin5,6 *

9 av 10 atrieflimmer-
relaterte slag er 
hjerneinfarkt4

Eneste NOAK med 
langtidsoppfølging på 
atrieflimmerpasienter 
i 6,7 år7



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




