
Nr. 2  2014

LKS på

Nytt i Hjerte-Norge:

Aurikkel-lukking Sidene 10 - 11

Lokalgruppe:

Fagdag i Nord-Trøndelag Sidene 42 - 43

Rett fra hjertet
Sidene 6 - 8

«Heart & Mind» EuroHeartCare 2014 Stavanger

Posters • abstracts 
foredrag
Sidene 13 - 41

NSF-LKS
Kongress 2015
på Hamar

Side 27



Hjerteposten 2 - 2014

2

 

  

 

 

 

PR
A

13
11

04

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



3

ANNONSE:  Boehringer Ingelheim ...... 2

Innhold ...... 3

ANNONSE:  NSF-LKS’ verveannonse ...... 4

Leder ...... 5

Rett fra hjertet – møt Marianne Holter ...... 6 - 8

Medlemsundersøkelse ...... 8

NYTT I HJERTE-NORGE: Heart Failure Awareness Day på St. Olav ...... 9

NYTT I HJERTE-NORGE: Aurikkel-lukking ...... 10 - 11

NYTT fra NRR: Blås for å redde liv! ...... 12

Valg 2015 - fra valgkomitéen i NSF-LKS ...... 12

Fra EuroHeartCare i Stavanger ...... 13 - 25

NSF-LKS Kongress 2015 på Hamar ...... 26 - 27

Fra EuroHeartCare i Stavanger ...... 28 - 41

LOKALGRUPPENE: Nord-Trøndelag – Fagdag på Levanger ...... 42 - 43

LOKALGRUPPENE:  Hordaland –’Det sviktende hjertet’ ...... 44 - 45

STIPEND:  Tildelte mastergradsstipend 2013 og 2014...... 45

BOKANMELDELSE: Evidensbasert kardiologisk sykepleie...... 46

Styrets adresser - Lokalgruppeadresser  ...... 47

STIPENDUTLYSNING:  Medlemsstipend fra NSF-LKS ...... 48

Kongresskalender ...... 49

Veiledning for forfattere i tidsskriftet Hjerteposten ...... 49

ANNONSE:  Boehringer Ingelheim preparatomtale ...... 50

ANNONSE:  Boehringer Ingelheim ...... 51

ANNONSE:  Nasjonalforeningen ...... 52

Redaktør: Berit Gravrok
Epost: beritgra@hotmail.com
eller berit.gravrok@unn.no
mobil: 901 20 565    

Opplag 1170
Neste nummer november 2014

Medlemmer i NSF-LKS får 
Hjerteposten fritt tilsendt.

Sats og layout:  Høgskoleavisa
Gunnerus gt. 1, 7012 Trondheim
hogskoleavisa@hit.hist.no
Tlf: 73 55 92 32 

Trykk: 
Teto Grafiske. teto@teto.no

www.sykepleierforbundet.no/lks

Hjerteposten
ISSN 1891-0114 

Fagtidsskrift for NSF-LKS
Utgivelse 3 ganger årlig.

innhold: hjerteposten nr. 2 2014



Hjerteposten 2 - 2014

4

NSF-LKS 
er også på 

Verv ti
medlemmer
– og få fri kongressavgift 
til NSF-LKS kongressen
på Hamar 2015!

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 Stavanger (2014) til kongressen på Hamar (2015) gir
deg: Fri deltageravgift på neste års
NSF-LKS kongress på Hamar.

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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Denne utgaven vil i stor grad handle
om EuroHeartCare i Stavanger. Det
har vært en spennende prosess og en
lang reise fra det ble bestemt at NSF-
LKS skulle være medarrangør i 2011
til kongressen ble arrangert. Det tok
ikke mange timene inn i kongressen
før alt det strevsomme arbeidet var
glemt og gleden over hva vi hadde
fått til ble fokuset. Vi klarte å ar-
rangere en kongress med et godt
kongressprogram og en fantastisk
atmosfære. Våre besøkende fra ut-
landet ble imponert over vårt faglige
nivå og gjestfrihet. Dette tenker jeg vi
skal være stolte av. 

Suksessen til denne kongressen kom
ikke av seg selv og det er mange vi
må takke for sitt bidrag. Tone
Norekvål med sin kunnskap om den
europeiske organisasjonen CCNAP
og internasjonale kongresser har vært
en uvurderlig hjelp. De engasjerte
damene i Rogaland med Ingvild
Morken og Marianne Jørgensen i
spissen bidro med viktig lokal forank-
ring og en liten smak av Norge. Og
sist, men ikke minst, en stor takk til
alle dere medlemmer som kom på
kongressen. 

Vi gleder oss til å bruke erfaringen fra
EuroHeartCare inn i arbeidet med å
arrangere neste års kongress.  Vi vil
fortsette suksessen og er allerede i
gang med å planlegge en nasjonal
kongress som en ikke kan gå glipp av.

Neste års kongress skal være på
Hamar 22. - 24. april 2015 og det er
viktig å sette av datoen allerede nå.
Hvis du har vanskeligheter med å få
finansiert kongressen, så anbefaler vi
deg å søke på våre eller NSFs
stipender til høsten 2014 eller våren
2015. 

Tittelen på kongressen blir «Med
hjerte for det beste» hvor den røde
tråden vil være retningslinjer og
kvalitet i pasientbehandlingen innen-
for kardiologisk sykepleie. Som tid-
ligere vil vi ha et bredt program slik at
det vil være noe for enhver, uavhengig
av hvor du jobber eller hvilken bak-
grunn du har. I denne sammenheng vil
jeg minne om muligheten til å bidra
inn i programmet ved selv, eller
motivere noen du kjenner, til å sende
inn abstrakt til kongressen på Hamar. 
I år vil fristen være 1. desember 2014.

Denne utgaven av Hjerteposten vil gi
deg en liten forsmak på den
medlemsundersøkelsen som skal
gjennomføres til høsten. NSF-LKS har
som strategi å initiere prosjekter som
er rettet mot utvikling og forbedring
av sykepleie til hjertepasienter.  Vi vil
derfor gjennomføre en medlems-
undersøkelse som i tillegg til å gi en
oversikt over medlemsmassen, også
vil frembringe kunnskap som er viktig
for våre hjertepasienter. For at vi skal
klare dette, er vi avhengig av at du har
oppdatert mailadressen din i nett-

portalen til NSF og at du svarer på
undersøkelsen. Du kan sjekke om du
har korrekt mailadresse ved å logge
deg inn på nsf.no. Medlemsnummeret
ditt er brukernavnet og fødsels-
nummeret ditt er passordet. Deretter
går du inn på «min side» - «mitt
medlemskap» og tilslutt «personalia».
Der kan du endre eller legge inn mail-
adresse. Alternativt kan du sende oss
en mail på:
innmeldingnsflks@gmail.com.

Sommeren kan bety travle dager på
avdelinger med redusert drift, men
ofte med samme mengde pasienter.
Dette betyr igjen at du som syke-
pleier er en avgjørende faktor for
pasienten. God faglig kunnskap bidrar
til at du jobber bedre og til at
pasienten får bedre behandling. Vi
håper derfor at du rekrutterer de du
jobber med som enda ikke er
medlem hos oss. Hvis alle rekrutterer
én, så blir vi dobbelt så mange! Jeg
tror at det vil bety at enda flere
hjertepasienter får den beste behand-
lingen!

Med denne oppfordringen ønsker jeg
deg en strålende sommer! Håper vi
sees på temakvelder og andre NSF-
LKS aktiviteter til høsten!

Hjertelig hilsen 
Siv Olsen

Lederartikkel

Kjære LKS-medlemmer!

Kvalitet og utvikling

Siv Olsen, leder i NSF-LKS
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Tor Haakon Bekkevold

Hun har til sammen 15 års sykepleier-
erfaring fra Kardiologisk avdeling, Riks-
hospitalet. Flere år som sykepleier i
turnus, deretter som spesialsykepleier i
kardiologi etter videreutdanning og en
periode som vikarierende undervis-
ningssykepleier ved samme post.

De siste 4 årene har hun bekledd
stillingen som enhetsleder. Har siden
august 2013 holdt på med Erfarings-
basert Master i Helseadministrasjon
ved Universitetet i Oslo.

Kardiologisk sengepost er en spe-
sialisert post som utreder, behandler
og følger opp hjertemedisinske pasi-
enter innenfor alle diagnosegrupper
relatert til hjertet. Vi har landsfunksjon
på enkelte områder (transplantasjon,
voksne med medfødt hjertefeil) og
regionsfunksjon på de fleste andre om-
råder. Pasienter kommer blant annet
inn for utredning og behandling av
hjerteklaffefeil, koronarsykdom (kronisk
og akutt), hjerterytmeforstyrrelser,
hjertesvikt, betennelsessykdommer i
hjertet og pulmonal hypertensjon. Vi
har i tillegg utredning av pasienter til
hjertetransplantasjon, en oppfølgings-
funksjon mens de står på venteliste,
postoperativ oppfølging og jevnlig opp-
følging resten av livet hos denne
pasientgruppen. Det samme gjelder for
pasienter som får implantert LVAD

eller hjertepumpe. Disse følges også
opp ved vår avdeling postoperativt og
i ventetiden til en eventuell transplanta-
sjon.

– Hvilke tema/områder er du spe-
sielt opptatt av som leder innenfor ditt
fagområde relatert til avdelingens fokus?

– Jeg synes alle områder er viktige,
men siden vi har landsfunksjon innen-
for enkelte områder og holder på med
spesialisert behandling så er det veldig
viktig at vi har spesielt fokus på opp-
læring hos personale i forhold til disse
gruppene samt egne ressurspersoner
her. Vi har blant annet en egen dag-
enhet for hjertetransplanterte pasien-
ter som ligger i sengeposten, og her
jobber det fire dedikerte sykepleiere
som er ressurspersoner i forhold til
denne gruppen. Disse pasientene ville
ikke hatt den gode oppfølgingen de 
i dag har hvis vi ikke hadde hatt den-
ne viktige enheten. I løpet av de siste
sju-åtte årene har fokuset på oppføl-
ging av voksne pasienter med med-
fødte hjertefeil (GUCH) økt, og per i
dag har vi tre sykepleiere (én i 100%
stilling og to i 50% stilling) som jobber
med dette. Andre ansatte i avdelingen
blir også kurset spesielt på begge disse
områdene. Vi har også andre spesielle
områder (oppfølging av LVAD og pul-
monal arteriell hypertensjon) som kre-
ver egen kursing og omfattende pro-

sedyrer for oppfølging av teknisk utstyr
og livsviktige medikamenter. Siden det-
te er sjeldne tilstander som få andre
følger opp i landet,  er det ekstra viktig
med gode prosedyrer og retningslin-
jer.

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

– Enhetsleder er ansvarlig for at
pasientoppfølgingen ved avdelingen er
faglig forsvarlig, og dermed er fokus på
fag og fagutvikling en av mine viktigste
oppgaver, mener jeg. Mye av det prak-
tiske arbeidet rundt dette er delegert
til fagansvarlig sykepleier (undervis-
ningssykepleier) hos oss, men min jobb
er å legge til rette for at det er rom og
tid for faglig utvikling. Dette løser vi
blant annet ved å ha fagdager til alle 
ansatte innbakt i turnusen. Alle ansat-
te har en organisert temadag og en
egen studiedag i løpet av sin 9-ukers
turnus. I tillegg har vi et eget opp-
læringsprogram for nyansatte. Dess-
uten oppfordrer jeg, som leder, ansatte
til å søke og delta på kurs og kon-
gresser relatert til faget, og forsøker (så
langt det lar seg gjøre driftsmessig og
økonomisk) og ta ut ansatte av turnus
for å delta på dette. Jeg mener også at
det er en viktig oppgave for en leder 
å gå foran som et godt forbilde for de
andre ansatte, ved å utøve faglig en-

Marianne Holter er 37 år, bor på Tonsenhagen i Oslo og jobber som enhetsleder 
ved Kardiologisk sengepost, Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet.

«– Min jobb er å legge 
til rette for at det er rom 
og tid for faglig utvikling»
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gasjement og holde meg oppdatert
innenfor fagfeltet. 

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

– Opprettelse av egne kontaktsyke-
pleiere for GUCH-pasientene er et
godt eksempel. Før 2006 fantes ikke
dette, og oppfølgingen av denne pasi-
entgruppen var ufullstendig sykepleie-
messig. Men i dag har vi et mye bedre
opplegg: kontaktsykepleierne følger
opp mange av pasientene og deres på-
rørende poliklinisk, har jevnlig kontakt
med dem og gjennomfører samtaler
og veiledning under innleggelser i vår
post og ved innleggelse ved andre av-
delinger. I tillegg har kontaktsykeplei-
erne gjennomført et vellykket opplæ-
ringskurs for sykepleiere ved flere av-
delinger ved Rikshospitalet, og disse
sykepleierne er nå superbrukere i for-
hold til denne pasientgruppen. 

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

– Forankring i ledelsen er kjempe-
viktig!! Men jeg har selv opplevd at
noen ganger så holder heller ikke det.
Når aktiviteten er høy og det av drifts-
messige årsaker er vanskelig å ta an-
satte ut til kursing og lignende, så kan

dette være vanskelig å løse på en god
måte. Men med god turnusplanlegging
så kan det allikevel la seg gjøre. Hos oss
har vi nå valgt å legge våre fagdager på
en annen ukedag (hvor pasientakti-
viteten erfaringsmessig er noe lavere)
og håper med dette å kunne lettere få
gjennomført disse dagene. I tillegg tror
jeg det er veldig viktig å ha ressurs-
personer i avdelingen som kan være
med å «dra lasset» og engasjere de
andre. For faglig utvikling er ikke bare
et ledelsesansvar, men et ansvar hver
enkelt ansatt har.

Når det gjelder bedring av pasient-
tjenester, så er vår hovedutfordring å
yte god pleie og oppfølging på den
korte tiden en pasient er inn til utred-
ning. Gjerne kommer pasienten samme
dag som alle undersøkelser utføres og
reiser igjen samme dag eller dagen
etter. Da er det viktig med gode pasi-
entforløp og gode skriftelige prose-
dyrer, samt tilgjengelige informasjons-
rutiner og skriftlig materiale for å sikre
at alle får den informasjonen, pleien og
oppfølgingen de har krav på. Dette

jobbes det jevnlig med, men er noe det
absolutt må fokuseres mer på. 

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

– Ja, det synes jeg. Med tanke på at
de som jobber aktivt i LKS gjør dette
ved siden av full jobb og som oftest på
egen fritid, så synes jeg absolutt at
fokuset er bra. Årlig kongress med høyt
faglig innhold og et eget medlemsblad
er gode eksempler på dette. For kar-
diologiske sykepleiere i Norge synes
jeg LKS sin kongress er en av de som
absolutt bør prioriteres høyest og som
de fleste vil ha størst faglig nytte av.

– Hvordan opplever du faggruppens
fokus i forhold til ledere?

– Positivt at vi har hatt eget møte
for ledere på den årlige kongressen, og
dette håper jeg vil fortsette på kon-
gressene fremover. Samtidig fint med
denne spalten her hvor ulike ledere får
muligheten til å sette ord på faget i
lederrollen.

Marianne Holter 
oppfordrer syke-

pleieledere til å øke sin
ledelseskompetanse,
og anbefaler studiet

hun selv holder 
på med for tiden; 

Erfaringsbasert Master
i Helseadministrasjon

ved Universitetet 
i Oslo.



Hjerteposten 2 - 2014

8

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

– Jeg vil oppfordre alle ledere på
hjerteavdelinger til å vise stort faglig
engasjement, holde seg oppdatert ved
å selv delta på avdelingens fagdager og
kurs/kongresser og dermed kunne
påvirke ansatte til å gjøre det samme!!

I tillegg vil jeg også oppfordre syke-
pleieledere til å øke sin formelle kom-
petanse i ledelse/administrasjon. En

måte å gjøre dette på er å delta på ut-
danningen jeg har går på nå. Dette er
en utdanning for helsepersonell som
har jobbet en stund, og du får mu-
ligheten til å møte andre (både syke-
pleiere, leger og annet helsepersonell),
utveksle erfaringer, diskutere spen-
nende temaer og få utdypende kunn-
skap om ledelse, ledelsespsykologi,
helsepolitikk, helseøkonomi, helsejuss,
kvalitet i helsetjenestene og mye annet.

I tillegg inneholder kurset ekskursjoner
til en rekke helseinstitusjoner i Norge.
Det er også mulig å velge valgfag som
komparativ helsepolitikk med studietur
til et annet land og det er mulig å gjøre
som jeg gjør akkurat nå, tar et valgfag i
europeiske helsestrategier som gjen-
nomføres som en to-ukers sommer-
skole i Italia.  ☺☺☺ Anbefales!!!

Berit Gravrok

NSFs Landsgruppe av kardiologiske
sykepleiere (NSF-LKS) har som strategi
å initiere prosjekter som er rettet mot
utvikling og forbedring av sykepleie til
hjertepasienter. Landsstyret i NSF-LKS
har i den forbindelse vedtatt å gjen-
nomføre en medlemsundersøkelse
blant sine medlemmer i løpet av
høsten 2014. Leder i NSF-LKS, Siv
Olsen, er prosjektleder for denne
undersøkelsen og vi har intervjuet
henne for å finne ut litt mer om den
kommende spørreundersøkelsen.

– Hva er bakgrunnen og hensikten
ved å utføre en slik stor medlemsunder-
søkelse?

NSF-LKS har alltid vært opptatt av
å videreutvikle faget og bidra til at det
settes fokus på hvilken kunnskap vi
som kardiologiske sykepleiere bør
inneha. Tidligere har faggruppen blant
annet gjennomført en landsomfatten-
de undersøkelse på bruken av hjerte-
sviktpoliklinikk og også kartlagt behovet
for videreutdanning for sykepleiere
som jobber med hjertepasienten. Beg-
ge disse undersøkelsene bidro til ut-
vikling, sistnevnte var starten på eta-
bleringen av videreutdanning i kardio-
logisk sykepleie. Vi har også hatt under-
søkelser på kongressene våre som har
vært en del av et internasjonalt sam-
arbeid med UNITE, forskergruppen til
CCNAP. I så måte er NSF-LKS en bi-

dragsyter til forskning i kar-
diologisk sykepleie.

Tanken bak dette pro-
sjektet var at vi ville få fri-
gjort tid i landsstyret siden
den nasjonale kongressen
ble sammenslått med Euro-
HeartCare. Idéene til tema
var mange, men med gjen-
nomført 20-årsjubileum så
vi behovet for å stake ut
veien de neste 20 årene.
Derfor endte vi opp med å ha en
medlemsundersøkelse som både skal
kartlegge medlemsmassen og i tillegg
ha et vitenskapelig fokus. Arbeidet med
undersøkelsen har vært tidkrevende,
men også veldig givende. Det var der-
for kjekt at prosjektet vårt nådde opp
blant mange andre konkurrenter og
fikk finansiell støtte fra Sentralt fag-
forum i NSF. 

– Når vil undersøkelsen bli utført og
hvordan kan en delta?

Undersøkelsen vil bli utført i løpet
av høsten 2014. Medlemmene vil få en
link til et elektronisk spørreskjema via
Questback på den mailadressen som
er registrert hos NSF. Det er derfor
viktig at våre medlemmer har
oppdatert mailadresse for at vi
skal få ut spørreskjemaet til alle.
Som ved alle andre undersøkelser er
en høy svarprosent viktig for at re-
sultatene våre skal kunne si noe om
hvordan virkeligheten er.  Vi håper der-

for at alle kjenner sin
«besøkelsestid» og
stiller opp for fag-
gruppen sin. Data-
ene vil bli anonymi-
sert av Questback
slik at det enkelte
medlemmet ikke vil
kunne la seg iden-
tifisere. NSF-LKS vil
kun analysere ut fra
de anonymiserte

dataene, da linken mellom medlem-
mets identitet og innsamlet data vil
slettes av Questback når dataen er
ferdig innsamlet.

– Hvordan vil resultatene fra under-
søkelsen bli presentert?

Resultatene vil bli presentert for
medlemmene våre via Hjerteposten,
internettsiden og på kongressen i
2015. Vi tenker også at vi vil få re-
sultater som kan være aktuelt å pre-
sentere i referee-baserte tidsskrifter.
Her er selvfølgelig oppslutningen blant
medlemmene våre en avgjørende fak-
tor, men det hadde jo vært gøy å vise
det store utlandet at vi er en faggruppe
som ønsker å bidra til at hjertepasi-
enten får den beste behandling. 

– Hvem kan en kontakte om en har
spørsmål angående undersøkelsen?

– Spørsmål kan rettes til meg som
prosjektansvarlig på mail:

sivolsen@hotmail.com

Medlemsundersøkelse
NSF-LKS vil:
«...videreutvikle
faget og bidra til 
at det settes fokus
på hvilken kunn-
skap vi som kardio-
logiske sykepleiere
bør inneha.» 
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Tonje Lund og Bente Lines, 
fagutviklingssykepleiere, Klinikk for
hjertemedisin, St. Olavs Hospital 

Vi synes det er viktig å sette fokus på
pasienter med hjertesvikt som trenger
kompetent omsorg og tverrfaglig opp-
følging, både i primær og spesialist-
helsetjenesten. Fagutviklingsgruppa og
overlege for sengeenhet/hjertesvikt-
poliklinikk stod i bresjen for å arrangere
fagdagen om hjertesvikt på selveste
Heart Failure Awareness Day.

Hjertesvikt – kvalitet i fag 
og omsorg
I anledning Hjertesviktens dag 9. mai
arrangerte Fagutviklingsgruppen ved
Klinikk for Hjertemedisin ved St. Olavs
Hospital fagdag om hjertesvikt. Invita-
sjonen gikk til helsepersonell i regio-
nens kommuner, helseforetak og an-
satte ved St. Olavs Hospital.

Det er et økende antall personer i
samfunnet som lever med hjertesvikt.
Hensikten med fagdagen var å bidra til
å øke kompetansen for helsepersonell
som kommer i kontakt med denne
pasientgruppen. Dette er i tråd med
Samhandlingsreformen fra 2013 som
sier at målet er å bedre og effektivisere
helsetjenesten. Målet er å behandle
pasienten der han er, og videre fore-
bygge sykehusinnleggelser.

Fokus for dagen var hjertesvikt-
pasienten før, under og etter et syke-
husopphold. Foredragsholdere var le-
ger, spesialsykepleiere, spesialfysiotera-
peut fra St. Olavs Hospital og fastlege
fra kommunehelsetjenesten. Det ble
forelest om de ulike trinnene i pasient-
forløpet til hjertesviktpasienten. Fra
akutt lungeødem på hjerteovervåkning,
stabilisering og palliasjon av hjertesvikt
på sengepost, aktuell oppfølging ved
hjertesviktpoliklinikken og i primær-

helsetjenesten til trening etter hjem-
komst. Vi fikk også en oppdatering om
væske, salt og over- og undervekt.

Hjertesviktpasienter er en kom-
pleks pasientgruppe som kan ha man-
ge tilleggsykdommer, noe som er en
utfordring for helsepersonell både i og
utenfor sykehus. Derfor ser en viktig-
heten av en slik dag hvor spesialist-
helsetjenesten og kommunehelsetje-
nesten knytter bånd og deler kunnskap. 

Heart Failure 
Awareness Day 2014

Klinikk for hjertemedisin ved St. Olavs Hospital markerte den europeiske
Hjertesviktdagen med en fagdag og et innlegg på sykehusets nettsider. 

HJERTESVIKT  Kvalitet i fag og omsorg

Fredag 9. mai 2014 – Kunnskapssenteret, St. Olavs Hospital

Fagdag om hjertesvikti anledning den europeiske «Heart Failure Awareness Day»
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Bodil Holmgren, St.Olavs Hospital

Det er i alt 10 senter i Norden som ut-
fører denne prosedyren (4 i Sverige, 4
i Finland og 2 i Danmark).

Opplæring og forberedelse til «den
store dagen» foregikk i Brussel og Lund
25. - 26. september 2013 i regi av
St.Jude Medical. I Brussel fikk vi øvd oss
ved Advance Training Center (ATC) og
i Lund var vi med på LAAO på 2
pasienter. Vi var tre personer fra
Hjertemedisin/Elektrofys. lab som del-
tok på forberedelser og selve prose-
dyren. Ole Rossvoll (kardiolog ved
El.fys.lab), Espen Holte (kardiolog ved
Ultalyd) og Bodil Holmgren (int.spl. ved
El.fys.lab).

Venstre atrie-aurikkel (LAA), også
kalt hjerteøret, er et vedheng koblet til
venstre atrium. Aurikkelen er en viktig
kilde til tromber som kan løsne og gi
hjerneslag. Mer enn 90% av blod-
propper er lokalisert i venstre aurikkel
hos pasienter med atrieflimmer. Ri-
sikoen for hjerneslag avhenger av en
rekke faktorer, inkludert alder, hyper-
tensjon, hjertesvikt, diabetes og tid-
ligere hjerneslag. Basert på disse fak-
torene vurderes individuell risiko for
hjerneslag. Hvis risikoen er økt, gis anti-
koagulasjon (blodfortynnende) for å
forebygge blodpropp. En del pasienter
som burde ha antikoagulasjon kan ikke
få det på grunn av blødning/høy risiko
for blødning. Et alternativ for disse pa-
sientene, er å lukke venstre aurikkel,
enten kirurgisk eller med et kateter-
basert system. Forskning viser at ka-
teterbasert lukking av venstre aurikkel
er like effektivt som Marevan. 

Hva er Cardiac Plug?
Amplatzer-enheten har vært markeds-
leder for LAA okklusjon siden intro-
duksjonen i 2008. Et selv-ekspande-

rende lukkingsystem og levert via
kateter, er Amplatzer Cardiac Plug kon-
struert for å fullstendig forsegle åp-
ningen til LAA.

Denne kommer i flere størrelser 
(16-30 mm) og det kommer en på 34
mm. Størrelsen bestemmes ut fra må-
linger underveis via TEE (oesophagus –
ekko).  

Hvem skal ha LAAO
• Pasienter med atrieflimmer med høy
risiko for slag.
• Pasienter som ikke kan få antikoa-
gulasjon på grunn av blødning.

Forberedelser før prosedyren
• TEE – trombe i aurikkelen er kontra-
indisert for LAAO.
• CT – aurikkelstørrelse og form.
• Viktig informasjon før prosedyren :
Venstre ventrikkelfunksjon.

Klaffefeil
• Pasienten skal ikke være hypo-
volemisk, da blir aurikkelen mindre.
Dette kan gi feilmålinger i forhold til å
finne rette Cardiac Plug størrelsen. 

Hvordan utføres prosedyren?
Prosedyren utføres ved Elektrofysio-
logisk lab. og tar ca.1-2 timer. Pasien-
ten får full narkose, på grunn av at en
må ligge med oesophagus-probe hele
tiden. Pasienten er også tilkoblet eks-
tern defibrillator. Infeksjonsprofylakse i
form av antibiotika blir også gitt under
prosedyren. Et kateter blir lagt inn i
vena femoralis og ført opp til høyre
atrium. Derfra gjøres en transseptal-
punksjon, slik at en kommer inn i
venstre atrium hvor venstre aurikkel
sitter. I den forbindelse blir det gitt
Heparin iv etter INR og pasientens
vekt. For eventuell påfyll blir dette fulgt
opp videre med ACT-målinger. 

Aurikkelens åpning bør være 4 cm i
diameter. Målinger blir gjort underveis
ved hjelp av TEE og tilførsel av kontrast
i LAA for å finne den rette størrelsen.

Cardiac Plug må «rulles» med fing-
rene i en bolle med NaCl tilsatt Hepa-
rin (få ut luftbobler) før den settes inn
ved hjelp av avleveringskabel, rtg. gjen-
nomlysning og TEE. Tilslutt settes så litt
kontrast, hvis ingen flow i aurikkel –
prosedyren er ok!

Komplikasjoner
• Pericardvæske
• Tamponade
• Nikkel-allergi (ingen store proble-
mer)
• Slag
• Luftembolier
• Løsning av device (sjelden, hvis det
skjer: oftest til aorta abdominalis og må
da «fiskes» ut ved hjelp av en snare)
• Infeksjon med feber

Kontraindikasjoner
• Tromber i venstre atrium
• Endocarditt

Når vi er ferdig og pasienten vekkes
blir han/hun lagt på Hjertemedisinsk
overvåking til helt våken og stabil.
Dagen etter blir pasienten tatt inn på
El.fys.lab. med rtg .gjennomlysning for å
se om Cardiac Plug fortsatt sitter på
plass, evt. ultralyd.

Etter inngrepet
CT scanning og TEE etter 6 uker, de-
retter etter 12 måneder.

Pasienten kan ta MR-undersøkelse
med Cardiac Plug, dersom det blir ak-
tuelt.

Den første aurikkel-lukningen i Norge ble utført 10. oktober 2013 ved St. Olavs Hospital.

Aurikkel-lukking (LAAO = Left Atrial Appendage occlusion)
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Bodil Holmgren, Espen Holte, Ole Rossvoll, Dr. Jens-Erik
Nielsen-Kudsk (support fra Aarhus sykehus).

1

2

3

1:
Deployment of the lobe to fill the orifice 
of the left atrial appendage.

2:
Deployment of the disc to close the orifice
of the left atrial appendage.

3:
Release of the AMPLATZER Cardiac Plug
after proper placement has been confirmed.
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Standard HLR er den beste metoden
for gjenoppliving når det utføres med
dype nok kompresjoner, i rett takt 
og uten for lange pauser for innblås-
ningene. Dette kan gi 25-30 % av
normal blodsirkulasjon og nok oksy-
gen til å holde hjernen og hjertet i
live ganske mye lengre enn det man
tidligere trodde var mulig. Det gir håp
om å få fram en hjertestarter i tide.  

Når American Heart Association
for noen år siden anbefalte HLR med
bare brystkompresjoner «Compres-
sions Only CPR», var det for å øke
den svært lave andelen av publikums-
HLR i USA.  Deler av den kulørte

pressen i Norge framla dette som
om innblåsninger var gammeldags.
Det hjalp lite at både European Re-
suscitation Council (ERC), NRR og
Førstehjelpsrådet forsøkte å få fram
at kombinasjonen av brystkompre-
sjoner og innblåsninger fortsatt er
bedre enn kompresjoner alene.  

Men hvis noen av ulike grunner
ikke kan, ikke vil eller ikke får til å gi
HLR med både brystkompresjoner
og innblåsninger, så kan kompre-
sjoner alene være bedre enn ingen
hjelp, spesielt de første minuttene.
Derfor kan det hende at en AMK-
operatør også i Norge noen ganger

vil veilede innringer til bare å gi bryst-
kompresjoner.

I Norge er det heldigvis mange
som forsøker å redde liv ved å gi
HLR når nødvendig. Vi bryr oss om
hverandre. Derfor er det viktig å spre
det glade budskapet: At kombina-
sjonen av brystkompresjoner og inn-
blåsninger er den beste hjelpen du
kan gi, og at innblåsninger dessuten
er helt nødvendig ved HLR på barn
og på alle pasienter som har fått
hjertestans pga. for lite oksygen i
kroppen. Da kan standard HLR alene
faktisk noen ganger starte hjertet
uten hjelp av en hjertestarter.  

Blås for å redde liv!

www.nrr.org

Valg 2015
NSF-LKS avholder valg til styret under generalforsamlingen 
på kongressen på Hamar 22. – 24. april 2015.

Er du den engasjerte og dyktige fagpersonen som vi ser etter?

Styret har mange viktige og spennende oppgaver som skal bidra 
til å føre faget vårt fremover. Det er et mål å ha et bredt sammen-
satt styre både hva gjelder kompetanse, spesialfelt og geografi. 
Meld ditt eget kandidatur – eller en god kollega!

Har du problemstillinger å drøfte – eller spørsmål knyttet til vervene?

Ta kontakt med leder av valgkomitéen Tone M Norekvål
tone.norekval@helse-bergen.no

Bli med å forme NSF-LKS inn i fremtiden!

HLR med kombinasjon av serier på 30 brystkompresjoner etterfulgt av 2 munn-til-munn innblåsninger kan
doble, kanskje tredoble sjansen til å redde liv ved plutselig, uventet hjertestans.
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Om lag 500 deltakere fra 40 forskjellige nasjoner var representert 
på EuroHeartCare i Stavanger. Undertittelen på kongressen –
«Heart and mind» – setter fokus på sammenhengen 
mellom psykisk og fysisk helse.

På 25 sider presenteres referat fra 
de mange foredragene og posterpresentasjonene

– faglige nyheter med stor bredde. 
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Berit Tryland Sørlie

Susanne S. Pedersen 
fra Odense i Danmark holdt 
foredraget «Heart and mind
interactions in cardiovascular
disease: State-of-the-art»
Hun trakk fram pasienter med ICD. 
I mange tilfeller vil pasienter se på
ICDen som sin venn, men dersom de
blir utsatt for multiple sjokk (som ikke
er nødvendige) er det mange som blir usikre på om ap-
paratet er i orden, og har vanskelig for å stole på at det
virkelig vil beskytte ved alvorlige hendelser. Det er flere
faktorer som medvirker til stress hos pasienter med ICD,
det er tilleggssykdommer eller plager, og pasientens person-
lighet.

Når det gjaldt hjertesviktpasienter hadde hun også sett
på sammenheng mellom personlighet og sykdom. De-
primerte hjertesviktpasienter har større risiko for ventrikkel-
flimmer sammenlignet med de uten depresjon. Videre viste
hun at type D personlighet (bekymrede personer) hadde
større risiko for død.

Pedersen viste til forskning som viser at depresjon øker
risiko for hjerteinfarkt. Det viser også at deprimerte
pasienter sjeldnere deltar på hjerterehabilitering,  noe som
er effektivt for å forebygge nye hendelser.

Et tankekors jeg sitter igjen med etter foredraget er
dette: Studier som ser på effekten av å behandle depresjon
i forbindelse med hjertesykdom har sett på endepunkt som
nye infarkter og død. Pedersen spurte seg selv om det bare
er dette som teller? Hva med livskvalitet? 

Lars Mathisen fra Lovisenberg diakonale høg-
skole, Oslo var neste foredragsholder. Temaet han skulle

snakke om var «Optimising the
quality of cardiac care: Current
and future perspectives»
En kan si at det er noen hovedmo-
menter, eller nivå  i pasientbehandling:
Å fortsette å være frisk (forebyg-
ging), bli bedre (behandling), leve med
sin sykdom (mestring) og å forholde

seg til døden (palliasjon). Pasienter har  beskrevet hva de
synes mangler i behandlingskjeden, og det de sier er at de
ikke er fornøyd med utskrivningssamtalen, at det er for dårlig
samarbeid mellom instanser i helsevesenet og at de må
vente på plass. Utviklingen i helsevesenet har gjort at vi 
behandler stadig eldre pasienter, og dette gir nye utford-
ringer. Vi må derfor endre systemene. I årene som kommer
trenger vi mer kunnskap om hvordan forskjellige systemer
påvirker helsevesenet, og der må vi sette inn innsats i forsk-
ning og utdanning.  

Neste foredragsholder var J. Spertus fra KansasCity.
Foredraget hadde tittelen «Shared decision making: 
The pinnacle of patient-centered care»
Han fortalte om erfaringen som helt
fersk lege hvor han innså  hvor lite han
forsto av pasienten til tross for all
kunnskapen om anatomi, fysiologi,
farmakologi. Spørsmålet er hvem det
er som skal bestemme behandlingen.
Det er bare et fåtall av pasientene
som synes at legen skal bestemme be-
handlingen, men i realiteten er det slik
det er. 

Shared decision making er en prosess hvor pasienten får
informasjon om ulike behandlingsmuligheter og hvor pasi-
enten kan komme med sine preferanser. Gjennom denne
prosessen kommer lege og pasient fram til rett beslutning
for akkurat denne pasienten. Spertus viste et eksempel på
slik felles beslutningsprosess hos en pasient som skulle til
angiografi, og om han skulle ha medikamentstent eller
metallstent. Det var da viktig å gjøre en risikostratifisering i
forhold til hvilke pasienter som profiterer på DES eller BMS
slik at beslutning kan fattes på riktig grunnlag.  Utfordringene
for å få til felles beslutningsprosess i praksis er blant annet:

• Pasienten ønsker ikke å bestemme
• Legen er ikke trent i det
• Det er ikke tid
• Det er ikke gode verktøy for å gjøre det

De første foredragene
Det er tidlig morgen på kongressens åpningsdag, og jeg er litt spent på min internasjonale kongressdebut.  
Jeg har vært så heldig å få utdelt et reisestipend fra NSF-LKS, og som takk for det skal jeg referere 
fra to av sesjonene på første kongressdag. Jeg må påpeke at det er mine inntrykk som kommer til uttrykk 
i dette innlegget – jeg har begrenset erfaring med å høre på engelske foredrag, og kan ikke ta på meg 
å skrive et fullstendig referat.

EuroHeartCare 2014 i Stavanger
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Moderated posters, fredag 4. april:

«Ischaemic heart disease»
Unni Kleppe Haukeland

Blant de posters som ble presentert,
var det en studie fra Levanger ved
G. Gundersen:

«Quality and clinical influence
of including pocket-size ultra-
sound in a nurse-led outpatient
heart failure clinic».
Hensikten med denne studien var å
følge opp polikliniske hjertesviktpasi-
enter for å redusere antall liggedøgn,
reinnleggelse og dødelighet. Målet var
å studere kvaliteten og den kliniske inn-
virkningen på ultralyds-undersøkelse
utført av sykepleier i en sykepleier-
drevet hjertesviktpoliklinikk. Studien
konkluderte med at sykepleiere ved
hjertesviktpoliklinikk kan utføre ultralyd
av pleurahulen og vena cava inferior
med høy kvalitet for å oppdage de-
kompensasjon og hypovolemi hos pasi-
enter med hjertesvikt. Ved å inkludere
lommeformats ultralyd i sykepleier-
ledete poliklinikker kan en forbedre
behandling av pasienter med hjerte-
svikt utover standard klinisk pleie. 

Seksuell helse er en viktig  del av
livet til  pasientene med hjertesykdom
og deres partnere. I en studie fra
Jönköping, «The national state-
ment on sexual counseling and
its application in practice»
presentert av J. Mårtensson, har
de satt fokus på å lage retningslinjer i
klinisk praksis, som tar for seg temaer
innen seksuell helse hos pasienter med
hjerte- og karsykdommer og deres
partnere. For å implementere  disse
retningslinjene ble det blant annet gått
ut med informasjon i aviser, TV og
radio, presentasjoner på nasjonale og
internasjonale symposier og det ble in-
tegrert i sykepleierutdanningen.

Studien konkluderer at seksuell
helse er en viktig  del av livet til  pasi-
enter med hjertesykdom og deres
partnere. Helsepersonell trenger hjelp

for å implementere guidelines for sek-
suell veiledning i sin daglige praksis. I et
fremtidig perspektiv ble det, blant
annet, satt fokus på å øke kunnskap om
seksuell helse i befolkningen, da dette
er en viktig del av helsen vår. Helse-
personell, pasienter og pårørende må
oppmuntres til å snakke om temaer
innen seksuell helse. 

Fra Australia ble studien
«Online Education and Social
Media Engagement with Fami-
lies: The Australian Genetic
Heart Disease Registry», presen-
tert av J. Ingles.
Over 40 kardiovaskulære sykdommer
er identifisert som genetisk betinget.
Målet var å gi ut informasjon og øke
engasjementet via web-sider og face-
book. På websiden har de lagt ut 11
faner som blant annet inneholder in-
formasjon om sykdommer, genetisk
arv, sorg, fysisk aktivitet og graviditet. I
2013 var det i gjennomsnitt 17 brukere
pr dag. 12 måneder senere var dette
antallet økt til et gjennomsnitt  på 174
brukere pr dag. 77% av brukerne var
mellom 18-44 år og 54% var menn. De
konkluderer med at online kommu-
nikasjon er en nyttig måte å undervise
og engasjere pasienter og familier med

genetisk hjertesykdom på. Helseinfor-
masjon via nettet og sosiale medier er
blitt akseptert som en rimelig og ef-
fektiv måte å undervise og informere
samfunnet på.

Fra København presenterte I.
E. Hoejskov «SheppHeart CABG
pilot. Rehabilitation in phase 1
after coronary artery bypass
grafting – a pilot trial». 
Bakgrunn for dette pilotstudiet var 
å vurdere effekten av fase 1 hjerte-
rehabiliteringsprogram. Pasienter som
hjerteopereres erfarer ofte en rek-
ke problemer som angst, depressive
symptomer, immobilisering, nakke- og
skuldersmerter og nedsatt søvnkvalitet.
Retningslinjer anbefaler å oppmuntre
til tidlig mobilisering under sykehus-
oppholdet og fortsette opptrening 6-
8 uker etter operasjonen.

Pasientene ble randomisert i 4
grupper og ble fulgt i 4 uker. De fikk
forskjellige kombinasjoner av trenings-
komponenter som sykling, lunge-,
nakke- og skulderøvelser og konsulta-
sjoner med opplæring i oppmerksom-
hetstrening. 

Det var vanskelig å konkludere i
piloten, men de skal starte opp en
randomisert studie høsten 2014.

Guri Gundersen 
fra Levanger
presenterte 
en studie om opp-
følging av kroniske
hjertesviktpasienter
i sykepleierstyrt
poliklinikk, og bruk
av lommeformats
ultralydapparat 
i dette arbeidet.
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Foredragene som ble presentert i denne
sesjonen belyste temaene PCI-behand-
ling, postoperativ hjertesvikt, AVR og
ICD.

Unni Kleppe Haukeland

Tidlig  utskriving av pasienter etter PCI
behandling er trygt, men gir liten tid til
pasientinformasjon og rådgivning.

M. Jørgensen ved Stavanger
Universitetssykehus  presenter-
te et foredrag under tittelen:
«Physical and mental health
condition in patients during the
first 30 days after early discharge
(<3 days) following uncompli-
cated STEMI treated by primary
PCI»

Denne norske studien hadde pri-
mært som formål å vurdere pasientens
oppfatning av egen fysisk og psykisk
helse 30 dager etter utskriving. Sekun-
dært formål var å identifisere hvilken
informasjon pasienten savnet å få før
utskriving.

215 pasienter, førstegangs behand-
let med PCI, ble inkludert i en pro-
spektiv sykepleierledet studie. Blant re-
sultatene ble det funnet at 30 dager
etter infarktet beskrev 44% av pasien-
tene sin fysiske helse som uforandret i
forhold til før og 30% sa at de følte seg
bedre. 66% beskrev en uforandret
mental helse, 10% følte seg bedre og
24% hadde en følelse av dårligere
mental helse.

Mange pasienter rapporterte at de
ble veldig motivert til å trene og slutte
å røyke.

Studien konkluderte med at det var
en forbedring i fysisk velvære, men ikke
i psykisk. Det ble også rapportert
usikkerhet rundt aktivitetsnivå og det
ble etterlyst mer informasjon vedrør-
ende kroppslige symptomer og psy-
kiske reaksjoner.

Primær PCI er førstelinjebehandling
for ST-elevasjons myokard infarkt.
Pasientene opplever en hurtig lindring
av symptomer og en hurtig bedring
etter behandlingen, men vi vet lite om
hvordan pasientene har det videre.

I en tysk studie, «The impact of
the emergency treatment and
primary PCI in coping with a
coronary heart disease one year
after STEMI – The patients’ 
perspective», presentert ved S.
Mentrup, var formålet å se hvilken
innvirkning øyeblikkelig hjelp med PCI-
behandling av STEMI, hadde på pasien-
ters mestringsstrategier 1 år etter de-
res første hjerteinfarkt.

De fant at pasientene, i løpet av
rehabiliteringsperioden, innså hvor vik-

tig det var å få rask behandling med
PCI. Selv om de fleste følte seg bra
eller bedre enn før hjerteinfarktet, var
de klar over at de hadde en kronisk 
tilstand. 

Det fremkom at hovedproblemet
med å mestre hjertesykdommen var
det uforutsigbare med tanke på frem-
tidige hjerteinfarkt og kunnskapen om
riktig behandling til rett tid er viktig 
for å overleve. Dette resulterte i at
mange pasienter ikke våget å reise bort
uten å forsikre seg om at det var et
sykehus i  nærheten som kunne yte
optimal behandling av akutt hjerte-
infarkt. De oppsøkte ofte lege eller
sykehus for å få forsikring om at de
kunne være trygg. Dersom de fikk
denne forsikringen, ble det lettere for

Abstract session, fredag 4. april:

Cardiac surgery and intervention

Marianne Jørgensen snakket om en studie av mental og fysisk helse hos tidlig ut-
skrevne pasienter med ukomplisert STEMI behandlet med PCI. Pasientene ble
intervjuet 30 dager etter utskrivning.
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dem å mestre angst og uforutsigbarhet
med tanke på et nytt infarkt og de var
også i stand til å gå tilbake til hverdags-
livet.

Studien konkluderte blant annet
med at det er viktig for helsearbeidere
å oppdage tegn på usikkerhet og angst
utover akuttfasen. Pasientene må få in-
formasjon og veiledning som kan gi
dem ferdigheter til å mestre ufor-
utsigbarhet i forbindelse med videre
hjertehendelser.

«The experiences of myocar-
dial infarction patients who are
readmitted within 6 months of
primary percutaneous coronary
intervention treatment»

Etter hjerteinfarkt med PCI-be-
handling blir noen pasienter re-innlagt
med symptomer på mulig nytt hjerte-
infarkt, men symptomene kan være be-
slektet med  andre sykdommer og det
vites lite om hva som er grunnen til at
pasientene blir re-innlagt.

I denne engelske studien, pre-
sentert av H. Iles-Smith, var hen-
sikten å  utforske hvilke erfaringer pa-
sientene som ble re-innlagt med symp-
tomer på et mulig hjerteinfarkt innen
6 måneder, hadde. Deltakerne i studiet
ble dybdeintervjuet.

Resultatet viste at pasientene hadde
opplevd mellom 1-4 reinnleggelser i
løpet av en 6 måneders periode. 

Endelige utskrivningsdiagnoser in-
kluderte hjerte-, lunge-, mage- og psy-
kiske problemstillinger. Det ble blant
annet trukket frem at pasientene
hadde frykt for et nytt infarkt. Noen
hovedtemaer som gikk igjen var sjokk
ved opplevelsen av hjerteinfarktet, økt
årvåkenhet på symptomer og vans-
keligheter med å beskrive sympto-
mene. Studien konkluderte med at det
er nødvendig med en forandring i for-
bindelse med hjerterehabilitering. Til-
leggsundervisning og oppfølging etter
hjerteinfarktet for å imøtekomme in-

formasjonsbehovet for å kunne iden-
tifisere og håndtere psykisk lidelse. 

Forbedring i helsestatusen er ho-
vedmålet i forbindelse med hjerteventil
kirurgi.

I den norske studien «Gen-
der differences in self-reported
health status after aortic valve
replacement», presentert ved K.
Oterhals, ser en blant annet om det
er forskjeller i selvrapportert fysisk
helse hos menn og kvinner inntil 12
måneder etter AVR-operasjon. Kvin-
nene i undersøkelsen var eldre enn
mennene og flere kvinner enn menn
bodde alene. Det var ingen kjønnsfor-
skjeller når det gjaldt mental helse. Det
ble i undersøkelsen også sett på for-
skjeller blant annet med søvnpro-
blemer og angst som kunne forutsi
dårligere fysisk helse hos pasientene.
Den konkluderte med at menn rap-
porterte bedre fysisk funksjonsnivå
enn kvinner. 

Implanterte hjertestartere er av-
gjørende i forebygging og behandling
av livstruende arytmier ved hjertesvikt.

Implantasjonsfrekvensen er stigende i
hele Europa, men den terapeutiske ef-
fekten ved livets slutt er fortsatt usikker.
I en irsk studie, «End of life de-
cision making in patients with an
implantable cardioverter defi-
brillator (ICD): exploring rea-
lity», presentert ved L. Hill, var
bakgrunnen å undersøke pasienter
med ICD sin beslutningstaking ved
livets slutt.

Resultatene viste blant annet at hos
50% av pasientene var det dokumen-
tert at døden ble diskutert med enten
kardiolog, lege eller spesialsykepleier.
Pårørende var tilstede ved ca 1/3 av
disse samtalene. 16 av 44 ICD-er ble
deaktivert.

Studien konkluderer med at pasi-
enter ikke blir tilstrekkelig informert
om deaktivering av ICD før implanta-
sjon eller når helsen svekkes. 1/3 dør
av hjertehendelse og spørsmålet er
om de opplevde smertefulle sjokk i
løpet av de siste minuttene av livet.

Dette er en informasjonsoppgave
spesialsykepleier kan delta i. 

Det var flere stands man kunne besøke i pausene. Her står  lokalgruppeleder i
Sør-Trøndelag LKS,  Thor Morten Strand og landsstyremedlem i LKS, Aase Ervik,
sammen på LKS sin stand.
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Skrevet av Kristin Kjørkleiv

Is the mind the primary culprit?
Henneke Versteeg 
(Utrecht, NL)
Forebygging av hjertesykdom henger
nøye sammen med livsstil. Fysisk ak-
tivitet, riktig kosthold og røykestopp 
er viktig. Ved påvist hjertesykdom er
symptom monitorering og compliance
i forhold til medikamenter og kontrol-
ler viktig. Det ble hevdet at det å 
forandre livsstilen sin er en aktiv av-
gjørelse som blir påvirket av ulike fak-
torer. Eksempel på slike faktorer er
hvordan man oppfatter sykdommen
sin, hvilken sykdomsidentitet en har, 
og hvilke konsekvenser sykdommen
har for den enkelte. Muligheten for 
helbredelse og kontroll virker også inn,
samt årsaken til sykdommen. Alt dette
virker inn på pasientens oppfattelse 
av sin situasjon. Oppfatter en sykdom-
men sin som alvorlig, vil en kunne føle
mer symptomer og fornekte situasjo-
nen. Om en på den andre siden tror
på at en i større grad kan kontrollere
sykdommen og tror på bedring, vil en
kunne føle mindre symptomer. 

Depresjon kan gi symptomer som
fatigue og nedsatt appetitt. Er en de-
primert kan det føre til at en tar 
dårligere vare på seg selv og for ek-
sempel røyker mer, har dårligere kost-
hold og trener mindre. Hvilken type
personlighet en har kan også virke
positivt/negativt  inn på evnen til mest-
ring. Ordet «self-efficacy» blir brukt, 
og med det menes troen på egen
evne. Har en tro på egen evne vil det
kunne føre til at en trener mer, får
bedre kosthold og følger opp me-
disinering. Self-efficacy kan brukes 
som en moderator for å stimulere pa-
sienten. Det finnes ulike teorier om-
kring dette emnet, her nevnes Ban-
duras «Health Belief model» og Pro-
chaskas «Stages of change model».

Bandura viser at økt self-efficacy gir
bedre utfall for pasienten, og en økt tro
på et positivt resultat kan oppnås ved
å se at andre lykkes, at man får psyko-
logisk feedback, mottar coaching og 
tar lærdom av tidligere opplevelser.
«Health Belief model» ser på sam-
menhengen mellom opplevde forde-
ler sammenlignet med opplevde barri-
erer. Personlighet, depresjon, alder og
kjønn påvirker self-efficacy og evne til
handling.

Proschaskas «Stages of change mo-
del» tar utgangspunkt i at oppmunt-
ring og støtte, og støtte underveis i
forløpet samt undervisning og infor-
masjon, vil lede til en prosess som fø-
rer til en endring til det bedre hos
pasienten. En måte å gå frem på for å
hjelpe pasienten å overkomme hind-
ringer kan være: Identifisere og fjerne
hindringer, gi undervisning om syk-
dommen, screene for depresjon, lære
problemløsning, fremhev «self manage-
ment», og gjør bruk av motiverende
intervju. Det er viktig å sette seg mål
og vurdere oppnådde mål underveis.
Hjelp pasienten til å sette realistiske
mål som kan nås. Gjør dem opp-
merksom på det de klarte å oppnå, 
og vektlegg ekstern feedback. Grup-
pemøter sammen med andre pasien-
ter kan også være gunstig, og det er
viktig å involvere partner/barn. Helse-
personell kan videre hjelpe med un-
dervisning støtte og motivasjon.  

Diet: Moving from comfort
eating to a healthy diet. 
Serena Tonstad (Oslo)
Tonstad startet foredraget sitt med å
belyse hvordan en reduksjon/økning 
i fettmasse fører til ulike mekanismer 
i hjernen som inntrer ved henholdsvis
vektreduksjon og vektøkning. Når man
sulter seg går kroppen på sparebluss,
og vil bruke mindre kalorier ved tre-
ning og ergo vil en gå mindre ned i

vekt. Det kommer ulike signaler fra
hjernen som gir beskjed om en er
sulten eller mett. I tillegg til dette har
en «comfort eating/comfort food», en
appetitt for noe ekstra, som dessert.
Emosjonell overspising som en kan
være utsatt for ved depresjon, går ut 
på at en blir «avhengig» av den følelsen
en får når en for eksempel spiser
sjokolade. Det skilles ut dopamin som
gir denne gode følelsen, og i særlig 
grad ved mat som kombinerer fett og
sukker. Det ble lagt vekt på at en bur-
de redusere karbohydrater i tillegg 
til fett i kosten ved overvekt. 

En studie viste at å endre matvaner
fra comfort food til sunn mat med økt
inntak av olivenolje og nøtter førte til
en 30% reduksjon av hjerte/kar-syk-
dommer og reduksjon i dødelighet. I 
tillegg beskytter nøtter mot overvekt.
Det å drikke vann for å stoppe sulten
fungerer ikke, og drikker en mye brus
reagerer ikke hypothalamus på de ka-
loriene en inntar, så en vil fortsatt væ-
re sulten. Juice inneholder også mye
sukker og bør reduseres. Forberedelse
av sunn mat krever tid og innsats. Når
en gir opp comfort food og reduserer
saltinntaket kan en fylle opp med andre
typer mat som nøtter og mørk sjoko-
lade for å få belønning fra hjernen.
Trening kombinert med olivenolje,
reduksjon av sukkerholdig drikke, re-
duksjon av karbohydrater og økte
mengder protein kan redusere sjansen
for diabetes type 2 og hjertesykdom. 

Principal results of the EURO-
ASPIRE IV survey of CVD
prevention and diabetes. 
Lifestyle, risk factor and
therapeutic management in
coronary patients from 24 Eu-
ropean regions. 
Catriona Sian Jennings (London)
Formålet med «The EUROASPIRE IV
hospital survey» var å se nærmere på

Prevention –
Is it mind over matter?
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livsstil og håndtering av risikofaktorer
hos hjertepasienter etter en koronar
hendelse. Pasienter >18 og <80 år
gamle med AMI, iskemi, CABG og
PTCA ble valgt ut i 24 europeiske land.
De ble intervjuet og målt på blant
annet vekt, blodtrykk, lipid profil, krea-
tinin og glukosebelastning. Datasam-
lingen ble utført minst 6 måneder etter
kardiell hendelse, men ikke lenger enn
3 år etter. Nesten 8000 pasienter ble
intervjuet (24% kvinner). Forekomst 
av røykere var 16%, og ca 50% av de
som røykte da sykdom inntraff, fort-
satte å røyke etterpå. Nesten 60%
rapporterte om liten eller ingen fysisk
aktivitet ukentlig. I underkant av 40%
var overvektige, og nesten 60% had-
de overvekt relatert til midjemål. Ca
40% hadde forhøyet blodtrykk til tross
for at de var satt på blodtrykksenken-
de medikamenter. Nesten 60% hadde
forhøyet kolesterol selv om nesten
90% av dem var satt på kolesterol-
senkende medikamenter. Nesten 40%
rapporterte at de hadde diabetes, og
bare 50% hadde blitt anbefalt hjerte-
rehabilitering. Det var for øvrig store
ulikheter mellom landene. Av de som
ble anbefalt hjerterehabilitering deltok
ca 70%. Studiet konkluderer med at
livsstilen til hjertepasientene som ble

undersøkt var langt fra optimal. Mange
som røykte fortsatte med det, og
nesten 2/3 var inaktive. I tillegg var en
god del overvektige, og blodtrykk og
kolesterol var ikke innenfor ønskelige
verdier for en god del av pasientene, 
til tross for medikamentell behandling.
Diabetes var vanlig, og var udiagnos-
tisert hos 1 av 10 pasienter. Tilgangen
til forebygging og rehabiliteringspro-
grammer var overhodet ikke god nok
for en gruppe pasienter som krever
profesjonell forebyggende og rehabili-
terende behandling.

Stress busting interventions.
David R Thompson 
(Melbourne, Australia)
Stress er en viktig årsak til hjerteinfarkt.
Familien til den involverte er også be-
rørt. Psykososialt stress virker på hjer-
tet, og det er typisk med hjerteinfarkt
på mandag klokken 07 relatert til
stress. Årsaken til det er økt adre-
nalin, økt BT og «monday morning
blues». Stress forhindrer normal funk-
sjon, kan gå ut over det sosiale livet og
kan gi redusert livskvalitet hos pasient
og familie. Thompson nevner måter 
å redusere stress på; gå ut og puste
dypt inn, slutte å røyke, finne en hobby,
sunn kost, ta pauser, og strekk ut. Det

har vist seg at musikk har noe effekt på
angst, og mindfulness-basert stress re-
duksjon kan være effektivt. Det er viktig
å inkludere partner som også kan være
utsatt for stress, og ha høyere risiko for
depresjon og angst. Pasientens selvtillit,
følelse av sammenheng i tilværelsen
samt psykososiale ressurser virker også
inn på stressmestringen. 

Endring av adferd er kompleks. In-
formasjon, motivasjon og «behaviour
skills» kan føre til endring. Motiverende
intervju er en teknikk som kan brukes,
og det er viktig å ha endring som
vedvarer som mål. Coaching/mind-
fulness trening er eksempler på andre
strategier, og det er viktig å sette inn til-
tak for pasient og partner samtidig.
Stressmestring bør være individuelt 
tilpasset og behovsprøvd og settes i
gang tidlig. Ikke vent med all rehabili-
tering til 6 uker etter AMI. 

Stress er en viktig faktor. Det er lite
bevis for virkning av stressreduserende
tiltak. Til videre forskning trengs det
bedre definisjoner, beskrivelser av inter-
vensjoner og bedre rapportering. 

Foredragsholderne hadde publikums fulle opmerksomhet.
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Foreleser: F. Lippert
(Ballerup, Copenhagen, DK)
I perioden 1950-2008 ble det gjort 79
studier av til sammen 142.740 per-
soner på overlevelse etter prehospital
hjertestans. Svært få personer over-
levde (7,6%).

Foreleseren hadde blant annet tatt
for seg to studier gjort i senere år fra
Bornholm og København. 

I studien fra Bornholm (med 42.000
innbyggere) gav de lekfolk informasjon
og opplæring i BHLR og DHLR. 9226
personer (lekfolk) fikk opplæring i Mini
Anne og 2453 personer (lekfolk) full-
førte AED-kurs (opplæring i hjertestar-

tere). De økte antall AED (hjertestar-
tere) på Bornholm fra 3 til 147 stk. 

Resultat: De så at flere lekfolk
startet HLR før ambulansen kom, bruk
av AED (hjertestartere) økte og flere
fikk ROSC før ankomst sykehuset.  

I København ble det gjort en studie
fra 1994-2005. Her ble det økt fokus
på hjertestans i media. Sykepleier på
alarmsentralen ble drillet i å identifisere
hjertestans når lekmann ringte 112.
Sykepleier gav instrukser i å starte HLR
inntil ambulansen kom. Hun kunne
også finne ut hvor nærmeste hjerte-
starter var i forhold til hendelsesstedet. 

Det ble også utarbeidet en App for
bruk til smarttelefon. Når en aktiverer
App’en kaller en opp alarmsentralen.
Sykepleier på alarmsentralen kan se
hvor lekmann ringer fra og hjelpen kan
sendes til stedet med det samme. Ca
3 av 4 opprop til alarm skjer i dag fra
en mobiltelefon og over halvparten av
mobiltelefonene i Danmark er smart-
telefoner med innebygget GPS som
kan opplyse hvor du står. Det er disse
nye teknologiske mulighetene som tas
i bruk i 112 App’en. 

Resultat: De så også her at flere
lekfolk startet med HLR før ambu-
lansen kom og antall personer med
ROSC før ankomst sykehus steg. Fra
2011 overlevde merkbart flere perso-
ner prehospital hjertestans. 

Konklusjon: I Danmark har de
grepene de har gjort bidratt til å øke
befolkningens kunnskap rundt hjerte-
stans og fordelene ved å starte HLR
tidlig. Det å gjøre AED (hjertestar-
terne) mer synlig og tilgjengelig, samt
utarbeidelse av 112-App’en har reddet
flere liv. 

Lunch session, fredag 4. april:

Doubling survival following
cardiac arrest. The Danish experience.

Marianne
Jørgensen
tester
AHLR-
ferdig-
heter.
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Skrevet av Kristin Kjørkleiv

Patient-centred care: 
Ready for primetime?  
Kerstin Dudas (Gøteborg)
Kronisk sykdom er et stort helsepro-
blem i verden, og fører til mange døds-
fall. Det er viktig å ikke redusere pa-
sientene til en diagnose, men inkludere
deres meninger og mål. Pasientene
opplever det som positivt at de blir
oppfordret til å stille spørsmål ved
anbefalt behandling. Det at de blir for-
klart alternativ behandling samt at de
blir involvert så mye som mulig i be-
slutninger omkring sin egen behandling
er viktige momenter. En må prøve å 
se på pasienten som en person, der en
tar hensyn til den sammenhengen han/
hun befinner seg i, deres tidligere opp-
levelser, og mål de ønsker å oppnå.
Måter å implementere dette på kan
være via strukturendringer. Med struk-
tur tenker en på for eksempel guide-
lines og ulike rutiner en forholder seg
til. Det ble presentert 2 ulike model-
ler, compliancemodellen og concor-
dancemodellen. Compliancemodellen
går ut på at lege/sykepleier forklarer og
forteller pasienten hva som er anbefalt
behandling, og suksess måles i om
pasienten følger anbefalinger som blir
gitt. På den andre siden har en Concor-
dancemodellen der lege/sykepleier an-
befaler behandling, men pasienten skal
ha mer rom for innspill, og kunne dis-
kutere behandlingen som gis. Suksess
måles her i om de har kommet frem 
til en behandling som alle er enige om.
Det er altså veldig viktig å se pasienten
som en person og fokusere på «shared
decision making». 

Studier gjort på «patient centered
care» på hjertesviktpasienter viser at
de hadde kortere sykehusopphold og
beholdt eller økte sin evne til ADL. De

pasientene som mottok PCC hadde
større tiltro til legen sin og de medi-
sinene som ble forordnet, og trodde
ikke at legen skrev ut for mye me-
disiner. Pasientene rapporterte også
mindre usikkerhet omkring sykdom-
men sin, i tillegg til mindre smerter og
bedre funksjonsstatus og bedre kom-
munikasjon. På den andre siden kan en
si at å innvolvere pasienten i større
grad i beslutninger omkring behandling,
vil naturlig nok føre til at en må bruke
lenger tid per pasient.       

Self-rated health: 
Value in its own right or a
marker of disease severity? 
Tone Merete Norekvål (Bergen) 
Det er gjort flere studier på hvordan
den måten pasienten selv opplever
sykdommen sin på virker inn på helse-
status og dødelighet. Er måten en ser
på egen helse et utslag av alvorlighets-
graden av sykdommen, eller har måten
en vurderer egen helse på innvirkning
på forløpet? «Self-rated health» kan
være en uavhengig risikofaktor for

The patient perspective: 
From evidence to implementation 

Tone Norekvål snakket om at hvordan pasienten oppfatter egen helse har betyd-
ning for overlevelse. Et negativt syn på egen helse er en risikofaktor.
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høyere dødelighet for blant annet pasi-
enter med kronisk hjertesvikt. Hvor
fornøyd pasienten selv er med sin egen
helse, og hvordan han opplever situa-
sjonen er en sterk risikofaktor i seg
selv, og det gir flere opplysninger enn
kun diagnosen. Flere studier ble pre-
sentert, og de pasientene som rappor-
terer dårlig helse viste seg å kunne ha
dårligere overlevelse. Det er viktig å ha
innsikt i pasientens «self-rated health»,
og det er videre behov for mer forsk-
ning, særlig på kvinner.

Quality of life or social
desirability? 
Interpreting questionnaires 
in clinical practice. 
Susanne Pedersen (Odense,
Danmark)

Guidelines har som mål å sikre be-
handling av høy kvalitet, behandling
som er sikker, effektiv og har pasien-
ten i fokus. Hvis en skal ha pasienten i
fokus er det viktig å få innblikk i hva
som er livskvalitet for den enkelte
pasient, da dette varierer. Livskvalitet
avhenger av mange ting, blant annet
fysiske, psykiske og sosiale faktorer.
Hvordan pasienten svarer på spørsmål
om hvordan sykdommen påvirker livs-
kvaliteten deres, representerer hva
som er viktig for dem. En får pasien-
tens perspektiv på sin tilstand i tillegg,
til sammenligning med for eksempel
NYHA klassifisering. NYHA avhenger
litt mer av legens vurdering av hva som
er normal fysisk aktivitet og hva som er
nedsatt funksjon. NYHA er en bra klas-
sifisering, men en får ikke like god over-
sikt over pasientens opplevelse av si-

tuasjonen. Det kan være forskjell mel-
lom oppfatningen til lege og pasient,
derfor er det så viktig å spørre pa-
sienten. Pasienten kjenner seg selv
bedre enn legen gjør.

En må imidlertid ta med i vurde-
ringen muligheten for at pasienten
ønsker å fremstille seg selv og hvordan
de forholder seg til sykdommen på
best mulig måte. De kan gi uttrykk for
at de har sluttet å røyke uten at de 
har gjort det, fordi de ønsker å fremstå
på en bra måte. Hva har dette og si for
forskningen? Det er likevel viktig å spør-
re om compliance i forhold til medi-
siner, om de følger livsstilsråd (trening,
røykestopp,  etc), hvilke symptomer 
de har og hvilken livskvalitet. Hvordan
pasienten rapporterer om sin helse
kan si noe om risiko for dødelighet, og
kan ikke alltid i like stor grad hentes ut
av objektive data. En kan bruke ulike
spørreskjema for å få tak i pasientens
opplevelse, for eksempel Minnesota
Living With Heart Failure Question-
naire. Valg av spørreskjema avhenger 
av hva du vil bruke resultatene til. Er
det for å finne ut av pasientens til-
fredshet med behandlingen? Er det for
å bedre kommunikasjon mellom pa-
sient og behandler? Hvem tar initiativ
til testen, er det pasient eller lege? Hvor
mange ganger skal det testes? Det er
viktig med kontinuerlige tester, og at
pasienten selv tar initiativ. Disse
svarene kan brukes til å gi feedback 
til hjerteteamet, som videre kan gi tips
til egenomsorg, undervisning og sette
opp ekstra kontroller ved behov. For-
håpentligvis vil innsikten i pasientens
opplevelse av sin helsetilstand og
symptomer kunne føre til at en kan
forhindre sykdomsutvikling og for-
hindre sykehusinnleggelser.

Use of health status 
«in the real world» – 
benefits and barriers. 
John Spertus (Kansas City, US)
Hjertesvikt er en kronisk sykdom.
Hjertesvikt sett fra pasientens per-
spektiv innebærer sykdom, som gir
symptomer som fører til fysiske be-
grensninger og igjen en reduksjon av

livskvalitet. Det er viktig å identifisere
risiko/symptomer hos pasienter ved
første kontroll, og monitorere end-
ringer over tid. Dette kan forhindre
forverring og død. Pasientene er opp-
tatt av sine symptomer og hvordan det
påvirker livskvaliteten deres. Hva klarer
de å gjøre selv? Livskvaliteten kan av-
henge av hva de ønsker de skulle klart
og gjøre selv. En kan bruke ulike verk-
tøy for å kartlegge pasientens helse og
livskvalitet. Ett eksempel er KC Cardio-
myopathy Questionnaire (KCCQ).
Den er tilgjengelig på 60 språk og har
også en mindre 12 punkts utgave som
kan være lettere å bruke i praksis.
KCCQ har vært tatt i bruk i ulike stu-
dier. En kan registrere forverrelser og
følge med over tid. Ved å registrere for-
verrelser kan en sette inn tiltak i tide. 

Hvilke tiltak skal en iverksette i livets
sluttfase? Skal en bruke store ressurser
på intensiv behandling? Skal pasienten
dø hjemme? Hva ønsker han/hun og
hvordan kartlegge dette? Ved bruk av
KCCQ kan en få en rask oversikt over
situasjonen ved å se på score. Er pa-
sienten blitt dårligere? Mer stabil?
KCCQ kan også brukes til å gjøre
legetimen mer effektiv for å få en bed-
re oversikt over situasjonen. Pasienten
bryr seg om overlevelse og livskvalitet.
Det er relevant for pasienten at spør-
reskjema vedrørende livskvalitet tas 
i bruk, og kan videre ha innvirkning på
prognose og mulighet til å forbedre
situasjonen. Det anbefales at kartleg-
gingsskjema som for eksempel KCCQ
brukes rutinemessig på hjertesvikt-
pasienter for å få innsikt i deres opp-
levelse av sykdommen, og få en mu-
lighet til å sette inn korrigerende tiltak.
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Younger implantable cardiover-
ter defibrillator (ICD) patients`
quality-of-life, psychosocial con-
cerns, and experience of the
device (I. Thylen, Linköping)
Denne posteren handlet om «Yngre
pasienters livskvalitet, psykososiale
stress og ICD-relaterte bekymringer». 

Det ble utført et forsøk i Sverige på
3600 pasienter under 40 år. 

De fleste pasienter med ICD hånd-
terer dette bra. 20 % av disse pasi-
entene rapporterte at de det første
året hadde problemer med psyko-
sosialt stress og ICD-relaterte bekym-
ringer. Tidligere studier har ikke foku-
sert på yngre ICD-pasienter, og år-
saken til deres psykososiale stress er
ukjent. I denne studien har en derfor
undersøkt livskvalitet og ICD-relaterte
bekymringer hos ICD-pasienter yngre
eller lik 40 år.

Resultatet viste at:
• 73% av pasientene oppga at deres
helse var bra, eller veldig bra. 
• 12 % viste symptomer på depresjon 
• 25 % følte angst
• 44% hadde ICD-relaterte bekym-
ringer med blant annet angst for nye
sjokk.

Kvinner rapporterte dårligere livs-
kvalitet, høyere forekomst av angst og
depresjonssymptomer enn menn

De to største ICD-relaterte be-
kymringene var ; 
1. Angst for symptomer og smerte
relatert til sjokk. 
2. At for hard anstrengelse ville utløse
sjokk.

Konklusjon
Studien viste at yngre pasienter med
ICD hadde en akseptabel livskvalitet,
men høyere forekomst av psykososial
stress og ICD-relaterte bekymringer
enn eldre pasienter med ICD.

Arrhythmic events and timing
of in-hospital telemetry moni-
toring. Evaluation of the AHA
practice standards in 1194 pati-
ents (Nina Fålun, Os)
Bagrunnen for forsøket var å doku-
mentere at telemetriovervåkning er en
viktig del av behandlingen for å kunne
behandle pasienter med truende aryt-
mier samt kunne sette riktig diagnose.
En fokuserte også på riktig elektro-
deplassering på kritisk syke pasienter.

Formålet var å finne ut hvor mange
som hadde arytmier. Monitoreringen
ble utført etter American Heart As-
sosiation (AHA) praksis på et Universi-
tetssykehus. Pasientene ble  klassifisert
inn i tre  klasser :
Klasse 1 - Monitorering kreves
Klasse 2 - Kan overvåkes
Klasse 3 - Overvåking ikke nødvendig

Konklusjon: 
Kompetente scopvakter fant ugunstige
arytmier som atrieflimmer og ventrik-
keltachycardi hos en av tre studiedel-
tagere. Det er derfor viktig med tele-
metriovervåking også i klasse 3 hvor
overvåking ikke var påkrevd. Noe må
gjøres med Nasjonale retningslinjer.

Post cardiac arrest care 
and follow-up in Sweden –
a national survey 
(J. Israelsson, Kalmar, Sverige)
I denne studien ble det utført en
spørreundersøkelse i Sverige med
spørsmål om sykehusenes organisa-
sjon, samt behandling av pasienter som
har hatt hjertestans. Undersøkelsen
omhandlet alle akuttsykehusene i
Sverige.

Overlevende etter hjertestans lever
et godt liv, men noen har emosjonelle
problemer etter et hjerteinfarkt. Kog-
nitive og emosjonelle problemer er
vanskelig å følge opp, og det finnes
ingen Nasjonale retningslinjer innen
dette området.

Det trengs mer forskning innen
dette temaet for å finne gode hjelpe-

metoder/støttesystemer og hva som
skal følges opp etter et slikt traume
som hjertestans er?

Det viste seg at nesten halvparten
av de svenske sykehusene ikke har lo-
kale retningslinjer for behandling og
oppfølging av hjertestanspasienter. I
første rekke bør det lages Nasjonale
retningslinjer for oppfølging av helse og
omsorg til de som overlever en hjer-
testans og deres pårørende.

Medication non-compliance 
in patients with hypertrophic
cardiomyopathy 
(J. Ingels, Sydney, Australia)
Mange av disse pasientene har god livs-
kvalitet og derfor er det viktig med
riktig medisinering for å unngå forver-
ring.

Undersøkelsen ble gjort gjennom
et australsk register på 199 personer,
hvor det viste seg at 31% ikke tok sine
medisiner. De som hadde liten for-
ståelse for viktigheten av å ta medisiner
var etniske grupper og noen unge per-
soner. De fleste hadde lite utdannelse
og vanskelig for å forstå viktigheten av
riktig medisinering.

Electrode misplacement; 
a frequent challenge in
telemetry monitoring 
(Trond Pettersen, Bergen)
Telemetriovervåkning er en viktig in-
dikator i behandling av hjertepasienter.
Har elektrodeplasseringen noe å si for
kvaliteten på overvåkningen?

Det ble gjort et studie på 1400
pasienter over seks uker på et Uni-
versitetssykehus. 

Konklusjon:
Det viser seg at korrekt elektrodeplas-
sering er viktig og at det trengs god
opplæring av skopvaktene. I tillegg er
det viktig at det ikke er for mye hår på
pasienten, samt at hygieniske prinsipper
blir fulgt. Huden skal være tørr, ellers
sitter elektrodene dårlig og overvåk-
ingen blir for dårlig.

Moderated Posters: Heart rhythm disorders
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Today’s practice and future 
perspectives on telemedicine
(Norsk senter integrert omsorg 
og telemedisin, Tromsø, NO)
I Nord-Norge satser de på nettverks-
samarbeid for å spare tid. Telemedi-
sin kan brukes hjemme hos pasienten
med videokonferanse over internett.
Her kan lege/sykepleier og pasienten
diskutere for eksempel trening og opp-
følging. Det finnes også et nytt system
for diabetes, FTA, der en selv kan ta
blodsukker over en tid og diskutere ak-
tivitet og kosthold i forhold til blod-
sukkeret som måles. Det brukes for-
skjellige fargekoder for blodsukkerver-
dier. Det finnes et eget pasientsenter
med et tverrfaglig team hvor en kan
sende elektroniske meldinger spesielt
for kronisk syke hvor pasienten også er
involvert. www.telemed.no

Telemedicine in acute cardiac
care: Live demonstration from
a North Sea oil rig 
(A.M.C.E. Evensen, Statoil/Stavanger)
Evensen fra Statoil hadde med seg TV
og utstyr for å demonstrere kommu-
nikasjon mellom lege på land (et uni-
versitetssykehus) og anestesisykepleier
på en Statoil-plattform i Nordsjøen
hvor en pasient fikk symptomer på
hjerteinfarkt. Sykepleieren fra Nord-
sjøen kunne konferere med spesialister
ved universitetssykehus (Tromsø, Ber-
gen, Trondheim eller Stavanger). Dette
er sentre med eksperter som kan
veilede riktig behandling. EKG ble vist
på teleskjermen samt video av pasi-
enten, og lege kunne få sykehistorien
av pasienten som forklarer sine symp-
tomer. Det konfereres med sykepleier
om bord for videre behandling  – evt
trombolyse, smertestillende? Video-
assistert ultralyd kunne også sendes til
lege på land. Alle vitale data som ble

monitorert på plattformen kunne sees
av legen. Kommunikasjon er tilgjengelig
24 t i døgnet. Plattformene har alle
anestesisykepleiere som må opplæres
til å bruke systemet. Dersom det er
behov for å hente pasienten, gjøres det
med helikopter som tilkalles over satel-
littbasert kommunikasjon (GSM). Det
koster 80.000 kr for 1 times utrykning
for helikopteret. 

Et tema som ikke ble tatt opp var
om telemedisin i Arktis krever god
satellittdekning. Dette har ikke vært
noe problem i Nordsjøen. Problemet
er at nord for 75 grader er det lite eller
ingen bredbåndsdekning siden alle tele-
kommunikasjoner ligger rundt jordas
ekvatorplan. Derfor vil det være dår-
lig satellittdekning inntil en utvikler 
et nytt arktisk satellittsystem. Det på-
går i dag en statlig utreding om å bygge
ut et slikt system (Norsk Romsenter
og Telenor). Før dette er på plass bør
fremtidige brukere i Arktis være klar
over de begrensninger telemedisin vil
oppleve i Nord-områdene.

Providing reassurance and 
psychological support from 
a distance (K.  Antypas, Tromsø)
Hovedformålet er å redusere depre-
sjon og angst spesielt for pasienter som
er ensomme, bor langt fra andre
mennesker og trenger støtte. For ek-
sempel i Nord-Norge hvor det er
store avstander (4.1 personer per
kvm) og hvor det mangler aktiviteter
og felleskap. I Tromsø er det dannet en
gruppe som fokuserer på psykisk ak-
tivitet for pasienter. Her utvikles
skreddersydd opplegg for individet og
hva som passer best for individet i
hverdagen (bedre sosialt nettverk,
behov for heis, mer aktivitet?). Mye
kommunikasjon med pasienter foregår
via SMS. De som fikk skreddersydde
opplegg hadde høyere psykososial ak-
tivitet etter tre måneder. Og dette er
særlig viktig i Nord-Norge hvor det er
lange avstander mellom pasientene og
sykehus.

Telephone health information
and support to patients after
discharge in remote areas:
Challenges and effects 
(Tove Aminda Hanssen, Tromsø)

Telefonstøtte kan i mange tilfeller
brukes til å følge opp pasienter. For å
øke effekten på hjerterehabilite-ring
viser det seg at pasientens kunnskap og
interesse for å følge opplegget er
viktige for suksess. Livskvalitet er en
viktig indikator for helse. Det viser seg
at telefonstøtte hadde ingen effekt på
symptomer som angst og depresjon.

Telemedicine at sea and 
beyond the arctic circle

A.M.C.E. Evensen fra Statoil forklarte
hvordan kommunikasjonen foregår mel-
lom anestesisykepleier og pasient på
plattformen og leger på et universitets-
sykehus på land.
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Så var vi kommet til slutten av en lang
kongressdag, og det var klart for åp-
ningsseremonien. 

Vi fikk høre velkomsttaler fra de for-
skjellige organisasjonene som er del-
aktige i EuroHeartCare.

Den første på talerstolen var vår
egen leder, Siv Olsen. Hun informerte
om den norske organisasjonen av kar-
diologiske sykepleiere, og sa litt om or-
ganiseringen av helsevesenet i Norge.

Neste kvinne ut var G.A Deru-
meaux som representerte ESC – Eu-
ropean Society of Cardiology. Dette 
er paraplyorganisasjon som omfatter
flere foreninger, råd og arbeidsgrupper
innenfor det kardiologiske fagfeltet.
Sykepleiere er representert i flere av
disse. Informasjon om ESC finnes på
www.escardio.org

Ett av rådene i ESC er CCNAP
(Council on Cardiovascular Nursing
and Allied Professions), og leder av
dette rådet, Donna Fitzsimmons var
den neste til å ønske velkommen. Hun
minnet oss på CCNAPs  oppdrag:
«To support nurses in cardiovascular
practice, education and research».

Hun hadde også to oppfordringer
til oss: Bli medlem i CCNAP! Bli mer
aktive! 

Det er gratis å være medlem i
CCNAP, og innmelding skjer på
www.escardio.org/CCNAP.

Det neste på programmet var
underholdning fra en lokal folkedans-
gruppe som underholdt salen med tra-
disjonell folkedans og hardingfelespill.

På vegne av Stavanger kommune
ønsket K. Reiten velkommen. Han er
fastlege i kommunen og lokalpolitiker.
Han påpekte at Stavanger de siste 40
årene er blitt en rik by, takket være olje
og gass. Han fremholdt også at Stavan-
ger har et av landets beste akutt-tilbud.

Åpningsseremonien ble avsluttet
med at Stavanger kommune inviterte
til litt mat og drikke i kongressens fel-
lesområde. Her var det god mulighet
for mingling – snakke med gamle kjen-
te og knytte nye bånd. For de som øns-
ket det, var det også mulighet for å bli
med på en guidet busstur som viste
frem det beste av Stavanger.

Siv Olsen,
leder av NSF-
LKS holdt den
første av 
åpningtalene.

Donna
Fitzsimmons
fra CCNAP
ønsket også
velkommen.

God stemning blant kongressdeltakerne etter åpningseremonien. 
Fra venstre:  Aase Ervik, Berit Gravrok, Ingunn Dalland, Gro Sørensen og Trude Fjeld.

Åpningsseremoni



Vil du være med å bidra på programmet? Abstraktfrist 1. desember 2014

Mer informasjon vil komme fortløpende på nettsida vår: https://www.nsf.no/faggupper/kardiologiske-sykepleiere

Med hjerte for det beste!
Velkommen til kardiologisk 
sykepleierkongress!

22. 24. april 2015 på Hamar
Scandic Hotel Hamar
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Plenary session, lørdag 4. april:

New Frontiers in Cardiac Care
Marianne Sætrang Holm

Obtaining Informed Consent 
in current cardiac care –
Challenges and responsibilities
Kenneth Dickstein
Kenneth Dickstein ga en ryddig frem-
stilling av god forskerpraksis som bør
følges når potensielle deltakere skal in-
kluderes i et forskningsprosjekt. 

Forespørsel om deltakelse i studie: 
Når en potensiell deltaker får spørsmål
om å være med i en studie, er den
første samtalen viktig. Sett av god tid 
til informasjonen. Ta spørsmål på alvor.
Sitt ned, snakk sakte og forståelig. Både
sykepleier og lege bør være tilstede
under samtalen. Ikke hold igjen infor-
masjon om potensielt ubehag som kan
forekomme. Vær sikker på at delta-
keren er kompetent til å ta avgjørelsen.
Hjertesviktpasienter er ofte slitne, de
kan miste viktig informasjon. Det kan
derfor være lurt å ha med et familie-
medlem når informasjonen blir gitt. 

Fordeler ved å delta i studier: Et av
hovedbudskapene til de som blir fo-
respurt bør være studiets mulighet 
for ekstra oppfølging. Deltakeren får
kontakt med et ekspertteam med
spesiell kompetanse på den aktuelle
sykdommen. Screeninger, undersøk-
elser og laboratorieprøver som blir tatt
underveis vil kunne avdekke eventuelle
problemer, som gjennom studien vil bli
fortløpende identifisert og evaluert. På
sikt vil deltakelse i studien også kunne
hjelpe andre med samme sykdom.

Informasjonsskriv: I informasjonsskri-
vet skal mulige bivirkninger og potensi-
elle ubehag komme frem. Informasjo-
nen skal være ærlig, men ikke skrem-
mende. Språket må være enkelt og for-
ståelig. Det kan være en god ide å ha
en pasient og en sykepleier med på å
utarbeide dette skrivet. I tillegg en god
orientering om selve intervensjonen,
bør et slikt skriv inneholde opplys-

ninger om når det blir kjent hvilken
type intervensjon deltakeren har fått
(placebo eller intervensjon), om inter-
vensjonen blir tilgjengelig etter pro-
sjektet er avsluttet og om det er flere
faser i studien. 

Ved inkludering: Les alltid informa-
sjonsskrivet for deltakeren, gi ham en
kopi. Sett av tid for spørsmål. Frem-
hev gjerne samholdet som oppstår i
teamet; både med personalet og med
medaktører i prosjektet. Fokuset ved
inkludering har en tendens til å gå i ret-
ning av overbevisning, men ingen skal
tvinges med i et prosjekt. Forklar mu-
ligheter for tilbaketrekkelse underveis,
si også noe om konsekvenser hvis det-
te blir aktuelt. 

Etisk komité: Det skal være en trygghet
for deltakeren å vite at de etiske as-
pektene ved studiene følges og vur-

deres kontinuerlig gjennom hele stu-
dien. Hvis det oppdages bivirkninger av
utprøvingsstoff forskerne ikke var klar
over, vil den etiske komitéen avbryte
studien av hensyn til studieobjektene.
Forklar også nødvendigheten av data-
tilsynet med tanke på taushetsplikt og
oppbevaring av personlig data. 

Informasjon til fastlege: Pasientens fast-
lege må informeres. Hvis pasienten er
i tvil om deltakelse, kan han oppfordres
til å diskutere studiens fordeler og
ulemper med fastlegen. Når prosjektet
avsluttes, vil fastlegen få informasjon
om resultatene. Dette kan sikre at
deltakeren får fortsette med behand-
lingen dersom den viser seg å ha po-
sitiv effekt. 

Tiden er i kontinuerlig endring; skaff
deg tilknytninger og samtykke med
stolthet! 

Kenneth Dickstein er overlege ved kardiologisk avdeling på Stavanger Universitets-
sjukehus og professor i medisin ved Universitetet i Bergen.
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Torstein Hole: Palliative care for
heart failure patients
Hjertesviktpasienter opplever i mange
tilfeller manglende symptomlindring og
redusert livskvalitet de siste 6 må-
nedene av livet. Studier viser at hjerte-
sviktpasienter ofte har dårligere livs-
kvalitet enn pasienter med andre kro-
niske sykdommer i denne livsfasen.
Mange dør med plagsomme og smer-
tefulle symptomer som ikke er til-
strekkelig diagnostisert og kontrollert.
Dominerende symptomer for hjerte-
sviktpasienter er dyspnè, fatigue, angst
og depresjon. Smerter er mindre uttalt.
Deres symptomer skiller seg fra symp-
tombildet til kreftpasienter, som vies
størst plass innen den tradisjonelle pal-
liasjonens medisin.  

For å kunne møte hjertesvikt-
pasientenes behov, er det nødvendig
med kunnskaper og forståelse for syk-
domsforløpet, og når hjertesviktpa-
sienten går over i et terminalt stadium.
Hos kreftpasienter er det ofte en fly-
tende overgang fra behandling til pal-
liativ omsorg. Pasienten får da tid til å
tilpasse seg den nye situasjonen. Syk-
domsforløpet hos hjertesviktpasienten
er ofte mer ustabilt og preget av pe-
rioder med alvorlige symptomer. Det
kan være vanskelig å vite når en slik
dårlig periode er så alvorlig at pasi-
enten er på vei over i en palliativ fase.

Manglende symptomlindring kan
også grunne i at pasienten ikke forteller
om symptomene, eller at symptomene
ikke er dokumentert av sykepleieren.
For å møte pasientenes behov er det
viktig med åpen kommunikasjon. Hvis
pasienten får anledning til selv å ran-
gere sine tre viktigste problemer, er det
lettere å få oversikt over problemer
som hverken er forutsatt, oppdaget el-

ler evaluert. Videre er det helt nød-
vendig med rask respons fra helse-
teamet ved tegn til symptomer. Dette
kan forebygge forverring av tilstanden
og innleggelser på sykehus, slik at best
mulig livskvalitet kan opprettholdes. 

Hole understreket utfordringene

med å forutsi, og dermed planlegge
palliativ behandling de siste månedene.
Overgangstidspunktet er vanskelig for-
di pasientforløpet er ustabilt. Det viser
seg at over 50 % av hjertesviktpasi-
entene har en forventet levetid på seks
måneder tre dager før de dør. 

Palliative care: what do patients and caregivers want 
and what do health care professionals have to offer?

Når kurativ behandling blir trukket tilbake, rettes fokuset mot omsorg og lindrende behandling gjennom
pasientens siste levetid. I denne sesjonen fikk vi en oversikt over oppdatert forskning på palliativ omsorg
til hjertesviktpasienter med fokus på ulike problemstillinger som kan oppstå i denne fasen.

Torstein Hole, kardiolog ved Ålesund sykehus, holdt innlegg om palliativ behandling
til hjertesviktpasienter.
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Noen vanlige kjennetegn på at
hjertesviktpasienten nærmer seg den
terminale fasen er : 

• Dårlig fysisk helse/tilstand til tross
for optimal medikamentell behandling 

• Gjentatte sykehusinnleggelser 
• Økende fatigue, NYHA klasse IV
• Hjertefrekvens >100, 

S- Na > 130/137 og økende proBNP

For å optimalisere symptomlind-
ringen og livskvaliteten den siste tiden
kreves gode kliniske kunnskaper og en
felles målforståelse hos behandlings-
teamet. Sprikende beskjeder og ulike
mål for omsorgen fører til dårlig
pasientbehandling og utydelig kom-
munikasjon. Alle involverte må in-
kluderes i kommunikasjonen og doku-
mentasjonen; dette gjelder også pasi-
entens pårørende og fastlege. En in-
dividuell plan for omsorg ved livets
slutt må diskuteres med pasienten, da i
forhold til mindre aggressiv behandling
og bedre livskvalitet den siste tiden. 

Vi kan komme langt med kom-
petanse og gode rutiner i ivaretakelsen
av pasienten. Et viktig prinsipp i møte
med alvorlig syke og døende pasienter
er likevel enkelt; «The secret of the care
of the patient is caring for the patient»,
Francis Peabody. 

Challenges to the patient –
partner relationship when 
dealing with progressive 
heart failure. 
Professor dr Tiny Jaarsma and 
dr ML Luttik
Flere studier har kommet fram til at
hjertepasienter som lever i et godt og
fast forhold lever lenger enn de som
bor alene, eller som lever i et forhold
som ikke fungerer godt. Pasienter med
støtte fra partnere får i større grad
støtte og hjelp gjennom hverdagen. 
De har noen som tar vare på dem,
noen som kan hjelpe til med praktisk
tilrettelegging og administrering av
nødvendig behandling. 

Mange partnere finner stor verdi i 
å kunne yte omsorg til den de er glade
i. Likevel kan det å bo tett innpå et
menneske med hjertesvikt også opp-
leves belastende. Hverdagen er preget

av frihetstap, begrenset sosial omgang
og mindre tid til seg selv. Hjertesvikt
innebærer ofte et ustabilt sykdoms-
forløp preget av akutte hendelser. 
Hver gang pasienten opplever akutt
forverring av symptomene, er det en
reell mulighet for at han ikke overle-
ver. Mange partnere går med en kon-
stant redsel for at dere kjære skal dø
brått. 

Partnere til pasienter med progres-
siv hjertesvikt kan ha en tendens til å
opptre overbeskyttende. Dette kan
føre til frustrasjoner og konflikter i par-
forholdet. Mange par opplever store
kommunikasjonsproblemer når alvorlig
sykdom rammer den ene part. De vet
ikke hvordan de skal snakke sammen
om sykdom og død. Pasientene snak-
ker ofte om døden til helsepersonalet,
men er ikke alltid i stand til å prate om
dette med familien.  Frykten for akutte
symptomer eller hendelser fører ofte
til seksuelle problemer. Sykdommen
kan også føre til endringer i oppgave-
fordelingen hjemme, og skyldfølelse
hvis mye faller på den som er frisk. Alt
i alt krever en alvorlig kronisk sykdom
tilpasninger i parforholdet. Det kan ta
tid før paret finner balansen i hver-
dagen, og det vil være behov for støtte
fra helsevesenet også i samlivsrelaterte
spørsmål.

The role of heart failure
specialist nurses in palliative
care. 
The view from the UK 
by Miriam Johnson
Den primære rollen til hjertesviktsyke-
pleierne er å optimalisere hjertesvikt-
behandlingen. Det kreves gode kunn-
skaper om symptomer og tegn til syk-
domsutvikling, for å kunne handle raskt
og ivareta pasienten gjennom alle faser
av sykdommen. Når den terminale 
fasen inntrer, endrer pasientenes behov
seg. Symptomene til hjertesviktpasi-
enten skiller seg ofte fra symptomene
til andre pasientgrupper i denne pe-
rioden. Pasientens uforutsigbare og
progressive tilstand vil trenge hjerte-
sykepleierens spisskompetanse også i
denne fasen for å få hjelp til alle de 
utfordringer de står overfor. 

Det ideelle for den terminale hjer-
tesviktpasienten er at det bygges opp
et palliativt team med ekspertise fra
både hjertesvikt- og palliasjonsmiljøet.
En slik modell gir god mulighet for op-
timal symptomlindring og en helhetlig
ivaretakelse av pasienten, dersom hel-
heten ivaretas.  Utfordringen til mange
hjertesviktpasienter i dag, er at de mø-
ter et sammensatt helsevesen. Eks-
pertiser på de enkelte felt tar hånd om
ulike deler av pasientbehandlingen. Det
kan lett oppstå problemstillinger der
det blir vanskelig å ivareta tverrfaglige
avgjørelser og informasjonsflyt mellom
aktørene. For å sikre kvalitet og kon-
tinuitet i behandlingen, kreves det sys-
temer som tar seg av denne koordi-
neringen. Det er viktig med tydelig de-
finerte roller og oppgaver.

Hjertesviktsykepleieren bør få en
sentral rolle i koordineringen og i om-
sorgen for hjertesviktpasientene i den
terminale fasen. Dette vil kreve tid, res-
surser og kompetanse, men også gi
muligheter for et godt samarbeid rundt
pasienten.  

Devication of the ICD 
towards the end-of-life. 
Av Ingela Thyèn
Implantert cardioverter-defibrillator
(ICD) er en vanlig behandling i fore-
byggelse av akutt død forårsaket aryt-
mibetinget hjertestans. ICD kan im-

Professor Miriam Johnson holdt et inn-
legg om hjertesviktsykepleierens rolle i
palliativ behandling.
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Medication adherence – 
what the pharmasist can add. 
Farmasøyt Claire Kingston fra St.
Vincent University Hospital i Dublin
fortalte oss nyttige tips for hvordan
etterlevelse av den foreskrevne medi-
kasjonen kan bedres hos pasienter, og
hvilken rolle hun som farmasøyt har. 

Hun sa at adherence (eller «etter-
levelse») er enkelt å definere, mens
«non-adherence» er alt fra å avbryte,
ta mindre, ikke starte medikasjonen
osv. Opptil 50% av medisin som skri-
ves ut blir ikke tatt som foreskrevet.
Dette gir både økonomiske følger, 
men også følger for pasientens utbytte.
Opptil 9 % av kardiovaskulære hen-
delser i Europa kan være følge av non-
adherence.

Non-adherence kan være tilsiktet
av pasienten, eller ikke. Kingston pekte
på mange ulike årsaker til non-adhe-
rence og hvem som er mest utsatt for
det. For eksempel de med kognitiv-
eller fysisk svekkelse, eldre, kronisk
syke, de som er ofte innlagt, de som
ikke har tilstrekkelig økonomi, mang-
lende innsikt osv.

Selvrapportering i for eksempel
dagbok kan være et nyttig hjelpe-

middel. Gode medikamentlister og god
opplæring vil øke adherence. Nøkkel-
rollen for farmasøyten er opplæring og
informasjon. Hun pekte og på hvor
viktig det er at pasienten blir godt nok
informert ved generisk bytte av pre-
parater. Og at pasienter kjenner indika-
sjonen for medikamentet i sitt tilfelle da
ulike pasienter kan ha ulik indikasjon på
samme preparat. Og hva skal de gjøre
hvis de glemmer en dose? Noen tar
også hele dagsrasjonen i en dose. 

Det kan være en utfordring å møte
fremmedspråklige pasienter. Et nyt-
tig nettsted hun fortalte om i den for-
bindelse var www.ema.europa.eu for
informasjon om medisiner på ulike
språk.

Så ga hun oss praktiske tips som å
bruke dosetter, evt. telefonpåminnelse.
Det finnes noen medikamenter som
ikke skal oppbevares i dosett pga risiko
for fuktighet. 

Det er også svært viktig å ta en
opprydding i pasientens medisinliste
for å se om noe kan seponeres eller
om noe for eksempel kan byttes fra to
preparater til et kombinasjonspreparat.
Det er også lurt å utforme medisinlis-
ten slik at medikamentene står i en
logisk rekkefølge ut fra når på dagen de
skal tas og hyppighet. Kommentarer og

utfyllende opplysninger, gjerne med
bilde, er nyttig.

Konklusjonen på foredraget var at
non-adherence er vanlig og har mange
ulike årsaker. Informasjon og opplæring
er viktig, og nyttige hjelpemiddel kan
være for eksempel dosetter og gode
medisinlister.

Talking with the patient: 
What works best?
Liv Wensaas fra Asker kommune
hadde en fin og interessant presenta-
sjon av hvor viktig det er å involvere
pasienten og ta pasientens perspektiv
som utgangspunkt i kommunikasjonen.
Først presenterte hun funn fra studier
vedrørende pasientsentrert kommu-
nikasjon og deltagelse. Noen studier
viste positiv innvirkning ved pasient-
sentrert tilnærming, og andre studier
viste blandede resultat. Funn tydet på
at klinikere opplevde pasientsentrert
tilnærming som utfordrende. Særlig i
forhold til å få fram pasientens per-
spektiv, å aktivt involvere pasientene, 
å gi tilstrekkelig informasjon, overbrin-
ge dårlig nytt og å ta opp sensitive
emner rundt psykososiale og livsstils-
messige faktorer. Det å involvere
pasientene gir mer effekt på resultatet
for pasienten. Studier viste til redu-

Patient education – who, what and how?

planteres ved primær indikasjon (pa-
sienten har en risiko for arytmibetinget
hjertestans i fremtiden) eller ved se-
kundærindikasjon (pasienten har opp-
levd hjertestans). Mange pasienter med
ICD er multimorbide. Selv om ICD
reduserer faren for ny hjertestans på
grunn av en ventrikulær arytmi, kan
livet likevel gå mot slutten. Etter hvert
som pasientens underliggende sykdom
utvikler seg, vil også hjertets fysiologis-
ke tilstand forandres og føre til flere
arytmier med økt innslag med ICD.
Mange pasienter opplever nedsatt livs-
kvalitet den siste tiden pga depresjon
og angst for gjentakende smertefulle

støt. Dermed kan ICD forlenge lidelse
og frata pasienten en rolig og verdig
død. 

Mange som lever med ICD er glade
i livet, de tenker ikke over at livet går
mot slutten. Det er likevel viktig å ta
stilling til ICD deaktivering når pasien-
tens kliniske status blir forverret og
døden nærmer seg. Forskning viser at
helsepersonalet sjelden tar opp slike
diskusjoner med døende pasienter. 
Her er det viktig med åpen og ærlig
kommunikasjon med pasienten og
deres pårørende. Samtaler som dette
kan med fordel komme på ulike tids-
punkt gjennom pasientens liv, slik at

pasienten og hans pårørende er for-
beredt når situasjonen er der. Det viser
seg å være mye ambivalens og
usikkerhet blant pasientene om de
ønsker å deaktivere ICD eller ikke. In-
formasjonen må foregå på pasientens
egne premisser, slik at det blir lettere
for pasienten å ta stilling til dette når
tidspunktet er kommet for å ta en av-
gjørelse. Ikke alle pasienter ønsker å
delta på denne informasjonen, eller i
avgjørelsen. Når livet går mot slutten er
det helsepersonalets ansvar å sikre at
ICD funksjonen er optimalisert ut fra
pasientens interesse.
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sert angst, økt tilfredshet med behand-
lingen, bedre etterlevelse av behand-
lingen og bedre livskvalitet. Mangel på
tid og legers antagelse om at de visste
hva det var viktig for pasienten å få in-
formasjon om førte til at de under-
vurderte pasienters kommunikasjons-
behov og overvurderte egen antagelse
om pasienters behov. 

Hun presenterte videre ulike inter-
vensjoner for å bedre kommunikasjon
og at vi trenger standardiserte inter-
vensjoner som kan tilpasses den en-
kelte pasient. Utfordringen for helse-
profesjonene endres således fra en
mer autoritær terapeutisk rolle til en
mer pedagogisk, og til å være en
«medvandrer» på pasientens egen vei
mot å gjenvinne helse og mening i sin
livssituasjon. 

Wensaas presenterte deretter fra
sin doktorgradsavhandling «Effects of a
Decision Aid with and without addi-
tional decisional counseling for patients
being examined for coronary artery
disease on cardiac risk reduction be-
havior and health outcomes».

Hensikten med studien var å eva-
luere effekten av «Decision Aid», en
metode for beslutningstøtte, for å teste
virkningene av et beslutningsverktøy
for livsstilsendringer med og uten et 
individualisert, skreddersydd rådgiv-
ningsprogram for pasienter som ut-
redes for koronar hjertesykdom. Bak-
grunnen var at etterlevelse av livsstils-
råd synes lav og at en trenger nye
tilnærminger til å redusere risiko for
koronar sykdom. Vi fikk eksempler 
på skjemaer som var brukt og innsyn 
i metoden. 

Konklusjon var at Decision Aid
sammen med rådgivningsprogram viste
noen positive effekter. Decision Aid
alene viste ingen forskjell i virkning. En
vet ikke om rådgivningsprogram alene
hadde gitt forskjeller, men det kan se
ut som individuell hjelp til økt mest-
ringstro og overvinnelse av det som
oppfattes som barrierer er viktige
komponenter for å redusere risiko for
koronar hjertesykdom. Og vi fikk igjen
en påminnelse om at «one size does
not fit all».

What proportion of cardiovas-
cular patients meet the preven-
tion guidelines for BP and lipid
levels following cardiac
rehabilitation.
Mary Kerins fra St James’s Hospital i
Dublin, Irland, presenterte en retro-
spektiv studie de hadde gjort på 188
hjerte-kar pasienter for å se på hvor
stor andel som oppfylte European
Guidelines on CVD prevention for
blodtrykk og lipidnivåer etter en syke-
pleierledet hjerterehabilitering i ett år.
Bakgrunnen var Europrevent-12 der
de ble minnet på at guidelines har liten
verdi dersom det ikke er strategi for
implementering.

Først minnet Kerins oss på at vi
som sykepleiere faktisk er gode på im-
plementering av guidelines, og at vi
som profesjon har en nøkkelrolle til
påvirkning og å bruke hver anledning
og arena til korte intervensjoner og å
snakke om forebygging og livstilsend-
ring. Og hvem trenger CVD preven-
tion? Faktisk alle! 

I studien ble systolisk og diastolisk
blodtrykk samt kolesterolverdier, målt
på oppstart og avslutning av hjerere-
habiliteringen. I tillegg ble medisinering
registrert.

Konklusjon var at denne sykeplei-
erledede hjerterehabiliteringen frem-
met livsstilsendringer, medikament-ad-
herence og bevisstgjøring av lipid- og
blodtrykksnivå i forhold til guidelines
for hjertepasienter.  Ved enden av stu-
dien hadde 91% av pasientene koles-
terolnivå 5.0 eller lavere, mens 63 % av
pasientene oppnådde målet på blod-
trykksnivå i forhold til guideline. 

Kerins sa at vi alle kan gjøre slike
små studier som nødvendigvis ikke er
«high-tech», men se på hvordan vi
ligger an i forhold til guidelines.  

Use of the internet as 
an educational tool.
Anna Strømberg fra Linköping Uni-
versitet fortalte på en levende og fin
måte om hvordan internet og «Dr.
Google» er blitt en ny utfordring i for-
hold til pasientinformasjon. Samtidig
som det også er et svært nyttig red-
skap for rask og lett tilgang til helse-

informasjon og støtte. Flere og flere
søker informasjon og diagnostiserer
seg selv før de går til legen, men bare
et fåtall er kritisk til helseinformasjon
på internet. YouTube-videoer er veldig
populære, men tar ikke for seg alle
aspekter ved en sykdom eller de kan
være irrelevante. Pasienter liker å høre
andre pasienters historie. 

Så hvordan finne god informasjon
som ikke bunner i særinteresser fra
kommersielle aktører eller er feilaktige?
Hun viste oss som eksempel hva vi får
opp når vi googler på Heart failure.
Første treff er Wikipedia. Og selv 
om Wikipedia kan ha riktige og gode
opplysninger er det lite pasientrettet.
Først som treff nr 15 får vi opp siden
www.heartfailurematters.org. Det er
en god nettside hvor det er lagt ned
masse ressurser fra helsepersonell og
forskere fra mange land for å gi god in-
formasjon og støtte til hjertesvikt-
pasienter og deres pårørende. Den
finnes på flere språk og blir stadig opp-
datert. Den viser animasjoner og vi-
deoer, viser hva man bør ta opp med
legen, forteller pasienthistorier, gir 
treningsanbefalinger osv. Som pasient
må du altså være utholdende og lete
en del før du finner denne gode og in-
formative siden om hjertesvikt.

Bruk av app’er til smarttelefon har
også eksplodert, og det er utfordrende
for helsepersonell hvordan disse best
kan brukes. Og Facebook er blitt mer
enn statusoppdateringer og spill. Face-
booksider har blitt utvekslingskilde for
kunnskap, støtte og engasjement, og 
er gjerne relatert til websider. En stu-
die antyder at pasienter søker inter-
net oftere enn de snakker med legen
om sine helsespørsmål. Og støtte-
grupper online er blitt vanlig ved for-
skjellige sykdommer. Utviklingen går så
fort at forskningen på e-helse strever
med å holde følge. Så når en studie
omsider er ferdig og en intervensjon
kanskje er anbefalt ut fra funn i studie,
kan allerede toget ha gått ved at både
den og teknologien er utdatert.

En viktig oppgave for oss syke-
pleiere blir å kjenne til gode nettsider,
slik at framtidens pasientrådgivning
også blir å foreskrive en webside!
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Physical activity habit and
functional capacity gain in
cardiac rehabilitation 
(E. Marques-Sule, Valencia, ES)
Denne studien er utarbeidet av tre
personer fra Universitetet i Valencia 
i Spania ved avdelingen for fysioterapi.

Formålet med studien: Hjerte-
rehabiliteringsprogrammet tok sikte 
på å bedre pasientens funksjonsevne
og redusere risikofaktorer gjennom
livsstilsendring. Målet med studien var
å se forholdet mellom pasientens
fysiske aktivtetsevne og gevinsten av
funksjonsevnen på pasienter med is-
chemisk hjertesykdom som hadde
gjennomført et hjerterehabiliterings-
program.

Konklusjon: Pasienter med ische-
misk hjertesykdom kan ha en større
gevinst med en fysisk aktiv livsstil. Dette
kan øke den funksjonelle hjertekapa-
siteten. Kvinner har mer å hente enn
menn. 

Rural residents with depression
had poor heart healthy diet 
(M. Chung, Lexington, US)
Denne studien er utarbeidet av flere
personer ved Universitet Kentucky i
Lexington i USA, Høgskole for syke-
pleiere.

Mål 1: Sammenligne kvaliteten på
kostholdet til voksne med og uten de-
presjon som bor landlig.

Sammendrag til mål 1: Voksne
med depresjon som bodde landlig
hadde mindre sunt kosthold enn voks-
ne uten depresjon.

Mål 2: Å måle voksne som bor
landlig og har høy risiko for hjerte- og
karsykdommer.  For å se om deres de-
presjon påvirker kvaliteten på kost-
holdet.

Sammendrag til mål 2: Voksne
med depresjon som bodde landlig
hadde høyere risiko for dårligere kva-
litet på kostholdet. 

High-intensity interval training
in de novo heart transplant
recipients – description of a
study design 
(Katrine Rolid, Oslo) 
Denne studien er utarbeidet av flere
personer ved Oslo Universitetssyke-
hus, Rikshospitalet avdeling for Kardio-
logi. Katrine Rolid, fysioterapeut ved
OUS fremla denne studien under kon-
gressen.

Studien startet i januar 2013 og de
har hittil inkludert 21 pasienter.

Resultatet: HIT er godt tolerert
og det har i følge Rolid ikke vært noen
alvorlige hendelser

Konklusjon: Denne studien viser
at HIT er gjennomførbart og en trygg
form for trening til HTx-pasienter som
vil føre til en betydelig forbedring i tre-
ningskapasitet og mindre langvarig
komplikasjoner. 

Impact of an information cam-
paign on delays and ambulance
use in acute coronary syn-
drome (M. Thuresson, Örebro, SE)
Utarbeidet av flere ved Universitetet
Ørebro i Sverige, Avdeling for kardio-
logi.

Formålet med studien: Midt i
Sverige i 2005 ble det utformet en in-
formasjonskampanje for å informere
offentligheten om hvordan du skal
opptre/reagere i møte med et men-
neske med akutt koronarsykdom. 

Målet med studien: Var å eva-
luere de langsiktige virkningene av til-
taket i form av pasientens beslutnings
tid, prehospitale forsinkelser og am-
bulansebruk ved akutt koronar syk-
dom. Et sekundært mål var å beskrive
antall pasienter som henvendte seg til
akuttmottaket med brystsmerter

Konklusjon: I den innledende fa-
sen til en pasient med akutt koronar
sykdom er det viktig med en adferds-
endring for å få et best mulig resultat.
Samfunnet utformet en informasjons-
kampanje og denne resulterte ikke 
i lengre beslutningstid for pasienten,
men det viste seg en økning av am-
bulansebruk og økning av antall pasi-

enter som kontaktet akuttmottaket
grunnet brystsmerter.

Smoking behavior after hospi-
talization with a coronary event
(S. N. Noureddine, Beirut, LB)
Utarbeidet av flere ved det Ameri-
kanske universitetet i Beirut, Libanon

Bakgrunnen for studie: Røyke-
slutt er assosiert med redusert dø-
delighet og tilbakefall av koronar-
sykdom. I Libanon er det 50-60 % som
fortsetter å røyke etter at de har fått
diagnosen koronarsykdom.

Formålet med studien: Under-
søke røykemønstre til de libanesiske
pasientene som har koronarsykdom og
som har vært innlagt på sykehus. Samt
relaterte faktorer.  Identifisere barrierer
for å slutte å røyke etter utskriving fra
sykehuset. 

Konklusjon og anbefalinger:
Over 60% av pasientene fortsatte å
røyke etter 1 måned, dette til tross for
at de planla å slutte å røyke mens de
var innlagt på sykehuset. Etter 3 må-
neder røykeslutt var det bra suksess,
men etter 6 måneder var det en del til-
bakefall. Dårlig selvtillit og lite støtte
gjorde det vanskelig å holde seg røykfri.
Støtte fra familien og fokus på reduk-
sjon av antall sigaretter, viser seg å ha
god effekt på røykestopp.

Symptom burden in elderly
patients with cardiac disease
and multimorbidity 
(J. Eckerblad, Norrkjøping, SE)
Utarbeidet av flere ved Universitetet
Lindköping i Sverige

Målet med studien: Beskrive
symptom, forekomst og symptom-
belastning hos hjemmeboende eldre
pasienter som er multimorbide og har
hjertesykdom.

Konklusjonen: Eldre pasienter
som er multimorbide og som har hjer-
tesykdom har ofte flere sammensatte
symptomer og disse strekker seg fra
moderat til alvorlig. Smerte var det
mest utbredte symptom, dette kan re-
presentere et udekket behov, for bedre

Moderated Posters, lørdag 5. april:
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vurdering av symptom og symptom-
lindring. 

The relationship between sense
of coherence and health risk
behaviors in young people with
congenital heart disease 
(A, Janssens, Lier, BE) Utarbeidet av
flere ved Universitetet i Leuven,
Belgia
Bakgrunnen for studien: For å fo-
rebygge hjertekomplikasjoner, bør pa-
sienter med medfødt hjertesykdom ha
en sunn livsstil. Likevel har en betydelig
andel av unge mennesker med med-
født hjertesykdom en potensielt ska-
delig livsstil.

Konklusjonen: Unge mennesker
med medfødt hjertesykdom som har
en sunnere livsstil, har mindre helse-
risiko.

Ingebjørg K. Svalebjørg

Mental and physical health:
Bridging the gap.
Dr. Peter Scott Munk fra Stavanger
Universitetssykehus holdt en interes-
sant presentasjon om sammenhengen
mellom mental og fysisk helse, hvordan
psykologisk stress påvirker hjertesyk-
dom, om angst og depresjon som kar-
diovaskulær risikofaktor, og funn fra
egen observasjonsstudie (FUNKIS) på
pasienter med akutt koronar syndrom
der en identifiserte faktorer som
knyttet sammen psykisk og fysisk helse.

Vi fikk eksempler fra funn på økt fo-
rekomst av hjerteinfarkt og plutselig
hjertedød mellom kl 06 og 12 på mor-
genen, noe som kan forklares med en
at en økt sympaticusaktivitet om mor-
genen trigger disse hendelsene. Vi fikk
og se hvordan psykiske påkjenninger

utløste dobbel forekomst av hjerte-
hendelser ved engasjerende sports-
begivenheter som World Cup soccer i
Tyskland 2006 eller 50% økt forekomst
i infarkt i 50 miles radius rundt World
Trade senter etter katastrofen 9/11. 

Bare få studier har evaluert angst
som egen kardiovaskulær risikofaktor.
En stor studie fra USA på 34000 menn
uten hjertesykdom viste at de med
høyest angstnivå hadde tredoblet uav-
hengig risiko for å dø av hjertesykdom
mot de med lavest angstnivå. Funnene
er bekreftet også i flere studier. Likeens
er depresjon en egen uavhengig ri-
sikofaktor både for de med etablert
hjertesykdom og de uten. Risikoen er
tilstede selv hos de som tar antidepres-
siva. Hos pasienter med etablert hjer-
tesykdom var de en fant depresjon hos
ofte yngre, mange kvinner, høyere
risikoprofil med overvekt, hjertesvikt

og diabetes. De som sto på antidepres-
siva hadde høyere nivå av serotonin,
flere var røykere og de var mindre
fysisk aktive og hadde dårligere etter-
levelse av behandling. Forekomst av de-
presjon etter hjerteinfarkt varierer
mellom 17 og 46%. Studier bekrefter
at psykologisk støtte er viktig.

Patofysiologien ved depresjon er
sympaticusstimulering som påvirker
blodplatene, blodtrykk, frekvens, blod-
karenes kontraktilitet osv. En annen
mekanisme ved angst og depresjon
som enda ikke er fullt ut kjent sti-
mulerte til studien FUNKIS som hadde
som formål å karakterisere sammen-
hengen mellom affektive lidelser og
kardiovaskulær sykdom. Munk presen-
terte funn fra studien. Blant annet at
angst og depresjonssymptomer er
svært vanlig (46%) etter akutt koronar-
syndrom og at pasienter med angst og

Heart-mind interventions: 
Turn negatives into positives

Praten gikk i kaffepausene, mye faglig nytt skulle utveksles og diskuteres.
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depresjonssymptomer hadde lavere
nivå av hjerterytmevariabilitet (HRV).
Det betyr en forstyrret balanse mel-
lom sympaticus og parasympaticus
med mindre evne til å hvile hjertet. I til-
legg fant en negative påvirkninger på
endotelfunksjon og vaskulære egen-
skaper som bare bekrefter at det er
sterk sammenheng mellom psyko-
logiske og fysiologiske faktorer. En fant
også mange av de samme karakteris-
tika ved pasientene som i tidligere stu-
dier. Studien viser hvor viktig det er å
ta angst og depresjon på alvor, og at
det er svært viktig med hjertereha-
bilitering og helhetlig oppfølging etter
hjertesykdom.

E-health to reduce distress 
in patients with an implantable
cardioverter defibrillator: 
The WEBCARE experience.
Psykolog Mirela Habibovic fra Tilburg
Universitet i Nederland presenterte
fra studien WEBCARE. Studien under-
søkte effekten av et web-basert stress-
mestringsprogram for pasienter med
innoperert ICD. 

Svært mange (25-33%) angir stress
ved å ha ICD. Risiko for stress er større
hos yngre, kvinner, tidligere sjokk og 
de med negative forventninger. Kon-
sekvensene er at stress øker mulighet
for arytmier, mortalitet eller redusert
livskvalitet.

En ønsket å tilby et program for
disse pasientene som kunne bedre livs-
kvaliteten. Tidligere program med inter-
vensjoner som skulle redusere angst og
depresjon hadde vist høy drop-out.
Derfor ble det utviklet et web-basert
oppfølgingsprogram. Fordelene ville
være at det var lavterskel for deltak-
else, en slapp å reise, det kunne brukes
når som helst og hvor som helst og en
slapp ekstra sykehusbesøk.

WEBCARE var en RCT studie med
førstegangsimplanterte fra 18-75 år.
De måtte forstå tysk og ha tilgang og
mulighet for internet. De ble rando-
misert etter 2 uker og fulgt opp 3
ganger i løpet av et år. Av over 1000
pasienter ble 289 med i studien.

Komponentene i WEBCARE-inter-
vensjonene og det som en undersøkte,

var psykologisk rådgivning rundt re-
aksjoner ved ICD, problemløsings-
ferdigheter, hvordan takle sjokk, kogni-
tiv restrukturering som hvordan søke
hjelp og takle usikkerhet, stressmestring
og avspenning og personlig tilbake-
melding fra en terapeut via data. 

Programmet besto av 6 moduler.
Deltakelse og etterlevelse var stor på
den første (83,5%), men avtok gradvis
til 23,3% som fullførte. Alle ble kon-
taktet og spurt om årsaker til drop-out.
Årsakene var varierte fra tekniske
problemer til manglende motivasjon
og passet ikke for meg, osv. Når en så
på resultatene var det ikke signifikante
forskjeller mellom intervensjonsgrup-
pen og kontrollgruppen. Kanskje fordi
utvalget var yngre, høyere utdannet,
friskere, lite stresset i utgangspunktet
osv. Videre studier kan klargjøre nær-
mere hvilke pasientgrupper som kan
ha nytte av et webbasert oppfølgings-
program, og hvilken innvirkning det har
på resultat.

Så hva lærte en av WEBCARE?
Igjen dette uttrykket, at «One size
doesn’t fit all». En forstår hvor viktig 
det er å finne ut hva den enkelte
pasient trenger og tilpasse interven-
sjonen deretter.

Using game computers 
to increase physical activity 
in heart failure patients.
Denne presentasjonen var ved Leonie
Verheijden Klompstra fra Linköping
Universitet. Hun viste oss eksempel på
hvordan fysisk aktivitet kan økes på en
morsom måte hos hjertesviktpasienter.
At lystbetont aktivitet er lettere å gjen-
nomføre er vel ikke ukjent, men å
bruke exergame til trening for eldre
med hjertesvikt tror jeg var en ny og
spenstig ide for flere av oss.

Vi vet at fysisk aktivitet hos hjerte-
sviktpasienter er svært viktig for å unn-
gå sykehusinnleggelser, bedre funksjon
og prognose. Bare 53% av disse pasi-
entene er fysisk aktive. Det er både
interne og eksterne barrierer. De be-
grunner med symptomer, været, dår-
lig form, andre sykdommer og medi-
siner. Verheijden Klompstra har selv
stor tro på teorien om at fysisk aktivitet

må være gøy for å øke adherence
(www.thefuntheory.com), og det var
utgangspunktet for hennes forsknings-
prosjekt. Andre studier underbygger
også at motivasjonen øker når aktiviten
oppleves morsom. 

Exergaming i ulike utgaver fikk stor
popularitet fra 1998 og utover. Exer-
gaming defineres som «å spille video-
spill som krever streng fysisk aktivitet
og er ment for trening, for eksempel
ved at spilleren sykler på en virtuell
sykkel på skjermen ved å tråkke på 
en trimsykkellignende pedalsimulator».
Det var ikke tidligere gjort studier på
dette for eldre hjertesviktpasienter,
bare noen på barn. Derfor ble det
gjort en oppsummering av litteratur for
å se på potensialet for å prøve dette
hos eldre med hjertesvikt. Resultatene
viste at exergame var sikre og bruk-
bare. De økte kroppens forbrenning,
bedret balansen, økte kognitiv funksjon,
reduserte depresjonssymptomer, økte
livskvalitet, selvstendighet og deltakerne
følte samhørighet med familiemed-
lemmer. Så exergaming syntes lovende
for å øke fysisk aktivitet. Deretter ble
det startet en pilotstudie hvor Ninten-
do Wii ble valgt som exergame. Der
økte treningskapasiteten hos flere enn
halvparten av pasientene. Komorbiditet
viste en sammenheng ved at de med
lavere NYHA klasse og kortere tid fra
diagnostisering hadde bedre resultat.
De som hadde barnebarn syntes å ha
mer spilletid, men trenden var at de
med høyere utdannelse hadde kortere
spilletid og menn spilte mer enn kvin-
ner. 

Konklusjonen var at exergaming er
lovende for å øke fysisk kapasitet hos
eldre hjertesviktpasienter og at det kan
være en aktivitet i hjerterehabilite-
ringen. Det har potesial til å motivere
for fysisk aktivitet og bedre fysisk kapa-
sitet, det er gøy og det kan gjøres
sammen med familiemedlemmer som
for eksempel barnebarn. For å se nær-
mere på hvor effektivt det er, og for
hvilke grupper, er neste steg i dette
arbeidet en planlagt RCT studie på
bruk av exergaming.
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Det var totalt 9 abstrakter i denne se-
sjonen, 6 fra skandinaviske land, derav
2 fra Norge. Noen av disse vil bli
presentert her.

Factors associated with
appetite among patients with
symptomatic heart failure
Studie fra Sverige av C. J. M. Andreae
fra Linköping viste sammenhenger
mellom nedsatt appetitt og symp-
tomer på depresjon og insomnia i en
studie med 186 pasienter. Det viste
viktigheten mellom å fokusere på be-
handling av disse symptomene for å
bedre ernæringsstatus hos pasienter
med hjertesvikt. Viktig, da dårlig er-
næringsstatus kan sees i forlenget syke-
hus opphold, nedsatt livskvalitet, dår-
ligere overlevelse samt at det er en
sosio-økonomisk byrde. Et stadig til-
bakevendende tema også i norske me-

dier er hjertevennlig/helsevennlig kost
og kostnader av de sunne matvarene
jamført med usunn mat.  

Financial status is related to
following a heart healthy diet in
rural adults with multiple car-
diovascular risk factors
Fra USA kom T. Lennie med innlegg
om økonomisk/finansiell status relatert
til mulighet til å følge et hjertevennlig
kosthold i ikke sentrale områder/land-
lige områder i Kentucky. Studien på-
gikk i 6 måneder, men foredraget ble
holdt på bakgrunn av informasjon
samlet etter 3 måneder etter oppstart
av studien. Det var totalt 808 voksne
personer med i denne studien, og de
måtte ha minst 2 risikofaktorer for
hjerte- og karsykdom. Inndelingen av
personene var gjort på bakgrunn av
økonomisk status. De som hadde mer
enn god nok økonomi for å dekke hus-
holdet, de som hadde nok og de som

ikke hadde tilstrekkelig økonomi for å
møte de økonomiske behovene. Stu-
dien viste at alle hadde gjort forbed-
ringer i kostholdet, men at de som ikke
hadde god nok økonomi til å møte de
økonomiske behovene ikke klarte å
komme opp på samme nivå som de
som var i gruppen med best økonomi.
Dette gjaldt både for inntakt av frukt
og grønt, grove melprodukter, sukker
og mettet fett. Det ble i diskusjon etter
abstraktet stilt spørsmålstegn ved stu-
dien, da vi mennesker har en tendens
til å «forbedre» oss når vi vet at vi blir
undersøkt, men mr. Lennie angav at 
det var undersøkt andre forhold også,
slik at det ikke hadde gått helt spesifikt
på kosthold og at en derfor hadde greit
grunnlag for resultatet av studien.

Poor self-rated health and
mortality in older people 
with myocardial infarction: 
Does mental health affect 
the association?
En studie om mental helse utført 
på bakgrunn av data fra HUNT 2-
studien i Nord-Trøndelag.
Bakgrunn for studien var at studier 
utført tidligere viser at lav «self-rated
health»/SRH predikerer dødelighet hos
eldre uten hjerte og karsykdom.

L. Erntsen fra Trondheim la frem en
studie som omhandlet SRH/lav selv-
vurdert helse og dødelighet hos eldre
med gjennomgått hjerteinfarkt i sam-
menheng med mental helse. Delta-
kerne i studien var menn og kvinner
over 70 år som hadde gjennomgått
hjerteinfarkt for første gang innen de
siste 4 år før deltakelse i studien. Hos
begge kjønn var det ingen forskjell når
en så på angst. Hos kvinner med de-
presjon økte hasardratioen med 15 %
når en la til depresjon. Mens det hos
menn ikke viste noen endring. Når man

Abstract session, lørdag 4. april:

Heart Failure

Linda Erntsen la frem en studie 
om mental helse og dødelighet.



Hjerteposten 2 - 2014

37

slo sammen angst og depresjon viste
det også en økning i hasardratio. Kon-
klusjon viste at hos eldre kvinner over
70 år med gjennomgått hjerteinfarkt,
og med depresjon eller angst og de-
presjon økte mortaliteten sammen-
lignet med menn. Kommende studier
vil se på behandling av depresjon og
angst og depresjon post AMI om det
vil bedre SRH og minske dødeligheten. 

Katrine Bruun Lyngås

The process of seeking medical
assistance for pepole with ACS:
the family members’ 
perspektive 
(R. Mahrer-Imhof, Winterthur, CH)
Foreløpige resultater viste at pårør-
ende ofte er med i prosessen når pa-
sienten søker medisinsk assistanse.
Prosessen viste forskjeller avhengig av
symptomer som ble presentert, be-
kymringer for pasienten og forholdet
mellom pasienten og pårørende. Siden
majoriteten av pårørende ringte fast-
legen/legevakt i stedet for 113, bør of-
fentlige kampanjer om a-typiske symp-
tomer og den riktige måten å forholde
seg til akutt sykdom intensiveres.    

I tillegg bør en øke viten hos helse-
personell om at pasienter og deres
pårørende ofte trenger støtte og be-
roliges på at en skal ringe 113 ved
akutt sykdom.

Do different treatment
modalities for acute myocardial

infarction impact on patients’
illness perception and the out-
comes of behavioural change?
(A. Alsmadi, Belfast, GB).
Resultatene viser få signifikante forskjel-
lige forandringer mellom de tre be-
handlingene som ikke fulgte et
mønster. I tillegg, fulgte ikke majoriteten
av faktorene et mønster. Studien kon-
kluderer med at behandlingsform/måte
ikke hadde noen innvirkning på pa-
sientens sykdomsfølelse/-oppfatning og
resultat/utgang av pasientens adferds-
endringer. Videre studier/forskning 
med lengre oppfølging, kan avsløre et
annerledes resultat.

Communicating prognosis 
and end-of-life to heart failure
patients 
(A.-L. Hjelmfors, Lindköping, SE).
Hovedbarrieren synes å være inn-
trykket av at hjertesviktpasienten ikke
er i en terminal fase når de besøker
hjertesviktklinikken og det rapporteres
at samtaler om livets slutt ikke er
relevante. Utilstrekkelige samtaler om
prognose og behovet til pasienten kan
øke pasientens angst og usikkerhet,
dette vil igjen påvirke det kliniske re-
sultatet. Derfor viser det seg at det er
viktig at sykepleiere på hjertesvikt-
klinikkene brukes som ressurspersoner
inn i samtaler med hjertesviktpasienter
om prognose og livets slutt. 

Tips til å finne innfallsvinkler og
situasjoner for samtalen, kan for ek-
sempel være forandringer i behand-
lingsopplegget, ICD implantasjon eller
deaktivering av ICD, nylige forverringer

i helsesituasjonen.
Slike samtaler bør hjertesviktkli-

nikkene sette av tid til og ha i sin policy.

Telephone follow-up after
elective percutaneous coronary
intervention in patient with 
ischemic heart disease 
(M. Soeltoft, Århus, DK).
Mange pasienter som gjennomgår
elektiv PCI opplever milde komplika-
sjoner eller har bekymringer etter ut-
skrivelsen. Denne kunnskapen kan
brukes i planleggingen av utskrivelsen
og i den videre oppfølgingen. Effekten
av bruken av telefonen i oppfølgingen
av slike pasienter bør undersøkes i en
randomisert studie.

Long term effects 
of an integrated educational
and psychosocial intervention
in partners to patients affected
by heart failure 
(M. Liljeroos, Eskilstuna, SE).
Vår tids sykepleie fortsetter å være pa-
sienten i fokus og det er få rando-
miserte studier som evaluerer effekten
par-intervensjon har for partneren. Selv
om denne intervensjons-studien ikke
var suksessfull i å bedre partnerens
helse og minske omsorgsyterens byr-
de, kan en se på studien som første
trinn i å prøve å forstå partnerens
behov for støtte og omsorg. Interven-
sjons-studier hvor målet er partnerens
spesifikke behov ser ut til å være
nødvendig for å oppnå en høyere inn-
virkning på partnerens ve og vel.

Fra Linda Erntsens 
presentasjon, med 
bakgrunn i data 
fra HUNT 2-studien.
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I siste symposium  på slutten av dag 2
var det 4 innlegg, derav 2 fra Norge.
Disse vil bli omtalt her.

Increasing use of the LVAD 
as «destination therapy»:
Impact on the patient, family
and healthcare team
Gro Sørensen snakket om LVAD og
om de utfordringer som er, og som
kommer. Til nå har det vært slik at
LVAD (left ventricular assist device) i
Norge har vært brukt som bro til
transplantasjon, og ikke vært godkjent
som en varig behandling. Sørensen
pekte på utfordringer som vil komme
dersom en slipper opp for bruk av
LVAD som «destination therapy» og
hvordan det innvirker på pasient, fa-
milie og på helsevesenet. Spørsmål
som dukker opp er overgangen mel-

lom aktiv behandling og palliativ om-
sorg. Hvem er det som skal bestemme,
utfordringer ved eventuelle nevrolo-
giske hendelser, pasientens siste ønske,
organisering av helsevesenet og an-
svarsfordeling. Det vil bli ufordringer
nok for alle, inkludert pasienten, fami-
lien og helsevesenet. 

Utvilsomt et spennende tema som
vi helt sikkert vil høre mer om i årene
som kommer.

Nurse performed pocket-size
ultrasound examinations in the
heart failure clinic
Guri Gundersen fra Levanger sykehus
hadde innlegg om bruk av «Vscan»
eller «pocket-size» ultralydapparat ut-
ført av sykepleiere på hjertesviktpoli-
klinikken. Det er flere utfordringer med
hjertesviktpasientene som vandrer på
den smale sti for å holde sykdommen
stabil. Ofte ses ikke de kliniske symp-

tomene tidlig nok til at en klarer å unn-
gå sykehusinnleggelse. Innleggelse av
hjertesviktpasientene er en stor utgifts-
post for helsevesenet, og jo senere
pasientene får adekvat behandling, jo
større lidelse er det er for pasienten.
Ved bruk av Vscan kan en på et tid-
ligere stadium, enn rene kliniske ob-
servasjoner (ødemer, tungpust, vekt-
oppgang m. m), se eventuelle forver-
ringer av hjertesvikt ved å måle vena
cava inferior samt vurdering/måling av
pleuravæske. 

Studien som er utført på hjerte-
sviktpoliklinikken på Levanger viste at
etter opplæring i bruk av Vscan utførte
sykepleierne en like god vurdering av
disse to parametrene som legene.
Dette er veldig spennende nytt, og det
blir spennende å se om flere syke-
pleiere på hjertesviktpoliklinikker, og
kanskje til og med i sengeposter/over-
våkingsavdelinger, tar i bruk Vscan.

New challenges

Symposium  – Novel approaches

Gro Sørensen snakket om virkninger på pasient, pårørende og helsevesenet hvis LVAD kommer i bruk som permanent behandling,
og ikke kun som en «bro til hjertetransplantasjon».
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Links between sleep and 
cardiovascular disorders 
(M. Ulander , Linköping, SE)
Søvn er tilstand som mennesker og dyr
periodisk inntar for å hvile, en tilstand
med sterkt nedsatt bevissthet. Søvn
kan inndeles i følgende:

REM ⇒ Rapid Eye Movement, dvs
du sover, men hjerneaktiviteten er som
når du er våken. De fleste drømmer
skjer i dette stadiet.

Non REM ⇒ du sover, men hjerne-
aktiviteten er langsom og muskelspen-
ningen er lav.

Søvnen reguleres av indre fysiolo-
giske faktorer i kroppen og biologiske
faktorer. Det varier hvor mye søvn en
trenger.  Dette varierer gjennom hele
livet; store variasjoner hos mennesker.
Skiftarbeidere har høyere risiko for kar-
diovaskulær sykdom og overvekt.

Insomnia and 
cardiovaskular risk
(P. Johansson, Rimforsa, SE)
Søvnapne, depresjon, somatiske symp-
tomer og farmakologisk behandling ⇒
kan gi søvnløshet ⇒ som igjen kan føre
til akutt koronarsykdom.
Søvnløshet deles inn i følgende:
• Akutt, mindre enn 4 uker, som oftest
relatert til stress
• Kronisk, mer enn 4 uker, bl.a gjen-
tagende perioder av søvnløshet, for-
styrret tenkning og adferd om søvn,
forverret søvnløshet
Lengden på søvnproblemene øker
faren for hjertesykdom, – en teori
• Søvn under 5 timer, kort søvn ⇒
større risiko for hjertesykdom
• Søvn over 9 timer, lang søvn ⇒
mindre risiko for hjertesykdom

Kvinner har høyere risiko for hjer-
tesykdom mens menn har lavere risiko
for hjertesykdom.

Sleeping patterns in obesity 
and chronic illness
(J. Cleator, Manchester, GB)
Tiden i sengen er 1,5 time lengre enn
søvnen. Dvs: sover en i 7 timer er 
gjennomsnittlig tilbrakt tid 8,5 time.

NES ⇒ Night Eating Syndrom, natt-
spiser, har en forstyrret døgnrytme,
ingen klare skiller mellom spise- og 
søvnrutiner. Overvekt kan assosieres
med nattspising
Oppsummering av studien:
Det er stor sammenheng mellom de
som står opp på natta og spiser og de
med dårlig søvnkvalitet. Søvnighet på
dagtid kan være et symptom på mis-
tanke obstruktiv søvn apne, og dette
igjen trenger ikke å ha en sammenheng
med nattspising. 

The cardiovascular benefits 
of a good night’s sleep

Symposium  – Sleep, heart and mind:

Guri Gundersen hadde innlegg om oppfølging av hjertesviktpasienter på sykepleierledet poliklinikk, med bruk av lommeformats
ultralydapparat.



Hjerteposten 2 - 2014

40

Totalt var 119 posters, fordelt på to dager, ut-
plukket til å henge i dette området i løpet av kon-
gressen. Hver poster hang oppe én dag. 
Norge hadde 13 posters som ble presentert her.
Tre på fredag og hele ti på lørdag. 

Norske posters presentert fredag:
• Kari Korneliussen, Tønsberg: «Mechanical heart –
at a heart failure clinic»
• Hilde Kristin Korbøl, Kongsvinger : «Women with
chronic heart failure have lower quality of life than
men irrespective of cohabital status: a study based
on the norwegian heart failure registry»
• A. Fraantzen, Bergen: «Pre-operative frailty in oc-
togenarians accepted for transcatheter aortic valve
implantation or surgical aortic valve replacement»

Norske posters presentert lørdag: 
• M. Svavarsdottir, Trondheim: «Health professional’s
views of knowledge and skills needed for quality
patient education to individuals with coronary
hearth disease: qualitative study»
• Siw Anita Lillevik, Tromsø: «Translating and
validating the norwegian version of the coronary
revascularization outcome questionnaire»
• O. Sandroed, Trondheim: «Survival and health-
related quality of life in cardiac surgery patients with
ICU length of stay more than one day.  A 5-year
follow-up study»
• A. Strøm, Oslo: «Next-of-kin of heart failure
patients and the invisible care» 
• Berit Gravrok, Tromsø: «Gender differences in
how symptoms and health affect quality of life in
patients undergoing percutaneous coronary
intervention»
• L.S.P Eide, Bergen: «Risk factors for post-operative
delirium in octogenarian aortic stenosis patients»
• L. Henriksen, Oslo: «Depression in patient with
aortic valve replacement (AVR) with and without
concomitant coronary bypass surgery (CABG)»
• Ingvild Morken, Stavanger: «Perceived constructive
support from healthcare professionals is associated
with device acceptance among ICD recipients»
• Irene Lie, Oslo: «Improving patient information
through the heart surgery patients clinical pathway»
• V. B. Semb, Oslo: «Searching for cancer in patients
with idiopathic venous thrombosis – are we good
enough?»

Kari Korneliussen, Sykehuset i Vestfold foran sin poster «Mechanical 
Heart – at a Heart Failure Clinic».

Irene Lie, Oslo: «Improving patient information through the heart
surgery patients clinical pathway».

Et eget område var satt av for posters, hvor kongressdeltakerne kunne  gå
rundt å se og lese, samt stille spørsmål til forfatterne av de ulike posterne.
Her foregikk det mange faglige og viktige diskusjoner. 

Posters
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Utstillere. I utstillerområdet på kongressen var det folksomt. 
Hele 17 forskjellige utstillere hadde stand der under EHC 2014.  De fleste av 
utstillerne kom fra industrien, men der var også blant annet representanter 
fra tidsskrift, ESC og Stavanger Universitetssykehus. Alle utstillerne kunne melde
om  fornøyde og ivrige kongressdeltakere, og gode besøkstall på sine stander. 

Moderated Posters: Heart rhythm disorders

Nina Fålun fra
Bergen hadde

poster om tele-
metriovervåking for
å oppdage truende
arytmier. Også hun

hadde fokus på
riktig elektrode-

plassering.

Trond Pettersen 
fra Bergen var 
til stede med poster
om telemetriover-
våking, og elektrode-
plasseringens betyd-
ning for kvaliteten 
på overvåkingen.
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Guri Heggdal, sekretær NSF-LKS 
lokalgruppe i Nord-Trøndelag

Jeg loser etter tur og orden tre gutter
ut dørene dit de skal, og setter meg i
bilen og staker ut kursen mot Levanger.
Da jeg kommer inn dørene på HiNT
blir jeg møtt av tre smilende damer ved
registreringsbordet, og praten summer
godt allerede i lokalet. Jeg tar med meg
en kaffe og litt frukt, og setter meg ned
i salen. NÅ er jeg klar for «MED
HJERTE I FOKUS» -mestring av nye ut-
fordringer. 

En nydelig stemme fyller rommet
sammen med en god klang fra et
piano. Linda Garstad og Inga Rennemo
Hansen åpner dagen med et musikk-
innslag. Roen senker seg og dagen er
åpnet. 

Rune Wiseth er første mann ut i
den faglige rekken av aktører. Han er
professor på NTNU og klinikkleder for
hjertemedisinsk avdeling på St. Olavs
Hospital. Han tar for seg koronar utred-
ning og PCI – Hva er nytt på dette om-
rådet? Det kommer stadig nye guide-
lines. Videre tar han opp temaet om 
at flere lokalsykehus bør oppgradere
CT-parken sin slik at de kan avklare
flere pasienter lokalt. Trykket er stort
på for eksempel St. Olavs Hospital. 
Utfordringer her kan bli mengdetrening
som må til for å bli god på å tolke
bilder, ukritisk bruk og stor ressursbruk.
Videre er det nye stenter som er
under utprøvning. Stenter uten metall,
bioresorberbare. Også antikoagulerings
behandlingen er under utvikling. 

Et flott foredrag med mye ny og
nyttig info fra Wiseth.

Nestemann ut var Ove Sagen.
Han er spesialsykepleier i kardiologi og
jobber ved hjertemedisinsk avdeling,
Sykehuset Levanger. Da han gikk sin
videreutdanning i Bergen skrev han
hovedoppgaven sin om: Sex etter
hjertesykdom – et «touchy» tema. Dette
er et vanskelig og ømfintlig tema for
både pasienter og behandlere. Latteren
satt litt kledelig nervøst i salen da Ove
meddelte at han ønsket opp fire
stykker fra arrangementskomitéen til å
komme frem slik at de kunne vise frem
noen praktiske øvelser, men ingen
meldte seg :) Ove smilte lurt, lo litt og
fortsatte foredraget sitt. Han mener at
dette temaet må komme mer på dags-
orden. Lite muntlig info blir gitt, en del
skriftlig info blir gitt, men vi har et stort
forbedringspotensial på området.

Etter et informativt og opplysende
foredrag fra Sagen var det tid for litt
beinstrekk, kaffe og besøk hos ut-
stillerne. Summingen var høy ute i
gangen. Masse smil og god stemning. 

Med litt kaffe i koppen og
blodsukkeret litt på vei opp etter en
sjokolade (eller to) i pausen, tar vi fatt
på tredje foredrag – «Metabolske
Bomber». Bård Kulseng er overlege
ved St. Olavs Hospital og leder for
regionalt senter for sykelig overvekt. 

Fedme er en økende utfordring i
hele verden. Ikke bare i i-land, men
også i u-land. Endokrine-, kardiolo-
giske- og muskel/skjelett-plager er noe
av utfordringene. Dette kan sees på
barn ned til femårsalderen. Økte
kostnader i samfunnet, økte psykiske
problem, spiseforstyrrelser og depre-
sjoner er sentrale tema. Hvordan skal

denne utfordringen løses? Brus og
sukker er en stor synder i det norske
kostholdet. Vi er på 3. plass i verden i
forhold til tilsatt sukker i hverdagen til
våre barn. Det er ikke denne bronse-
plassen vi ønsker.

Veldig nyttig og opplysende fo-
redrag fra Kulseng. 

En glidende overgang til neste fo-
redragsdame, Siv Helene Nord-
holm. Hun er spesialsykepleier innen
diabetes, og jobber på medisinsk po-
liklinikk på Sykehuset Levanger. Hun
tok for seg temaet glukosekontroll og
risiko for kardiovaskulær sykdom ved
diabetes. Både dette temaet og det
forrige er to sentrale temaer i dette
sukkerrike samfunnet vårt. Jeg har for-
øvrig konkludert med at «godteri-
dagen» fortsatt er på lørdager, og i
neste pause blir det vann og kålrot!

Hypoglykemi, føling. Hva gjør det med
hjertet vårt? Det er vanskelig og kom-
me med en konklusjon, ifølge Nord-
holm, men det kan se ut som om at
hypoglykemi kan ha en medvirkende
årsak til at alvorlige arytmier kan ut-
løses. Det er forsket på dødsfall av dia-
betes type1-pasienter. Det er sett blant
annet etter skader på hjernen som
tyder på hypoglykemi, det er ikke
funnet. Flere dødsfall er såkalt «dead-
in-bed».  Av historikken i etterkant kan
en se at pasienten har oppgitt infor-
masjon om at de har en del følinger på
natt. Hos pasient er det tatt EKG under
føling, der EKG viser forlenget QT-
intervall og endringer i ST-segmentet.
Etter at glucose ble gitt både IV og PO,
ble det igjen tatt EKG som tyder på at
ST-endringene er gått tilbake, men QT-

07.15: Klokka kimer på nattbordet. Tid for å opp. Stabler meg opp på sengekanten 
og konstaterer at klokka faktisk er 07.15 og at det ikke er lørdag og fridag, men 
kommer så fort på at det er FAGDAG :) Disse dagene bruker å være kjempebra! 
Faglig påfyll og masse folk. Dette blir bra. 

Fagdag i Levanger
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intervallet er fortsatt forlenget, også
etter 48 timer. Norholm gjentar igjen
at det er vanskelig og gi en konklusjon
i forhold til dette, men det kan se ut til
at hypoglykemi kan være en risiko-
faktor for kardiovaskulær sykdom. 

Et interessant foredrag som gir oss
en tankevekker. 

Neste foredragsholder ut er
Dorte Stenvold. Hun er post.doc i
CERG ved NTNU. Hun tar for seg
«Trening for bedre helse hos personer
med metabolsk syndrom».

Trening er bra for alle, men hos
noen er helsegevinsten ekstra stor.
Hennes team forsker på ulike trenings-
metoder, og på hvilke metoder som
viser til best resultater. Forskningen
deres viser at all trening har positiv ef-
fekt, men en kan se at høyintensitets-
trening er en «vinner» i forhold til ri-
sikoprofilen. 

Et informativt foredrag som under-
bygger at det er bare å holde seg aktiv
i hverdagen og at en kan med fordel
legge inn noen ekstra harde trenings-
økter.

Etter en beinstrekk, lunch og en
kaffe til er vi i gang etter en litt lengre
pause. En pangstart med Jostein
Grande. Et forrykende kulturelt inn-
slag om forskning. Hvem forsker på fors-
kerne og hvem betaler for dem? Og ikke
minst, hvorfor er vi som vi er? Ulike
spørsmål han prøver å forske seg frem
til et svar på;) Latteren er høy under
fortellingene om «a farmor på Stek-
stad», eller om «fotballkampen i Vuku»,
å itj minst under kampen på Lerkendal
mellom Sogndal og RBK ein sommer-
dag. Man kan forske på ulike metoda,
og man kan hent inn data på ulike are-
naer. «Takk fer ei sjikkele latterkul!!»

Lise Tuseth Gustad er fag- og
forskningssykepleier ved medisinsk kli-
nikk på Sykehuset Levanger. Hun er

også stipendiat ved NTNU. Er symp-
tomer på angst og depresjon en risiko-
faktor for utvikling av hjertesvikt? Gu-
stad er med i en studie som setter
fokus på dette. Materiell ble hentet fra
HUNT-undersøkelser. Resultatene vi-
ser at det er en økt tendens til hjerte-
svikt hvis man har symptom på de-
presjon, men ikke på angst. Hun mener
at en bør screene for angst og depre-
sjon. Henvise til videre behandling og
tilby gruppetrening. Effekten av trening
er helsebringende også her. 

Nest siste foredrag er det Olaf
Kleinau som står for. Han er overlege
ved hjertemedisinsk avdeling på Syke-
huset Levanger. Hans tema er MR av
hjertet – ikke bare ved universitets-
sykehus.

I 2007 ble første pasient undersøkt
med MR av hjertet på sykehuset Le-
vanger.  Det er en tidkrevende under-
søkelse der radiolog og lege samar-
beider. Det tar tid å tilpasse posisjoner
for best mulig bilder. Det er en del
kontraindikasjon til MR og mange vur-
deringer må være gjort før undersøk-
elsen gjennomføres. På slutten av
foredraget viste han en del MR-bilder
med ulike diagnoser. Fasinerende og
lærerikt å se på for oss i salen.  

Etter siste pausen og en siste kaffe
kommer vi inn i salen for å høre på
Ragnhild Nilsen. Hun er forfatter,
kursleder og coach innen ledelse og
selvutvikling. Uten plansjer, skjema og
statistikk formidler hun budskapet sitt
på en helt fremragende måte. Hun
trekker frem sentrale begreper som
glede, holdninger, modning, mental
trening, positiv tenkning, livsglede og
arbeidsglede. Hun mener at de to
sistnevnte er som en muskel. De må
«mates» som en perledykker. P-for
Perle, E - for Elsk, R - for Ros, (å bli sett
og å se), L - for Lek, E - for Et skritt av

gangen. Mang en tankevekker i hennes
foredrag. 

Vil til slutt takke LKS i Nord-
Trøndelag for en fantastisk flott dag.
Kreativ og kunnskapsrik fagdag med
masse flotte foredragsholdere, inter-
essante utstillere og flotte mennesker i
salen. Gleder oss til neste år allerede!
Grip dagen og vær en perledykker.
Takk! 

Ove Sagen, spesialsykepleier i kardiologi
ved Sykehuset Levanger

Jostein Grande servert et fengende show
om forskning (!).

Ragnhild Nilsen er forfatter, kursleder og
coach. Hun snakket om ledelse og selv-
utvikling.



44

Helene Kongsvik Kayser, 
nestleder NSF-LKS Hordaland

Hele 45 deltagere var samlet i Hjerte-
avdelingens Auditorium på Haukeland
Universitetssykehus for å delta på fag-
seminar i regi av NSF-LKS Hordaland.
Blant deltakerne var sykepleiere fra lo-
kalsykehusene på Stord og Voss, Ha-
raldsplass Diakonale Sykehus, Hauke-
land Universitetssykehus, Fjell Sjuke-
heim, samt sykepleiestudenter både i
grunnutdanning og videreutdanning i
kardiologisk sykepleie.  

Seminaret var det første arran-
gementet for det nyvalgte styret i NSF-
LKS Hordaland. Styreleder Unni Klep-
pe Haukeland startet seminaret med å
ønske velkommen og takke for godt
fremmøte. Så kjekt for arrangørene å
se kolleger fra forskjellige deler av hel-
setjenesten og fremtidige kolleger. Unni
reklamerte også for de to neste delene
av «Det sviktende hjertet», som ar-
rangeres i september og november. 

Med oss på laget hadde vi overlege
Håvard Keilegavlen og spesialsykepleier
og masterstudent Irene Instenes, begge
tilknyttet Hjerteavdelingen ved Hauke-
land Universitetssykehus.

Dr. Keilegavlen om hjertesvikt
Dr. Keilegavlen tilhører Seksjonen for
pacing, ICD og hjertesviktbehandling
ved Hjerteavdelingen, og har lang farts-
tid innenfor kardiologi. Hovedtemaer
for Keilegavlens forelesning var etiologi,
patofysiologi og behandlingsprinsipper
ved hjertesvikt.

Årsaker til hjertesvikt er mange, og
dr. Keilegavlen var inne på blant annet
iskemisk hjertesykdom, medfødte
hjertefeil, klaffefeil, og ulike kardio-
myopatier. 

Behandling av hjertesvikt retter seg
mot behandling av årsak, forebygging
av forverring og symptomlindring. 

Dr. Keilegavlen gav en kort presen-
tasjon av sentrale medikamenter in-
nenfor hjertesviktbehandling. Vi fikk

også en kort innføring i bruk av devicer
innenfor hjertesvikt. Dette omhandlet
både biventrikulær pacemaker med
eller uten hjertestarterfunksjon, samt
LVAD, IABP og ECMO. 

Dr. Keilegavlen presenterte også
pasientcaser, som bidro til å trekke
kunnskapen ned på pasientnivå. Vi tak-
ker Håvard Keilegavlen for en spen-
nende og solid forelesning.

Spesialsykepleier 
Irene Instenes om sykepleie 
til hjertesviktpasienten
Irene Instenes er spesialsykepleier i
geriatrisk sykepleie, og jobber som as-
sisterende avdelingssykepleier på Hjer-
te Post 1s2v, HUS. Hun holder nå på
med mastergradstudier i sykepleievi-
tenskap, og har lang erfaring med
hjertepasienter, og har tidligere jobbet
i hjertesviktpoliklinikken. Derfor var
hun et selvsagt valg for å forelese om
hjertesviktpasienten.

Irene Instenes presenterte først
den typiske hjertesviktpasienten, og
underbygget dette med forskjellige
pasienthistorier. Dette ga et verdifullt
innblikk i det å leve med hjertesvikt, 
og opplevelsen av sviktsymptomene.
Hun tok også for seg sykepleie til den
kroniske hjertesviktpasienten, og syke-
pleietiltak ved akutt hjertesvikt og
lungeødem. Takk til Irene for en faglig
sterk og engasjerende forelesning!

De neste seminarene
Det første seminaret ble altså en stor
suksess. Vi i NSF-LKS Hordaland er
godt i gang med å spikre programmet
for de to neste seminarene, og ønsker
våre medlemmer hjertelig velkommen
til seminar i september og november!

Tirsdag 6. mai gikk startskuddet for NSF-LKS Hordalands seminarrekke «Det sviktende hjertet», 
en serie av tre fagseminarer om hjertesvikt. Temaet for dagens seminar var «Hjertesviktpasienten».
Dette ble en spennende ettermiddag med godt og engasjerende faglig påfyll.

”Det sviktende hjertet”

Spesialsykepleier Irene Instenes foreleser om sykepleie til hjertesviktpasienten.
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Det nyvalgte styret i NSF-LKS Hordaland. Fra venstre: Unni Kleppe Haukeland, Siren Krossnes Paulsen, Helene Kongsvik Kayser,
Renate Solheimsnes, Kristin Norheim Rykkje, Marthe Bakke, Hege Andersen Amofah. Ikke tilstede: Trude Christensen Daleng.

Navn Arbeidsplass Prosjekt

Guri Gundersen Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie Tema for mastergradsoppgaven:
2013 Sykehuset Levanger Diagnostisk betydning av rutinemessig

ultralydundersøkelse utført av syke-
pleier ved hjertesviktpoliklinikk

Irene Drotningvik Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie Tema for mastergradsoppgaven:
2014 Haukeland universitetssykehus Egenvurdert helse før og etter deltakelse

i tidlig hjerterehabilitering. Oversettelse 
og validering av the Myocardial Infarction
Dimensional Assessment Scale (MIDAS)

Tildelte

mastergradsstipend 2013 og 2014 (à kr. 15 000)
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Evidensbasert 
kardiologisk sykepleie

Tove Aminda Hanssen fag- og forsknings-
sykepleier/ postdoktorstipendiat,
Hjerte– og lungeklinikken, UNN Tromsø

Følgende kardiologiske/spesialsyke-
pleiere ved UNN har bidratt med
gjennomgang av enkeltkapitler innen
sine kliniske fagområder: Lena Schjødt
Andreassen, Åsa Linaker Hansen, Siw
Anita Lillevik, Siv Olsen og Elisabeth K.
Valanes.

Bokfakta: 
Forfattere: Bengt Fridlund, Dan Malm
og Jan Mårtenson (red.)
Tittel: Kardiologisk omvårdnad. 2. uppl. 
Forlag: Studentlitteratur 2012.
ISBN: 978-91-44-05499-5

Boken «Kardiologisk omvårdnad» som
først kom ut i 1998 er etter 14 år
kommet ut i nytt opplag hvor antall
kapitler er mer enn doblet og sidetallet
er økt fra 130 til 439 sider. Boken re-
presenterer et solid kunnskapstilfang
for kardiologiske sykepleiere. I Sverige
står kardiologisk sykepleieforskning i en
særstilling og flere titalls sykepleiere har
forsket og tatt doktorgrad innen
fagfeltet. Dette gjenspeiles også i boken
hvor alle de 21 kapitlene er skrevet av
sykepleiere med akademisk og klinisk
kardiologisk kompetanse. Økningen i
antall kapitler viser i følge redaktørene
nettopp den økte forskningen og økt
etterspørsel etter evidensbasert kunn-
skap fra praksisfeltet.

Boken henvender seg i hovedsak til
sykepleiere og studenter, såvel grunn-
leggende og viderekommende nivå, i
både spesialist- og kommunehelsetje-
nesten. Videre anbefales den til andre
profesjoner involvert i kardiologisk
pleie og behandling. I boken tas det
også til orde for økt tverrfaglig sam-
arbeid, og beskrivelsene av hva som er
sykepleierens funksjon i boken vil kun-

ne bidra til å fremme nettopp dette. 
De 21 kapitlene dekker områder

fra sykepleie i ambulanse, sykepleie ved
ulike hjertesykdommer, palliativ syke-
pleie, støtte til pårørende og sykepleie
ved særskilte problem som søvnplager,
seksualproblemer og depresjon samt
utfordringer omkring kulturelle for-
skjeller, for å nevne noen. Alle kapit-
lene er i hovedsak disponert etter
malen: bakgrunn, situasjonsbeskrivelse,
pleie og støtte, refleksjon, hovedpunkt
og referanser. 

I bakgrunnen redegjøres det teore-
tisk for sykdommen eller problemet in-
kludert utbredelse, definisjoner, de
viktigste behandlingsmessige aspekt og
oppdatert forskning på området.  De-
retter følger minst ett pasienteksempel
med situasjonsbeskrivelse. Nettopp
disse situasjonsbeskrivelsene hvor ikke
alt går etter boka er noe av styrken
som sykepleierne som har lest gjen-
nom trekker frem. I delen pleie og støtte
er det sykepleierens særlige tiltak i for-
løpet hvor vi følger pasienten i ek-
semplet som trekkes frem. Det sosiale
og psykologiske perspektiv får en stor
plass – nettopp hvordan det oppleves
for pasienten og hvordan sykdommen
påvirker dagligliv og livskvalitet kommer
i fokus. Som leser får vi her del i for-
fatterens erfaringer med kliniske forløp
hvor ikke alt har gått like bra og hvor
vi blir litt klokere på hvordan tiltak
kunne blitt gjort annerledes. Denne ut-
videlsen av kapitlene fra første opplag
med mer fokus på pasienteksempel, re-
fleksjon over hvorfor ting ble som de
ble i den beskrevne situasjon og dis-
kusjon på slutten av hvert kapittel over
hva som kunne vært gjort annerledes,
er meget lesverdig. 

I følge sykepleiere som arbeider i
klinisk praksis viser komposisjonen av
kapitlene, med pasienthistorier og re-
fleksjon, hvordan man kan benytte

kunnskap i praksis. Man får videre et
realistisk bilde på hvordan sykdomsfor-
løp kan fortone seg, samtidig som man
får innsikt i at sykepleie og omsorg til
pasienter må tilpasses den enkelte, og
justeres underveis i forløpet. Forfat-
terne har i stor grad lyktes i å få frem
pasienten i et helhetsperspektiv og
hele behandlingskjeden fra spesialist til
primærhelsetjenesten. På slutten av
hvert kapittel, i referanselisten, vises det
til aktuell og oppdatert forskning på
området. For studenter og andre vil
disse referansene være veldig verdifulle
om en ønsker videre fordypning innen
tematikken. 

Boken er spesielt tilpasset svenske
forhold, og noen forskjeller som skyl-
des dette påvirker overføringsverdien
av enkeltemner. For eksempel er det i
Sverige sykepleiere med i ambulan-
sene, noe som ikke er vanlig i Norge.
Pasientforeningsinformasjonen og do-
kumentasjonssystemene er også til-
svarende ulike. Når det gjelder utbre-
delse av sykdommene er det også
svenske tall det vises til. I gjennom-
gangen av boken synes også de poli-
kliniske oppfølgingstilbud til svenske
hjerte-kar-pasienter å være mer utbygd
enn i Norge i form av kranskarsyke-
pleiere, egne hjertemottakelser osv.
Dette kunne det vært spennende å
lære mer om og er tiltak til etterfølg-
else i Norge.

Boken velskrevet, og essensen innen
sentrale sykdommer er fanget inn på få
sider med gode caser som viser diver-
siteten innen enkeltpasientgrupper.
Oppsummert har redaktørene her le-
vert en solid fagbok innen kardiologisk
sykepleie som vi anbefaler til både
studenter og sykepleiere som arbeider
med hjertepasienter. Den er et verdi-
fullt bidrag til kunnskapsbasert praksis.
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Styret i NSF-LKS 2014
KONTAKTINFORMASJON

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

NSF-LKS Troms
Leder: Renate Gamst Jenssen, 
Stakkevollvegen 368, 9019 Tromsø - Tlf: 97 57 04 43
Hjertemedisinsk avdeling 
Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø
renategj80@hotmail.com / renate.gamst.jenssen@unn.no

NSF-LKS Nordland
Leder: Gunn-Eva Hovland, Hellåsvn 9, 8011 Bodø
Tlf: 97 46 60 08
gunn-eva.hovland@nlsh.no / gunn.eva.hovland@gmail.com

NSF-LKS Nord-Trøndelag
Leder: Lena Mari Bruheim, Leksdalsveien 1340, 7656 Verdal
Tlf: 99 03 67 94, lenabruh@hotmail.com/
Lena.Mari.Bruheim@helse-nordtrondelag.no

NSF-LKS Sør-Trøndelag
Leder: Thor Morten Strand, Nordbakken 22, 7097 Saupstad
Tlf : 92 84 35 86
Thormstra@gmail.com / Thor.Morten.Strand@stolav.no

NSF-LKS Hordaland
Leder: Unni Kleppe Haukeland, 5114 Tertnes
Tlf.91 58 49 63 - unni.kleppe.haukeland@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oversikt over etablerte 
lokallag NSF-LKS:

Leder:
Siv Olsen
Lerkeveien 11
9403 Harstad
Tlf: 975 90 038
E-post: sivolsen@hotmail.com 
Medisinsk Avdeling, UNN, Harstad
Høgskolen i Harstad

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

Hjerteposten:
Berit Gravrok
Knausen 66
9018 Tromsø
Mobil: 90 12 05 65
E-post p: beritgra@hotmail.com
Hjerte-Lungeklinikken, 
Hjertemedisinsk avdeling
Universitetssykehuset Nord-Norge

Sekretær og stipendansvarlig:
Gro Sørensen
Ullevålsveien 71
0454 Oslo
Tlf: 92 89 41 82
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NSF - LKS

MEDLEMSSTIPEND
2014 høst

2 stipend à kr 8000

I 2014 vil NSF-LKS dele ut 2 høststipend til sine medlemmer.

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

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

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

Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter når rapporten er godkjent.

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

Søknaden merkes medlemsstipend og leveres elektronisk. 

Søknadsfrist 12. september 2014.
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• Artikler og leserinnlegg kan leveres
til Tidsskriftet Hjertepostens redak-
sjonskomité eller styremedlemmene i
NSF-LKS. 
• Manuskript leveres elektronisk, for-
trinnsvis skrevet i Microsoft Word. 
Om annen programvare benyttes,
oppgi hvilken. 
• Manuskriptet bør ikke overskride 
7 A4-sider med bruk av Times New
Roman skriftstørrelse 12 og enkel
linjeavstand.  
• Ved bruk av innrykk i tekst, bruk
tabulator, og ikke mellomrom. 

• Hjerteposten ser gjerne at det
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

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

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

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

9. - 11. oktober 2014 Magnetic Resonance in Cardiology www.medconvent.at
Lago di Garda, Italia

15. - 17. oktober 2014 10th ISCAT International Symposium http://www.iscat.net/
Paris on Catheter Ablation Techniques

16. - 18. oktober 2014 Norsk kardiologisk høstmøte 2014 www.ncshøstmøte.no 
Fornebu

18. - 20. okt. 2014, Geneve Acute Cardiovascular Care 2014 www.escardio.org/congresses/acute-cardiovascular-care-2014/Pages/

24. - 25. oktober 2014, Roma EuroValve 2014 http://www.eurovalvecongress.com/

15. - 19. november 2014 AHA Scientific Sessions 14 http://my.americanheart.org/professional/Sessions/
Chicago

3. - 6. desember 2014, Wien EuroEcho-Imaging 2014 http://www.escardio.org/congresses/euroecho-imaging-2014/Pages/

5. - 7. desember 2014, Wien The Second World Congress  http://clinical-lipidology.com/
of Clinical Lipidology
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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-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer slik som tidligere slag eller TIA (transient 
ischemic attack); alder f.o.m. 75 år, hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II), diabetes, hypertensjon. Refusjonskoder: ICPC K78, ICD I48. Vilkår: Ingen. 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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* Hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer. Dosering 150 mg x 2 dgl.  0 NOAK = Nye orale antikoagulanter.
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Effektiv bekjempelse av hjerneinfarkt 
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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

0 

0 



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




