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

NSF-LKS
er også på
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En viktig forutsetning for at medlemsregisteret skal
fungere optimalt er at det enkelte medlem har oppdaterte 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.

Kjære LKS-medlemmer!
Lederartikkel

Siv Olsen, leder i NSF-LKS

Vår kunnskap er etterspurt
Kjære medlemmer!
Nå er mørketiden kommer for fullt
her i nord, nordlyset skinner på
himmelen og vinteren har satt sine
spor i store deler av landet. Uteaktivitetene begrenser seg, men nå er
tiden for temakvelder og fagdager.
Det er gledelig å høre at det er aktivitet hos lokalgruppene rundt om i
landet og vi ser at det er mange
spennende temaer på programmet.
En stor takk til de engasjerte sykepleierne som stiller opp som arrangører og deltagere. Vi hadde ikke
være en faggruppe uten!
Landsstyret har også hatt en spennende høst med å planlegge neste års
kongress sammen med lokalgruppen
i Hedmark og Oppland. Vi besøkte
kongresshotellet og lot oss imponere
over fasilitetene og det trivelige vertskapet. Det faglige programmet og
det sosiale programmet nærmer
seg ferdig. Ekstra gledelig er det at
foredragsholdere har lyst til å komme
på kongressen vår, og at vi derfor
har hatt muligheten til å plukke fra
øverste hylle. Fortløpende informasjon om kongressen vil bli lagt ut på
nettsiden vår og på vår facebookside.
Som tidligere blir det anledning til

å presentere spennende prosjekter
eller fordypningsoppgaver på kongressen vår. Skal vi bli gode må vi dele
på kunnskapen vår, og NSF-LKS håper
dere vil sende inn abstrakt til poster
eller frie foredrag.
Fristen er 12. desember 2014.
Erfaringen viser at muligheten til å
komme seg på kongressen øker med
god planlegging, både fra avdelingsledersiden og fra den ansatte. Nå er
tiden for å planlegge aktiviteten til
våren og da er det viktig at kongressen vår er med i disse planene.
Det var også bare én søker til høststipendet, så jeg håper at flere benytter seg av muligheten til å søke
på vårstipendet som lyses ut i denne
utgaven av Hjerteposten.
Hjerteinfarktregisteret har publisert
de første tallene etter at registeret
ble opprettet. Tallene viser at det er
12336 pasienter som får hjerteinfarkt
hvert år. Av disse hadde 28% hatt
hjerteinfarkt tidligere (Jortveit, 2014).
Dette kan bety at det fortsatt er noe
å gå på når det kommer til å hjelpe
pasienten med tiltak som reduserer
sjansen for å få nye infarkter. Her vet
vi at sykepleieren spiller en viktig
rolle.

NSF-LKS merker en større pågang på
uttalelser fra vår faggruppe innenfor
fagpolitiske, faglige og strategiske satsninger i NSF og Helse- og Omsorgsdepartementet. Dette prøver vi å
være med på så langt det er mulig.
Noen ganger trenger vi derfor hjelp
fra deg som medlem og da legger vi
ut en henvendelse på nettsiden og
facebook. Dessverre er det ofte korte
frister, men ikke vært redd for å
melde din sak. Sammen kan vi klare
å få til mye. Hvis det er noen som
også ønsker å være kontaktperson på
sitt ”ekspertområde” så er det bare
å sende en mail til meg:
sivolsen@hotmail.com.

Med dette ønsker jeg deg og dine en
riktig god førjulstid.
Hjertelig hilsen Siv

Jortveit J. med flere. Hjerteinfarkt i Norge
i 2013. Tidsskriftet for Den norske Legeforeningen 2014;134:1841-6
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« – Engasjerte

vår
I denne utgaven av Hjerteposten
skal vi møte Kirsti D. Steinvoll
som er oversykepleier på
Medisinsk avdeling UNN Harstad.
Siv Olsen

Avdelingen har totalt 130 ansatte med
75 sykepleiere/spesialsykepleiere fordelt på to Medisinske sengeposter,
poliklinikk og en Palliativ sengepost.
Den medisinske sengeposten er fordelt
i fagområde-spesifikke grupper hvor
hjertegruppen er en av gruppene med
sine faste sykepleiere, to kardiologer og
en assistentlege i spesialisering.Til sammen har medisinsk avdeling 33 senger.
I tillegg har avdelingen Diagnosestasjonen med lungekonsultasjoner, Gastrolab, Dagenhet med kurbehandling,
Dialyseavdeling og generell poliklinikk
hvor det blant annet er en hjertesviktsykepleier i en liten stilling.
Kirsti startet som nyutdannet på
Haukeland sykehus, er utdannet intensivsykepleier fra Aust-Agder Sentralsjukehus og har videreutdanning i
Helseadministrasjon ved Høgskolen i
Harstad.

Kirsti Steinvoll introduserer den faglige forretten
til årets julebord; forbedringsarbeid.
6

– Hvilke tema/områder er du spesielt
opptatt av som leder innenfor ditt fagområde relatert til avdelingens fokus?
– Kompetanse og kvalitet i pleiegruppen er hovedfokus. Spesial- eller
videreutdanning er hele tiden et viktig
område, og avdelingen prioriterer
støtte slik at ansatte har mulighet til å
tilegne seg viktig og anvendbar kunnskap. Utfordringen vår er at videreut-

ansatte i avdelingen er
viktigste ressurs »
danningene ikke er tilgjengelig i Harstad. Da blir det ekstra kostbart for avdelingen å utdanne spesialsykepleiere,
og så er det jo vanskelig for ansatte å
skulle reise bort fra familien. Vi er en
avdeling som krever spesialkompetanse
innenfor flere fagområder, og har derfor spesialsykepleiere i kardiologi, gastro, kreft, palliasjon, smerte, nyre, diabetes og geriatri. I tillegg har vi to sykepleiere med masterkompetanse og en
sykepleier som er i et masterløp.
Kvalitet i pasientbehandlingen er
satt på dagordenen og avdelingen har
kvalitetsgrupper med leger, sykepleiere
og hjelpepleiere som jobber med sine
temaer for å kvalitetssikre god pasientpleie og forbedre arbeidshverdagen.
Dette arbeidet har blant annet resultert i pasientbrosjyre, bedre kommunikasjon i forbindelse med lege og
sykepleiersamarbeidet og fokus på god
kurveføring.
– Hvordan bruker du og mener du
lederrollen bør brukes for å oppnå de
faglige målene i avdelingen?
– Avdelingsledelsen møtes jevnlig,
diskuterer utfordringer og beslutninger
tas. Vi har dialogmøter og bruker
dialogavtale som en forpliktende avtale
mellom nivåer i hele foretaket. Det er
viktig for oss å ha engasjerte medarbeidere og søker derfor direkte
møter med våre ansatte, blant annet
gjennom allmøter hvor saker diskuteres og informasjon gis. Videre
prioriterer jeg deltakelse på personalmøter for en nærmere kontakt med de
ansatte på hver enhet. Her vil våre verdier og mål både formes og diskuteres.

– Har du eksempler på noe som har
bidratt til å bedre sykepleien og tjenestetilbudet til pasienter og pårørende i din
avdeling?
– Engasjerte ansatte i avdelingen er
vår viktigste ressurs. Sykepleierne bidrar alltid til å gjøre en forskjell for
pasienter og pårørende, derfor er det
så viktig med kvalitet og kompetanse
’i hvert hjørne’. Vi er et lokalsykehus
med behov for breddekompetanse.
Siden sengepostene våre er inndelt i
fagområde-spesifikke grupper må sykepleierne ha sin spisskompetanse fordelt
på 1 – 2 av disse fagområdene.
Breddekompetansen er naturligvis
en nødvendighet på de marginale
vaktene som kveld, natt og helger.
Innenfor flere fagområder er det også
etablert sykepleierdrevne poliklinikker,
og dette er et positivt tilskudd i tjenestetilbudet. I avdelingen har vi en
Kvalitet- og forskningssykepleier som
bidrar aktivt inn i kvalitetsarbeidet som
koordinator for pågående kvalitetsprosjekt. I tillegg får vi med denne stillingen et større fokus på forskning i
avdelingen. Vi har etablert et forskningsnettverk hvor ansatte med forskningskompetanse møtes for å utveksle erfaringer og lære av hverandre.
Dette er viktig siden støttefunksjoner
innenfor fag og forskning holder til i
Tromsø, en tretimers båttur unna.
– Hva mener du er hovedutfordringen med å lykkes med faglig utvikling
og bedring av pasienttjenester?
– I UNN sier vi at hver ansatt har
to jobber; 1. gjør jobben du er ansatt
til, og 2. bidra til forbedring ved vi-

dereutvikling av eget arbeid. I en tid
med knappe ressurser kan utfordringen være å holde motivasjonen
oppe på forbedring. I travle hverdager
har ofte hver og en mer enn nok med
å utføre eget arbeid. Systematiseringen av et kontinuerlig forbedringsarbeid er derfor viktig, slik at vi hele
tiden kan holde et høyt faglig fokus for
å sikre at vi har kvalitet i tjenestene
våre. Alle som har jobbet systematisk
med små og store forbedringsprosjekter vet at det i tillegg til kompetanse og yrkesstolthet, gir gevinster
både på tjenesten og miljøet.
– Har landsgruppen av kardiologiske
sykepleiere (NSF-LKS) tilstrekkelig faglig
fokus?
– Jeg synes NSF-LKS har en god faglig profil, men jeg vil gjerne se mer.
– Hvordan opplever du faggruppens
fokus i forhold til ledere?
– Det var en gledelig overraskelse
at NSF-LKS har et nettverk for ledere.
Dette kjente jeg ikke til.
– Har du en hjertesak som du ønsker
å dele med Hjertepostenes lesere?
– Det som i alle år har vært viktig
for meg, er at sykepleieren skal ha kvalitetstid hos pasienten – med rom for
den gode samtalen, hvor det er tid til å
stille spørsmål og gi beskjeder. Gjerne
støttet med brosjyrer.
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European Society of Cardiology –

ESC-kongress 2014
30. august - 3. september, Barcelona Spania

Med antatt abstrakt og poster i bagasjen, og supert reisefølge med Irene Lie,
var det ekstra gøy å få reise til Barcelona på ESC-kongress.
Heidi Lunde Elstad,
helsefag, LHL klinikkene Feiring

Barcelona er en vakker by med kunst,
kultur, arkitektur, historie og et eldorado for shopping. Byen var igjen vertskap for verdens ledende hjertekongress med over 30 330 delegater, 27
«Hot Line» presentasjoner, 15 oppdaterte kliniske forsøk, 19 registerstudier, fem nye/oppdaterte guidelines og
presentasjon av 4597 abstrakt. Søkelys
for ESC-kongressen 2014 var «Innovasjon og hjerte».
ESC-kongressen har et enormt program med utallige valgmuligheter. ESC
kongress-app gjør det mulig å orientere seg og lage sin egen timeplan.
Hjertesvikt og atrieflimmer var gjennomgangstemaer i programmet. Alle
presentasjoner fra kongressen er gratis
online via
http://congress365.escardio.org/
Nyheter presentert
under kongressen

ESC lanserte fem nye, oppdaterte
guidelines med forbedret funksjonalitet
og interaksjoner. Retningslinjene finnes
i lommeformat og kan lastes ned som
mobil-app.
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• Acute Pulmonary Embolism
• Non-Cardiac Surgery
• Aortic Diseases
• Hypertrophic Cardiomyopathy
• Myocardical Revascularization
Blant de mest populære nyhetssakene fra kongressen var:
• Batteriløs pacemaker:
En ny batteriløs pacemaker basert på
et automatisk armbåndsur drevet av
hjertets egenaktivitet ble presentert.
• Fedme og hypertensjon
hos ungdom:
Fedme øker blant ungdom. Overvektige tenåringer har en nesten seksdoblet risiko for hypertensjon, ifølge
forskning på mer enn 22 000 ungdommer fra Tyskland.
• Vin og mosjon:
Den forebyggende effekten av vin på
hjerte- og karsykdommer er ikke generell, men kun påvist hos personer som
trener.
• Fruktinntak:
Daglig inntak av frukt reduserer risiko
for kardiovaskulær sykdom med opp
mot 40 prosent.
• Energidrikker kan føre til
alvorlige hjerteproblemer:
Eksempelvis plutselig eller uventet død,
arytmi og hjerteinfarkt.

Noen av de viktigste studiene
som ble presentert:

PARADIGM-HF: angiotensin-neprilysin
hemmer versus enalapril ved avansert
hjertesvikt.
ODYSSEY: lipidsenkende middel alirocumab har gitt overlegne resultater vs.
placebo ved høyt kolesterol.
SIGNIFY: ivabradin (behandling av hjertesvikt og stabil angina) lagt til standardbehandling, har ingen effekt på
kardiovaskulære hendelser hos pasienter med stabil CAD og bør brukes
med forsiktighet hos pasienter med alvorlige former for angina.
CONFIRM: intravenøse doser av jerntilskuddet Ferinject® bedrer funksjonsevne og livskvalitet hos pasienter med
kronisk hjertesvikt og jernmangel.
EUROECO: første økonomiske vurdering av virkninger av oppfølging med
hjemmeovervåkning anslår at kostnadene til leger, sykehus og forsikringsselskap er det samme som ved tradisjonell institusjonsovervåking, men refusjonsordninger henger etter.
FOCUS: polypille / multitablett øker
sannsynligheten for å ta medisin og forhindre nye hjerteinfarkt, fremfor å ta
tre separate tabletter.
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Sykepleiesesjoner

Ett av kongressens budskap var å la
pasienter bli partnere i samhandling og
behandling.To presentasjoner fra sykepleiesesjonene gir innblikk i dette perspektivet og hvilke betydning sosiale
medier har i helsetjenesten.
Social media in patient care:
benefits and dangers

Prof.Tiny Jaarsma,
Linköpings Universitet, Sverige
Sosiale medier refererer til betydning
av interaksjoner mellom mennesker
hvor informasjon og idéer skapes, deles
og utveksles i virtuelle samfunn og
nettverk. Bruk og utbredelse av internett er best i Vest-Europa, USA og
Australia og dårligst i store deler av Afrika og Sørøst-Asia. Hvilken rolle sosiale medier skal ha i helsevesenet og
hvilken betydning dette vil ha for
pasientinvolvering, vil drives av mobilteknologi, pasientenes etterspørsel og
økende innflytelse fra den innfødte
digitale generasjonen, sa Jaarsma. Hvor
klar helsesektoren er for digitalt krevende pasienter, vil være gjenstand for
diskusjon og vurdering i lang tid fremover. Jaarsma viste blant annet til et
nettbasert prosjekt og integrert pasienttilbud ved Skibotn rehabilitering
som motiverer deltakerne til å opprettholde hjertevennlig livsstil også etter
rehabiliteringsoppholdet, «Ikke gi deg
no!» og en nylig publisert artikkel fra
en norsk studie i Journal of Medical
Internet Research: «An Internet- and
Mobile-Based Tailored Intervention to
Enhance Maintenance of Physical activity After Cardiac Rehabilitation:
Short-Term Results of a Randomized
Controlled Trial» av Antypas, K., og
Wangberg, S.C. (2014).
Jaarsma spurte videre om aktiviteten i det digitale rommet er høyest

Utdeling av pris for beste forskningsstudie i sykepleie.

i områder med minst innvirkning fra
dagens helsetjenester? Oppsummert,
kan sosiale medier bli brukt til å kommunisere med pasientene, men ulemper og fordeler bør analyseres nøye før
en går i gang med et produkt, prosjekt
eller idé. Profesjonell atferd bør fremmes, kvalitets- og ansvarsspørsmål bør
vurderes og forskning er nødvendig for
å finne ut om sosiale medier er effektivt
for å supplere eller erstatte helsetjenesten.
Internet based self- care:
the next generation of
health care delivery

Prof. Anna Strömberg,
Universitetet i Linköping, Sverige
Strömberg viste til at internett er et
viktig medium og en kraftfull ressurs
som gir mange muligheter og enklere
tilgang til medisinske råd, informasjon,
kommunikasjon og støtte med chatteforum for pasienter og helsepersonell,
og mellom pasienter og nettbaserte
støttegrupper og rådgivning, muligheter
for avkopling/spill og støtte i daglige
aktiviteter.
Internettbaserte støttegrupper er
betydningsfulle virtuelle samfunn for
pasienter med samme helseproblemer/diagnoser og deres familier. Tilgang til og bruk av internett har økt,
men er lavest blant eldre, de med liten
leseferdighet og lav utdanning. Internett

må aldri bli en erstatning for konsultasjoner og oppfølging av pasientbehandling, sa Strömberg, men er en viktig
støtte og ressurs som kan supplere og
forenkle god pasientoppfølging. Webbaserte tiltak ser ut til å være effektive,
men det er behov for videre evaluering
av effekt på egenomsorg, etterlevelse,
opplevelse av kontroll og sykelighet.
Forskning innenfor området krever
design med innovativ og fleksibel utforming. Implikasjoner for praksis inkluderer å henvise pasienter til seriøse
nettsider, applikasjoner og støttegrupper og fungere som en profesjonell tilrettelegger i nettgrupper.
Nursing and Allied Health
Professionals Investigator
Award

Tre sykepleierforskere var nominert til
pris for beste forskningsstudie i sykepleie.
- Jeroen Hendriks, Nederland, presenterte studien: «Proof of concept study
in nurse-led integrated chronic atrial
fibrillation management».
- Liv Wensaas, Norge, la frem studien:
«Effects of a decision aid and additional decisional counselling on cardiac risk reduction behaviour and
health outcomes: randomised controlled trial»
- Todd Ruppar, USA, presenterte studien: «Heart failure medication ad9
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herence interventions: meta-analysis
of adherence outcomes».
Studiene og presentasjonene ble
vurdert av en jury, og forskningsprisen
ble tildelt Todd Ruppar.
Posterpresentasjoner

Mellom 10 og 20 % av innsendte abstrakt blir antatt til ESC kongressen. I år
var to norske sykepleiepostere antatt.
Guri Gundersen hadde poster fra studien: «Feasibility and accuracy of
nurse performed pocket-size ultrasound imaging of the pleura and vena
cava inferior to assess volume state in
patients with heart failure in an outpatient clinic». Studien har sett på
muligheter og nøyaktighet når sykepleier utfører fokusert ultralyd av pleura og vena cava inferior for å vurdere
volumtilstand hos pasienter med hjertesvikt i poliklinikk.
Heidi Lunde Elstad og Irene Lie
hadde poster fra studien «Women's
hearts - fixed and healthy after
PCI?» – en kvalitativ utforskende studie
om kvinners erfaringer med prematur
iskemisk hjertesykdom, PCI og etterlevelse av hjertevennlig livsstil to-tre
måneder etter PCI.

Guri Gundersen foran sin poster pa ESC-kongressen i Barcelona.

Stor takk til NSF-LKS for tildelt
stipend og mulighet til å delta på ESCkongressen 2014.
Neste års ESC-kongress er 29.
august – 2. september i London.

Utsikt fra Parc Guëll i Barcelona.
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Heidi Lunde Elstad og Irene Lie foran sin poster pa ESC-kongressen.
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Master i Bergen

– avslutningsseminar

23. september 2014 ble det
arrangert avslutningsseminar for
mastergradsstudentene ved
Høgskolen i Bergen. Dette var
kull nummer 2 som ble uteksaminert i mastergradsutdanning
i klinisk sykepleie. Målgruppen
for studiet er sykepleiere som
allerede har spesialkompetanse
innen en av fagspesialiseringene
kardiologisk sykepleie, diabetessykepleie og helsesøster.
Gunhild Brørs

Spesialsykepleiere i kardiologi med master i klinisk sykepleie. Fra venstre: Irene,
Guri, Randi, Astri og Hege.

Spesialsykepleierne med master i klinisk sykepleie fikk presentert sine mastergradsoppgaver for kolleger, lærere,
familie og nye mastergradsstudenter.
Begivenheten fant sted på Campus
Kronstad, som er den nyåpnede campusen til Høgskolen i Bergen. Fagleder
Tone M. Norekvål ønsket velkommen
til seminaret.
Fremlegg fra
masterstudentene

Av de 13 spesialsykepleierne som presenterte sin mastergradsoppgave var
det fem med videreutdanning i kardiologisk sykepleie.
Guri Holmen Gundersen fra Sykehuset Levanger: Klinisk betydning av teknologi i sykepleien: Bruk av lommeultralyd ved sykepleiedrevet hjertepoliklinikk.
Astri Tafjord Frantzen fra Haukeland
universitetssykehus: Skrøpelighet som
prediktor for livskvalitet. En prospektiv
kohortstudie av pasienter med alvorlig
symptomatisk aortastenose > 80 år
som får utført transkateter aortaimplantasjon eller klaffekirurgi.
Irene Drotningsvik fra Haukeland universitessykehus: Selvrapportert helse
før og etter deltagelse i tidlig hjerterehabilitering.
Randi Hove fra Førde sykehus: Sjukepleiarar sine erfaringar med bruk av
Liverpool Care Pathway til pasientar
med hjertesvikt: En kvalitativ studie.

Studenter på det nyoppstartede masterkullet: Marianne Gullvåg - St. Olavs Hospital,
Merete Drønen - hjemmesykepleien i Fitjar/Stord, Gunhild Brørs - Sykehuset Namsos og
Lars Johan Stensvik - Haukeland US.

Hege Amofah fra Haukeland universitessykehus: Søvn hos pasienter 80
+ etter AVR eller TAVI.
Etter presentasjonene fra alle fagfeltene ble det holdt en stemningsfull
mottakelse med hilsener. Instituttleder
Sissel Tollefsen formidlet hvor stolt hun
er over denne masterutdannelsen som
nå er godt etablert ved høgskolen i
Bergen. Hun delte også ut diplomer
og blomster til de som hadde framlegg
av mastergradsoppgaven sin. Etterpå
holdt Elsa Orvik, Leder for NSF faggruppe for diabetessykepleiere, en flott
tale der det ble gitt en oppmerksomhet til den med finest posterpresentasjon. Fra NSF’s landsgruppe av

kardiologiske sykepleiere ble det overrakt mange gratulasjoner på vegne av
leder Siv Olsen og styret i NSF-LKS fra
styremedlem Gunhild Brørs.Til slutt på
vegne av alle faglederne og lærerne var
det professor 2 ved utdanningen, Bengt
Fridlund, som gratulerte mastergradsstudentene og ønsket dem lykke til
videre.
Ett og halvt år med studier er over,
og det var en flott og inspirerende avslutning vi fikk være med på.Vi håper vi
sees igjen på kongresser og andre faglige utvekslinger.
Vi ønsker disse fem kardiologiske
spesialsykepleierne med master i klinisk
sykepleie lykke til videre.
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doktorgrads-

disputas

Å være bærer av
innoperert hjertestarter
5. september 2014 disputerte intensivsykepleier Ingvild Margreta Morken for doktorgraden
i Samfunnsvitenskap, helse og medisin ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Kjersti Oterhals

Tittelen på avhandlingen er «Å leve
med en implanterbar cardioverter
defibrillator (ICD): En studie om
hvordan sammenhengen mellom
kliniske faktorer og opplevd støtte
fra helsepersonell er relatert til
angstsymptomer og ICD aksept
blant personer med ICD».
Oppgitt tema for prøveforelesningen i forkant av disputasen var:
«Pedagogiske og psykologiske intervensjoner for å fremme mestring etter ICDimplantasjoner: relevante intervensjoner
og dokumentert effekt».
Universitetet i Stavanger hadde
oppnevnt følgende bedømmelseskomité:
Førsteopponent:
Førsteamanuensis Ingela Thylén,
Linkjöpings Universitetet, Sverige
Andreopponent:
Professor Odd E. Havik,
Universitetet i Bergen
Administator:
Førsteamanuensis Bjørg Frøysland
Oftedal, Universitetet i Stavanger
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Avhandlingen består av 4 publiserte
artikler:
I:
Morken IM, Isaksen K, Karlsen B,
Norekvål TM, Bru E, Larsen AI (2012).
Shock anxiety among implantable cardioverter defibrillator recipients with
recent tachyarrhythmia. Pacing Clin
Electrophysiol, 35(11):1369-76.
II:
Morken IM, Bru E, Norekvål TM, Larsen
AI, Idsoe T, Karlsen B, (2014). Perceived
support from healthcare professionals, shock anxiety and posttraumatic stress in implantable
cardioverter defibrillator recipients. J
Clin Nurs.23(3-4):450-60.
III:
Morken IM, Norekvål TM, Bru E, Larsen
AI, Karlsen B (2014). Perceptions of
healthcare professionals' support,
shock anxiety and device acceptance
among implantable cardioverter defibrillator recipients. J Adv Nurs.
70(9):2061-71.
IV:
Morken IM, Norekvål TM, Isaksen K,
Munk PS, Karlsen B, Larsen AI (2013).
Increased confidence to engage in
physical exertion: older ICD recipients' experiences of participating in

an exercise training programme. Eur J
Cardiovasc Nurs.12(3):261-8.
Artikkel I-III er basert på spørreskjemaundersøkelse med 167 personer som har innoperert hjertestarter. Morken oppsummerer de viktigste funnene slik: Det å være bærer
av innoperert hjertestarter kan være
krevende, stressende og påvirke fysisk
og psykisk fungering. God kommunikasjon og veiledning fra helsepersonell
kan redusere symptomer på angst. Støt
fra hjertestarteren, redsel for støt og
forstyrrelser i hjerterytmen kan gjøre
livet til personer med innoperert
hjertestarter (ICD) krevende.
ICD-bærere som har opplevd støt
fra hjertestarteren og nylig forstyrrelse
i hjerterytmen, rapporterer om mer
støt-engstelse enn de som ikke har
opplevd det.
ICD-bærere som har opplevd støtengstelse og samtidig erfart at kommunikasjonen med helsepersonell var
lite konstruktiv, rapporterer om mer
symptomer på posttraumatisk stress.
Resultatene tyder også på at det er en
sammenheng mellom opplevelse av
konstruktiv støtte fra helsepersonell
og høy akseptering av det å være
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Ingvild M. Morken i midten, omgitt av sine veiledere til høyre, og bedømmelseskomiteen til venstre i bildet

bærer av ICD. Støtte fra helsepersonell
gjennom jevnlig oppfølging kan være
viktig for å hjelpe ICD-bærere til å utvikle bedre mestringsstrategier.
Artikkel IV er basert på en intervjuundersøkelse med 12 ICD-bærere
som gjennomførte et treningsprogram.
Funnene fra denne studien viser at
støtte fra helsepersonell på trening gir
ICD-bærere økt trygghet til å belaste
seg fysisk. Flere av deltakerne sa at de
ikke hadde turt å trene like hardt uten
kvalifisert helsepersonell tilstede. De
fikk dessuten en forståelse av at de
tålte mer enn de på forhånd hadde
trodd.
Opponentene stilte gode og rele-

vante spørsmål, og skapte en vennlig
atmosfære under disputasen. Morken
måtte blant annet svare på spørsmål
om hvorfor hun ville bli forsker, metodene hun har brukt, valg av spørreskjema, utvalg av informanter, etiske
problemstillinger, styrker og svakheter
ved studiene, kliniske implikasjoner, og
overførbarhet til ICD-bærere generelt.
Hun ble også drillet på de statistiske
analysene hun hadde benyttet.
Morken arbeider som intensivsykepleier på Hjerteavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Hun har
de siste årene vært stipendiat ved Institutt for helsefag, UiS. Stavanger universitetssjukehus har finansiert doktorgradsarbeidet.

Hovedveileder for arbeidet med
avhandlingen har vært professor ved
UiS, Bjørg Karlsen.
Medveiledere:
Professor ved UiS, Edvin Bru
Professor ved UiB og SUS, Alf Inge Larsen
Fag- og forskningssykepleier ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og førsteamanuensis ved
Universitetet i Bergen, Tone Merete
No-rekvål.
Vi gratulerer med vel gjennomført
prøveforelesning og disputas!
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Driftssykepleiere
Hjertemedisinsk overvåkning
Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Vår arbeidsplass har i over tjue år vært Hjertemedisinsk overvåkning.
En arbeidsplass med mange spennende utfordringer og høy trivselsfaktor.
Vi veksler i rollen som sykepleier med pasientansvar og driftsansvarlig sykepleier.

Inger-Helen Stamnes
og Ingunn M. J. Morset

og gode samarbeidsevner både innad,
blant kolleger, utad og overfor andre
avdelinger og sykehus.

Klinikk for Hjertemedisin

Hjertemedisinsk overvåkning

Klinikk for hjertemedisin er landets
mest avanserte og moderne kardiologiske klinikk. Klinikken har lokalfunksjon for ca. 290 000 innbyggere i
Sør-Trøndelag og nærliggende kommuner, samt regionfunksjon for Helse
Midt-Norges 700.000 innbyggere.
Klinikken består av sju enheter:
Hjertemedisinsk laboratorium, Hjertemedisinsk poliklikk, Dagenhet/femdøgnsenhet, Hjertemedisinsk overvåkning og tre sengeenheter. Vi tar
hånd om pasienter med alle typer
hjertesykdommer, spesielt innen diagnostikk, og behandling av pasienter
med hjerterytmeproblemer, hjertesvikt
og kransåresykdom. Klinikken driver
forskning på høyt internasjonalt nivå.
Den har som overordnet mål at pasientene får nødvendige tjenester
innen diagnostikk, behandling og sykepleie så raskt som mulig med en
kvalitet i samsvar med sykehusets
prinsipper og verdier. Klinikk for hjertemedisin preges av en uformell tone,
men med et krav om høyt faglig nivå

For fire år siden flyttet vi inn i nytt
sykehus. Vi holder til i Akutten og
Hjerte-lunge-senteret. Her finner du
«Akutt-aksen» som inneholder alle
viktige akuttfunksjoner. Helikopterplattformen er på taket, AMK drives fra
6. etasje og i 4. etasje holder vi til,
sammen med angio-/PCI lab. og el.fys.lab. Lengre ned i etasjene finner vi
hovedintensiv og thoraxintensiv, med
operasjonsstuene nært, og akuttmottaket, med røntgenavdeling/CT-lab.
Kommunenes legevakt befinner seg
også i samme akse. Hjertemedisinsk
overvåkning har åtte senger for tung
overvåkning, seks senger for PCI-pasienter, døgnbemannet telemetrisentral
og pårørenderom/samtalerom.
Til sammen 60 personer er ansatt
hos oss, seksjonsleder, to fagutviklingssykepleiere og sykepleiere med og
uten spesialutdanning. Samtidig er vi
«arbeidsgiver» for mange dyktige legestudenter som jobber hos oss som
telemetrivakter. Seks av dem er fast
ansatt på helg.
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Avansert akuttbehandling

Hjertemedisinsk overvåking tar imot
og behandler akutt kritisk syke hjertepasienter. De kritisk syke hjertepasientene legges direkte inn fra Norsk
Luftambulanse eller akuttmottaket,
men kan også komme fra andre seksjoner for akuttbehandling. Det er viktig
at tiden fra innkomst til behandling
er kortest mulig. Mange infarktpasienter går direkte til angiolab. for PCI
før de overføres til Hjertemedisinsk
overvåkning. De aller fleste pasientene kommer som øyeblikkelig hjelp.
Vi tar imot pasienter med hjerteinfarkt,
hjertestans, angina pectoris, klaffefeil,
hjertesvikt, forstyrrelser i hjerterytmen,
TAVI og enkelte betennelsestilstander
i og rundt hjertet.
Vi behandler pasienter med avansert medisinteknisk utstyr, som respirator, CPAP, BiPAP, nedkjølingsmaskin, aorta-ballongpumpe og IMPELLA.
Vi overvåker også pasienter som har
vært til utblokking av koronarkar; PCI.
Vi samarbeider tett med avdelinger
som hovedintensiv, thoraxintensiv, anestesien, dialysen, og selvfølgelig våre
kolleger ellers på Hjertemedisin.
Studenter i videreutdanning – både
intensiv og kardiologisk – har praksis
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Ingunn M. J. Morset
(t.v.) og Inger-Helen
Stamnes jobber som
driftssykepleiere ved
Hjertemedisinsk
overvåkning på
St. Olavs Hospital
i Trondheim.

her. Vi har også hospitanter fra paramedic-utdanningen, fra hjertemedisin
generelt, og fra andre sykehus.
Driftssykepleier

Da vi flyttet inn i nytt sykehus ble
lederstrukturen ved Hjerteklinikkens
seksjoner omorganisert. Assisterende
seksjonsledere ble tatt bort og erstattet med fagutviklingssykepleiere.
En dreining fra administrasjon til fokus
på fag. Vår seksjonsleder heter Mariana Härmälä. Omorganiseringen ved
Hjertemedisinsk overvåkning ga et
behov for nytenkning, noen måtte
drifte avdelingen.
Vi er tre sykepleiere som har delt
på denne jobben i snart 3 år, i tillegg
til oss to er det Svanhild Nilsen som
er tilbake fra permisjon i 2015. Arbeidet foregår slik at vi rullerer i fire
uker i strekk, og har da bare dagvakter,
bortsett fra at vi går helgene våre.
Driftssykepleier koordinerer sykepleien og driften av avdelingen på dagtid. Vi skal til enhver tid ha oversikt
over pasientene, deres diagnoser, plan

for behandling, behov for pleie og medikamenter. Vi skal ha kunnskap om
våre kollegers kompetanse, og fordele
pasientene ut fra denne og ut i fra
pasientbelegget til enhver tid. Samarbeidet med våre sengeenheter er
viktig i forhold til logistikken. Samarbeidet med vakthavende lege er
viktig, og vi har daglig fast møte/previsitt
med dem, og fortløpende dersom det
kreves. Vi fordeler løpende oppgaver,
sjekk og klargjøring av rom og utstyr. Selv om vi får fylt opp varelageret
flere ganger i uka, har vi også et ansvar
for at det ikke blir tomt for forbruksmateriell. Det kreves at vi har god
kompetanse på medisinsk teknisk utstyr. Vi bistår i stell, avløser slik at
kollegene får pauser, skylleromsarbeid,
matservering og koppevask. Ideelt sett
har vi ikke egne pasienter, men noen
ganger er det også nødvendig. En gang
i uken har vi fellesmøte med seksjonsleder, fagutviklingssykepleiere, postvert, og de av driftssykepleierne som
er på jobb.

Vi tre driftssykepleiere har solid
bakgrunn, og lang erfaring, – én er
klinisk spesialist, og én intensivsykepleier. Til sammen har vi gode kunnskaper om hjertepasienten, og har
vært med på en spennende utvikling
innen behandlingen av denne pasientgruppen. Samtidig har vi måttet forholde oss til pårørende til den akutt
kritisk syke, og sørget for at de har blitt
ivaretatt på beste måte. Det er god
stemning og godt arbeidsmiljø ved
hjerteovervåkingen. Vi trives, i en til
tider travel arbeidsdag. I denne travle
hverdagen er det veldig viktig at vi tar
vare på hverandre, og drar lasset
sammen.
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Velkommen til Hamar!
Vi i NSF-LKS Hedmark og Oppland
gleder oss stort over at NSF-LKSkongressen 2015 er lagt til Hamar!
Hamar ligger vakkert til ved Mjøsa, og
er fylkeshovedstad i Hedmark. Hamar
er en gammel jernbaneby, og knytter
sammen øst og vest, sør og nord.Toget
fra Gardermoen går hver time og
bruker 1 time til Hamar, slik at det vil
være greit å komme seg til og fra kongressbyen.
Det er jobbet med det faglige programmet for kongressen en stund nå,
og mange ting begynner å falle på plass.
Temaet i årets kongress er:
«Med hjerte for det beste»
Lokallaget i Hedmark og Oppland
feirer 10-årsjubileum i 2015 og hva
passer vel bedre enn at vi er med på
å arrangere en minnerik kongress? Som
en del av 10-årsfeiringa for lokallaget vil
det bli arrangert en sosial utflukt i forbindelse med kongressen til Domkirkeruinene der vi vil få et kulturelt innslag.
Vi håper at mange sykepleiere
ønsker å sette av 22.-24. april 2015 for
å komme til Hamar for deltakelse på
NSF-LKS kongressen.
Ytterligere informasjon med detaljert program og påmeldingsinformasjon vil en finne i Hjerteposten, og på
NSF-LKS sin nettside og facebook side.

Hilsen
Styret i NSF-LKS
Hedmark og Oppland

Domkirkeruinen i Hamar. Foto: Elin B. Viken
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Velkommen til NSF-LKS
kongress 2015 på Hamar
22. - 24. april 2015, Scandic Hotel Hamar
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Foto: Elin B. Viken

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere inviterer til Kongress 2015 på Scandic Hotel Hamar:

"Med hjerte for det beste"
Vi starter onsdag 22. april kl 10:00 og avslutter fredag 24. april kl. 15:20.

Oppholdet på Hamar vil by på faglig påfyll,
underholdning og mulighet til å knytte nye kontakter!
Kongressen vil vise mangfoldet og siste nytt innen sykepleie til hjertepasienter.

Invitasjon til frie foredrag og posterpresentasjoner
Har du noe du ønsker å dele med oss andre?
- Presentasjon av egen avdeling - Prosjekt - Nye prosedyrer

Foreløpig program
Onsdag 22. april

Tidspunkt
10:00 – 12:30
11:00 – 12:00
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:15
14.15 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 16:15
16:30 – 18:00

Ønsker du å delta, sender du oss et sammendrag - abstrakt - innen 12.12.2014.
Ca kl 20:00

Abstraktet - ca ½ til 1 side - skal inneholde:
• Tittel på presentasjon
• Bakgrunn for prosjektet/hensikt med presentasjonen
• Metode
• Resultat/konklusjon og/eller konsekvenser for praksis
• E- postadresse til kontaktperson
Oppgi om du ønsker muntlig- eller posterpresentasjon og om det er presentert tidligere,
og eventuelt hvor. Opplys om navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-post og telefon.
Dere kan være flere om å lage foredrag og poster. Foredraget må imidlertid
kun presenteres av én person. Hver foredragsholder vil få tildelt 20 minutter,
hvorav 5 minutter settes av til spørsmål.
Ved aksept av abstrakt til muntlig presentasjon, gis fri kongressavgift!
Abstraktet sendes NSF-LKS v/ Siv Olsen, e-post: sivolsen@hotmail.com

Påmelding til NSF-LKS kongress 2015

Foto Flemming Støldal

Vi tilbyr online-registrering til kongressen
Se www.sykepleierforbundet.no/lks for mer info.
Registreringen omfatter påmelding til kongressen, bestilling av hotell og sosiale aktiviteter.
Reise ordner den enkelte selv.
Husk lavere avgift hvis du melder deg på innen 1. mars 2015!

Torsdag 23. april
08:00 – 08:45
09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30

Foredrag
Registrering/utstilling/kaffe
Prekongress
Hvordan skrive abstrakt
Lunsj og registrering
Åpning og velkommen ved faggruppeleder
Åpningsforedrag
Håp for gammelt hjerte?
Utstilling/frukt og grønnsaker
Abstraktforedrag á 20 minutter
Nettverksmøte for ledere
Nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie
Bli kjent v/lokalgruppen

Egen påmelding

Egen påmelding

14:45 – 17:00
19:30

Frokostsymposium
Abstraktforedrag á 20 minutter
Kaffe/Postervandring/utstilling
Sykepleierens rolle i bruk og implementering av guidelines?
Nyttig arbeid eller ekstraarbeid? Hjerte-kar registeret
Lunsj/utstilling
Symposium
Abstraktforedrag á 20 minutter
Kaffe/Postervandring
Generalforsamling
Kongressmiddag

Fredag 24. april
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 13:15
13:15 – 13:45
13.45 – 14:00
14:00 – 14.15
14:15 – 15:15

Søvnapne hos hjertepasienten
Også kvinner med medfødt hjertefeil vil bli mødre
Simulering i veien til en handlekraftig sykepleier
Kaffe/utstilling/postervandring
Alvorlig hjertesvikt; hva kan hjertekirurgen bidra med?
Evidensbasert sykepleie til pasienter med hjertesvikt
Lunsj/Utstilling
Medikamentveiledning til hjertepasienten
Hjerte og tobakk
Presentasjon av kongress 2016
Pause
Inspirasjonsforedrag
Med forbehold om endringer

Velkommen til kongress på Hamar!

Generalforsamling
i NSF-LKS
Foto: Hedmarksmuseet

Innkalling til generalforsamling i NSF-LKS
Sted: Scandic Hotel Hamar
Tid: Torsdag 23.april 2015
Generalforsamlingen (GF) er NSF-LKS sitt øverste
besluttende organ. Her kan både enkeltmedlemmer
og lokalgrupper melde inn saker.
Frist for innsending av saker er 12. mars 2015
og forslag om vedtektsendringer må være
styret i hende senest to måneder før GF.
Sakene skal sendes til styret ved Siv Olsen:
sivolsen@hotmail.com
Forslag på kandidater til valg
skal sendes nominasjonskomiteen v/ Tone M Norekvål:
tone.norekval@helse-bergen.no

Foto: Elin B. Viken

Vær med og bidra til at NSF-LKS
forblir en aktiv og levende landsgruppe!
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NSF - LKS stipend for

Mastergradsstudent
NSF-LKS utlyser et stipend på kr 15 000 for studenter som
skal ta mastergrad med tema knyttet til kardiologi.
For søkere gjelder generelle kriterier for stipend i NSF-LKS:
• Søker må ha vært medlem av NSF-LKS i to år ved søknadstidspunkt
• Søker må sende Abstrakt til NSF-LKS nasjonale kongress etter
endt utdanning
Søknaden må inneholde:
• Protokoll til masteroppgaven
• CV
• Budsjett med anslåtte utgifter
Skal stipendet utbetales til privat konto må det vedlegges skattekort.
Stipendet kan også utbetales mot dokumenterte utgifter.
Krav i henhold til vedlagte originalkvitteringer må sendes inn senest
31. desember 2015 til kasserer: Margareth Bjåen, Sollia 28, 5912 Seim.
Det søkes på felles søknadsskjema.
Generelle kriterier og søknadsskjema finnes på vår internettside:
www.sykepleierforbundet.no/lks
Søknaden merkes mastergradsstipend.
Søknad og vedlegg må leveres elektronisk.
Spørsmål om stipendet kan rettes til Gro Sørensen:
gsorense@ous-hf.no

Søknadsfrist 12. januar 2015.
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Gir angst og depresjon
økt risiko for hjertesvikt?
Lise Tuset Gustad
har bakgrunn som
sykepleier og
intensivsykepleier
med erfaring fra
thoraxkirurgisk
intensivavdeling.
Hun har også jobbet som høgskolelektor og har en mastergrad.
Marit Inderhaug Husby

Gustad er nå ansatt som fag- og forskningssykepleier ved Medisinsk klinikk,
Sykehuset Levanger. I tillegg har hun en
stilling som doktorgradstipendiat ved
Medisinsk fakultet ved NTNU.
Medisinsk klinikk ved Sykehuset Levanger har et meget godt fagmiljø. Den
hjertemedisinske seksjonen besitter
høy kompetanse, er aktiv og positiv til
vitenskapelig forskning der leger og
sykepleiere deltar på selvstendig grunnlag. Et slikt fellesskapt er en uvurderlig
støtte for gjennomføring av studier.
Gustads arbeider har blitt omtalt og
publisert i nasjonale og internasjonale
tidsskrifter den siste tiden. Hun har
også stilt opp på flere ulike arrangementer i tilknytning til NSF-LKS.
Dette som fagseminar i regi av lokalgrupper og kongresser i Bodø og Stavanger.
Gjennom sin erfaring som intensivsykepleier opplevde hun at enkelte
pasienter var mer engstelige eller deprimerte enn andre. De hadde behov
for mye informasjon og oppfølging. En
mistenkte at det gikk noe dårligere
med disse pasientene og at psykisk
helse hadde påvirkning på tilhelingsprosessen.
For å finne ut om det var en reell
sammenheng mellom angst, depresjon
og fysisk sykdom gikk hun i gang med
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sine forskningsstudier. Først mastergrad
i Australia med fokus på angst hos intensivpasienter. Senere kom hun til
Levanger og startet sitt doktorgradsarbeid om angst og depresjon som
risikofaktorer for utvikling av hjertesykdom.
Angst og depresjon som
risikofaktorer for hjertesvikt

Materialet ble hentet fra en av de store
helseundersøkelsene fra Nord-Trøndelag, HUNT 2 (1995-1997). Det ble
undersøkt om risikofaktorene kunne
knyttes til hjerteinfarkt og hjertesvikt.
Funnene viste at depresjon øker risikoen både for hjerteinfarkt (1) og
hjertesvikt med og uten hjerteinfarkt
(2).
Studien som så på angst og depresjon som risikofaktorer for utvikling av
hjertesvikt er den første med materiale
fra en generell befolkning. Ca. 62000
personer var inkludert. Deltakerne
hadde besvart skjema for scoring av
angst og depresjon (HADS) og ble
fulgt opp i vel 11 år (gjennomsnittlig).
Dataene ble i hovedsak sjekket mot
sykehusets pasientregistre, og i noen
grad mot dødsårsaksregisteret.
HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) er et skjema for selvutfylling som benyttes for å kartlegge
grad av eventuell angst og depresjon
der en score på 0-7 tolkes som ingen,
8-10 mild og 11-21 moderat til alvorlig.
Funnene i studien viste økt risiko for
fremtidig hjertesvikt hos personer med
depresjon, men ikke for angst.
Forskningsgruppen sjekket om noe
av forklaringen kunne være at tradisjonelle risikofaktorer for hjertesvikt
som inaktivitet, røyking og alkohol er
sterkere forbundet med symptomer
på depresjon enn angst. Men disse

faktorene forklarte ikke sammenhengen de fant. De tradisjonelle risikofaktorene kan også synes å fremkalle
betennelsesreaksjoner som videre kan
føre til hjertesvikt og depresjon. Det vil
si at hjertesvikt og depresjon kan ha en
felles årsak. For det andre er det mistanke om at depresjon utløser stresshormoner mer enn angst, noe fremtidig forskning kan gi svar på. En tredje
mulig virkningsmekanisme er at personer med depresjon i mindre grad
enn personer med angst klarer å følge
medisinske råd. I klinisk praksis kan
samme pasient kan ha både angst og
depresjonssymptomer, noe det må tas
hensyn til i planlegging av behandling.
Resultatene viser en økt tendens til
både hjerteinfarkt og hjertesvikt hvis
en har symptomer på depresjon, mens
risikoen ved angst kunne forklares gjennom annen kronisk sykdom og gjennom tradisjonelle risikofaktorer. God
behandling av depresjon hjelper pasienten til bedre livskvalitet, men det
strides fortsatt om behandling kan gi
nedsatt risiko for hjertesykdom. Fra
Gustad kommer det likevel en anbefaling om at vi som sykepleiere screener
pasienter med angst- og depresjonssymptomer og at behandlingsstrategien inkluderer dette.
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Tromsøundersøkelsen 40 år
Fredag 26. september 2014 ble det i Tromsø feiret at Tromsøundersøkelsen fyller hele 40 år!
Berit Gravrok

Feiringen var delt inn i tre deler hvor
del 1 og 3 var åpent for hele Tromsøs
befolkning. Del 1 ble holdt på Medisinog Helsefagbygget ved UIT Norges
Arktiske Universitet. Her fikk en gjennom forelesninger høre om den
spennende starten til denne viktige befolkningsundersøkelsen, en fikk også
smakebiter fra resultater på studier fra
tidligere utførte runder av Tromsøundersøkelsen og en fikk høre om
Tromsø 7 som er under full planlegging.
Del 2 var for spesielt inviterte
gjester hvor det avholdt middag og
taler på Clarion Hotel The Edge.
Del 3 som igjen var åpen for alle
fortsatte på Clarion Hotel The Edge.
Har var det på nytt lagt opp til en bolk
med forelesninger.
Denne delen hadde fått tittelen
«Hvordan står det til med tromsøværingen?». Her fikk en høre om
temaer som «Hjertet i Tromsøundersøkelsen», fiskeallergi, testosteron, vitamin D og smittsomme sykdommer på
fly. De fleste med bakgrunn fra nettopp
de foregående rundene av Tromsøundersøkelsen.
Kvelden ble avsluttet med et eget
forskningstorg hvor det var mulig for

deltakerne å få prøve seg på noen av
undersøkelsene som blir utført i
Tromsøundersøkelsen. I tillegg stilte
Godfisk med stand med gode smaksprøver.
Kunnskap som gir grunnlag
for forebygging

Tromsøundersøkelsen blir gjerne omtalt som «en gullgruve for folkehelsen».
Dette kommer av at data fra denne
undersøkelsen har gitt oss en helt unik
kunnskap om sykdom og helse i befolkningen. Med denne kunnskapen har
en kunnet drive målrettet forebygging
og bedring av folkehelsen. ikke bare i
Norge, men også internasjonalt.
Det hele startet i 1974 og siden
den gang har minst 40000 personer
deltatt i en eller flere av de seks gjennomførte undersøkelsene. En planlegger nå oppstart av den sjuende
Tromsøundersøkelsen 2. mars 2015.
Til denne runden vil det inngå 50 ulike
forskningsprosjekter. Dette omfatter
blant annet forskning på: hjerte- og
karsykdommer, kreft, demens, mental
helse, overvekt, kronisk smerte, tannhelse, diabetes, legemiddelbruk, bruk av
helsetjenester, ungdomshelse, beinskjørhet, miljøgifter, risikofaktorer for
sykdom, alkohol, fysisk aktivitet og
kosthold.

God oppslutning om
Tromsøundersøkelsen

Tromsøundersøkelsen har i sine tidligere runder hatt et godt oppmøte og
en har stor tro på dette denne gangen
også. Målet for Tromsø 7 er et oppmøte på 70 %, noe som vil si 21000
deltakere. Budsjettet for denne runden
er på 62 millioner kroner.
Gjennom Tromsøundersøkelsen har
en fått mye informasjon om hva som
kan være med på å påvirke risikoen for
utvikling av flere vanlige alvorlige sykdommer. Det som er unikt med denne
undersøkelsen er at en har kunnet
følge utvikling av risikofaktorer hos
personer ved at de har vært undersøkt
flere ganger i løpet av 34 år. En har også kunnet følge med på trender angående utvikling og forandring av risikofaktorer i befolkningen over tid.
Funn fra Tromsøundersøkelsen har
blant annet kunnet påvise HDL-kolesterolets viktige betydning og at kokekaffe er med på å øke serumkolesterolet.
Data fra Tromsøundersøkelsen har
opp igjennom årene bidratt til mange
vitenskaplige arbeider – både doktorgradsavhandlinger, hovedfagsoppgaver
og flere hundre publiserte vitenskaplige
artikler i ulike tidsskifter.

For mer informasjon om
Tromsøundersøkelsen
og dens resultater vises til Tromsøundersøkelsens egen nettside:
www.tromsoundersokelsen.no eller http://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=367276
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Temakveld:

Hjertetransplantasjon
I oktober inviterte Lokalgruppen i Hedmark og Oppland til temakveld, og det var en glede
å ønske vel 30 sykepleiere velkommen til en kveld med fokus på hjertetransplantasjon.
Med besøk av transplantasjonssykepleier fra Rikshospitalet og en sterk pasienthistorie,
var det duket for en spennende oktoberkveld på Hamar.

Marit Tallerås Nyborg-Skar

Foredrag av
transplantasjonssykepleier

Anne Relbo, som er transplantasjonssykepleier på Rikshospitalet, startet
med å fortelle om prosessen for å
komme på transplantasjonslista. Vi
skjønte fort at man skal være både
ressurssterk og frisk i resten av kroppen for å bli inkludert. Pasienten må
være motivert, i stand til å følge et
omfattende regime, og leve sunt. Alt
annet av hjertesviktbehandling skal
være prøvd først, og en del kroniske
sykdommer eller kreft er kontraindikasjoner. Det må vanligvis gå ca. 5 år etter helbredende kreftbehandling før
man kan komme på lista, da immunsupresjonsmedisiner man må ta etter
transplantasjon, kan trigge gjenværende
kreftceller til å blusse opp.
Verdens første hjertetransplantasjon ble gjort i 1967. Et stort problem
for all organtransplantasjon var og er
avstøtning. En sopp fra Hardangervidda har vist seg å revolusjonere behandlingen. Soppen var opphavet til produksjon av Cyclosporin A som gir
immunsuppresjon og forebygger avstøtning. Jeg tror flere som hørte foredraget fikk en vekker på hvor viktig det er å følge medisinregimet nøye.
Et avvik på noen timer av en dose kan
24

trigge avstøtning (rejeksjon). Situasjoner som faste, nedsatt allmenntilstand, komatøs tilstand eller sedering
er velkjente problemer, og da er det
viktig å finne løsninger.
Symptomer på avstøtning er ikke
svært spesifikke, men feber av ukjent
årsak, ødemutvikling, arytmier og generell endring av allmenntilstand er de
vanligste. En blodprøve kan vise svaret.
Det er lavterskel for å søke råd hos
Rikshospitalet. De har livslang oppfølging av alle transplanterte pasienter.
Prognosene for å leve flere år med nytt
hjerte er gode. Etter 5 år lever 80% av
de transplanterte, og halvparten av
pasientene lever 12,5 år etterpå. De
kommer tilbake til omtrent normalt liv,
men bivirkninger av medisiner kan på
sikt påvirke livskvaliteten. Noen vil også
ha psykiske utfordringer i etterkant av
prosessen de har vært i gjennom.
Foredraget var svært interessant, og
Anne Relbo kunne holdt på i flere
timer med dette spennende temaet.
Kvelden gikk fort, og etter en kaffepause med deilige rimboboller var
turen kommet til neste foredragsholder.
Pasientopplevelse
av hjertetransplantasjon

Tore Haldammen hadde takket ja til
forespørsel om å komme og legge

fram sin historie om hjertetransplantasjon. Kona Gunn var også med og
krydret historien fra pårørendeståsted.
Tore forteller at han i 2004 fikk lymfekreft som ble behandlet med cellegift.
Han ble frisk og prøvde å leve som
normalt, men ble fort sliten og tungpusten ved anstrengelse, samt mye
kvalm og spyttet rosa slim. I denne perioden ble det mange akuttinnleggelser
på lokalsykehus. Kona skildrer hvordan
hun en gang la merke til at noen ved
innleggelsen himlet med øynene;
«kommer han nå igjen…». Kona opplevde at Tore ble oppfattet som en
hypokonder, eller at det var noe
psykisk. Ekteparet beskriver flere episoder hvor de opplevde at helsepersonell bagatelliserte hans plager,
eller ikke tok problemene på alvor.
Han så ikke så syk ut, symptomene
syntes ikke så godt på utsiden. Men
etter noen uker fikk han diagnosen
hjertesvikt, som 35-åring. Cellegiften
som han fikk ett år tidligere hadde angrepet hjertet og gitt en alvorlig
hjertesvikt.
Han gikk inn og ut av sykehus og
fikk optimalisert sin sviktbehandling.
«Sviktpacemaker» ble forsøkt, men
hadde bare forbigående effekt. I 2006
var Tore så dårlig at han var terminal
av sin hjertesvikt, ejeksjonsfraksjon var
redusert til 10%. Siden det var bare to

Foredragsholderne på temakvelden, Anne Relbo,Tor Haldammen og Gunn Haldammen.

år siden cellegiftkuren, var han ikke kandidat for transplantasjon, og familien
fikk beskjed om at det ikke var noe
mer å gjøre. Han var 38 år, pappa til
fire barn på 4, 6, 12 og 14 år, og han
var døende.
Sykepleiere som deltok i behandlingen av Tore beskrev ham som en
som alltid holdt motet oppe, og hadde
glimt i øyet uansett. De ante ikke hvor
han hentet motivasjonen fra, og han
hadde alltid en munter replikk. På
spørsmål om hvordan han klarte dette,
svarte han at han bestemte seg for å
overleve. Han visste at han ikke skulle
dø enda.
Kona slo seg ikke til ro med beskjeden om at ingen behandling var
tilgjengelig. Hun begynte å lese seg
opp, og kom over en artikkel om ei
jente som hadde fått titanhjerte. Kan-

skje det kunne være noe for Tore? En
prosess startet, og nye kontakter ble
etablert mellom lokalsykehus og regionsykehus. Telefoner ble tatt, og en
dag kom medisinsk overlege på intensiv løpende med nyheter fra Rikshospitalet. I full fart dro Tore til Rikshospitalet, og da legene møtte ham
der, mente de først at han var for svak
til å klare det. Men de ombestemte seg
og sa: «Vi gir ham sjansen, han har den
rette gnisten i øyet!». Først ble det
ECMO-behandling i noen døgn slik at
han ble stabilisert optimalt før man
satte i gang med å operere inn titanhjertet. Titanhjerte, eller LVAD, er
en kunstig hjertepumpe som tar over
hjertets arbeid via ledninger, og batteriet bæres på utsiden av kroppen.
Tore er en aktiv og rastløs mann.
Så fort han hadde kommet seg på

bena etter operasjonen, var han i gang
med det han likte best; å kjøre rally.
Han ble fort vant til å ha med seg
«veska si». En gang ble han stoppet i
sikkerhetskontrollen på en utenlandsk
flyplass, og forklarte på humoristisk vis
situasjonen med å si: «Hvis du rører
den, blir du en morder». Han fortalte
om vågale turer langt inn i Finnskogen
midtvinters, da batteriet til «hjertet»
gikk fortere tomt enn vanlig på grunn
av 30 minusgrader. En annen gang fikk
han infeksjon med blodforgiftning langt
inni Sverige, og greide så vidt å komme
seg hjem. Kona har måttet tåle mange
vågale påfunn fra mannen, men det har
vært hans måte å overleve på, hans
måte å takle de psykiske effektene på.
Målet var å slite seg helt ut om dagen
slik at han ikke rakk å tenke om kvelden før han sovnet.
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Anne Relbo holdt spennende foredrag om transplantasjon

Tore levde med titanhjerte i 16 måneder. Fremdeles var det mindre enn
fem år siden cellegiftkuren, men han
fikk lov til å komme på transplantasjonslista. Plutselig en dag ringte telefonen; det hadde dukket opp en donor.
Operasjonen gikk bra, og Tore kom seg
raskt. Senere har han hatt noen nedturer, som da han måtte graftopereres
på grunn av aortaaneurisme, både
torakalt og abdominalt. Denne aortadisseksjonen kom som følge av komplikasjoner idet de tok ut titanhjertet,
og Tore sier at denne operasjonen var
den tøffeste av alle. Men hans humør
og pågangsmot har hjulpet ham gjennom nedturene, og han framstår i dag
som en vital og sterk mann.
Kona og de fire barna har vært hans
stolthet og støtte. Kona har vært ved
hans side under hele prosessen, mens
barna har vært mye hjemme med besteforeldrene. Barna ble fort vant til å
ordne opp på egenhånd. En dag bestemte de seg for å dra på overraskende besøk til pappa i Oslo, og
transporten gikk på egenhånd med
buss og trikk. Barna har måttet feire
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bursdager og 17. mai ganger flere uten
pappa fordi han var syk, men han har
til gjengjeld tilbrakt mye tid med barna
etter at han ble frisk.
På spørsmål om hva han synes om
helsevesenet, er han takknemlig og sier
han føler seg svært godt ivaretatt. Selv
om han ikke ble trodd i starten, har
oppfølgingen etterpå vært veldig bra.
Kona kunne ønsket seg noe mer informasjon underveis, hun følte seg ofte
alene, men er stort sett fornøyd. Den
eldste datteren har utdannet seg til
sykepleier. Motivasjonen kom en dag
inne på Rikshospitalet da pappa var
kritisk syk. Hun satte seg på senga hans,
dinglet med beina og sa; «Når jeg blir
stor vil jeg jobbe her. Her er de snille,
pappa».
Historien til Tore gjorde sterkt inntrykk, og det ble flere gripende øyeblikk
i løpet av kvelden. Etter tilbakemeldingene å dømme, var deltakerne
veldig fornøyde med arrangementet da
de dro hjem. Foredragsholderne ga oss
interessante og lærerike timer en høstkveld på Hamar.

Sykkeltur på Andøya

Fjelltur
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sjoner rundt min arbeidsplass,
overvåkinga i Bodø
I denne artikkelen velger jeg å fokusere på de positive sidene ved min
arbeidsplass, Hjerteovervåkinga i Bodø. Her har jeg jobbet i 18 år.
Skrevet av Gunn-Eva Hovland
Intensivsykepleier og leder i NSF-LKS Nordland

Pasientgruppa med sine sammensatte
problemstillinger er utrolig spennende
og motiverende. Vi står i alvorlige situasjoner, for eksempel når hjertet slutter å slå. Det er ingen, som ikke jobber
med denne problemstillingen, som kan
forestille seg den følelsen vi sitter igjen
med når hjertet starter å slå igjen.
Flere og flere overlever hjerteinfarkt nå, og jeg har sett mange lykketårer gjennom tida. Vi opplever uendelig takknemlighet fra mange av våre
pasienter og pårørende for den behandling som gis.
Sykdom og død er en del av vår
hverdag. Å tørre å stå stødig i andres
sorg, være sykepleier og medmenneske, er både givende og vanskelig.
Det er mange situasjoner der vi blir
minnet på hvor dyrebar tiden er for
oss alle og dem vi bryr oss om.
En annen viktig grunn til at jeg jobber her er mine fantastiske kolleger.
Hjerteovervåkinga i Bodø består av
en fin gjeng som tar godt vare på hverandre. Mange av oss går tre-delt turnus,
og blir godt kjent. Både problemer og
gleder deles i sene nattetimer.
Vi har også en trygg og flink stab av
leger rundt oss, som ser oss, og tar vare
på oss i vanskelige situasjoner.
Vi er også en sosial gjeng som deler
opplevelser og gleder på fritiden. Fjell-

Bjørg Thorhallsdottir sier:

”Du har fått 365 gaver som du pakker opp sakte, en DAG om gangen.
Nyt de små overraskelsene og øyeblikkene.
En dag vil du se at det var disse
som var de store øyeblikkene.”

turer arrangeres, og vi prøver å komme
oss på toppene i Bodø-området. Noen
av oss reiser på lengre turer sammen.
Blant annet har vi gått i Jotunheimen,
vært på Andøya, Lofoten, Geilo, Budapest og Oslo.
Litt spreke er vi og. Holmenkollstafetten gjennomføres og mange trener
yoga eller andre aktiviteter sammen.
Ofte samles vi bare for litt vin, småmat og gode samtaler.
For noen år siden lagde vi vår egen
spesielle tradisjon:
Det blir laget en hemmelig fest for
alle som fyller 50 år. Enten så tropper
vi opp hjemme hos jubilanten, eller så
blir jubilanten tatt med ut i nærmiljøet
(tur i skogen eller fjæra, væravhengig)
for en liten feiring. Dette gjør vi på en
helt vanlig hverdag. Ingen vet NÅR vi
kommer, men alle vet AT vi kommer.
Vi tar da med vår egen drikke og litt
små-mat og koser oss i 3-4 timer.
Det blir arrangert fagkvelder der
hjertet er i fokus. Loddsalg og masse
premier, blant annet mye hjemmestrikket, sørger for at vi tjener litt penger.
Disse pengene bruker vi for å sende
sykepleiere på kongresser rundt omkring i Norge.
Planlegges en tur bort, eller det er
et arrangement vi ønsker å delta på,
kan vi lett bytte vakter. Vi bytter med
avdelinga eller en kollega. Dette gjør at
en kan få lange friperioder uten å ta ut
ferie. Det er stor fleksibilitet i arbeidsstokken.
Jeg ble ikke sykepleier fordi jeg ville
bli rik, men dette er det mest givende
jeg kan tenke meg å gjøre. Jeg gjorde
et godt valg da jeg valgte Hjerteovervåkinga i Bodø.
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Informasjon i NRRs nyhetsbrev
Hvert år rammes rundt 3000 personer av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge.
Det er rapportert store variasjoner i overlevelse i Europa og Nord-Amerika, fra 1-2 % og opp til
25 % som rapportert fra enkelte lokale kvalitetsregistre i Norge (1, 2).
Ingvild Beate Myrhaugen Tjelmeland
leder av Nasjonalt Hjertestansregister

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har
siden 2010 arbeidet for en etablering
av et Norsk hjertestansregister (3). Registeret har et fagråd med representanter som har sine arbeidsplasser i
samtlige regionale helseforetak. I tillegg
er det invitert inn representanter fra
Norsk Cardiologisk Selskap, Norsk
Resuscitasjonsråd, Nasjonalt Hjerteinfarktregister og NAKOS som prosjekteier. Registeret ble godkjent som
nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
av Helse- og omsorgsdepartementet i
april 2013. Godkjenningen forutsetter
at registeret er en del av det nasjonale

NSF-LKS

Hjerte- og karregisteret som er underlagt Folkehelseinstituttet (4).
Den første internasjonale konsensus på datavariabler på hjertestanspasienter kom i 1991 (5), og ekspertene som arbeidet seg frem til konsensus satt på Utstein kloster utenfor
Stavanger. Registrering av hjertestanspasienter betegnes også i dag som
«Utsteinregistrering». Det ble forsøkt
samlet data basert på Utsteinmalen for
5 land i Europa i 2010, det ble da oppdaget at flere land tolker definisjonene
forskjellig, og svært få rapporterer data
basert på Utsteinmalen. I Norge er det
enkelte helseforetak som samler inn
data på hjertestans utenfor sykehus, og
noen få sykehus som samler data på
hjertestans inne på sykehus. Det er

ingen som helt følger Utsteinmalen slik
den ble anbefalt fra ekspertgruppen i
en oppdatert artikkel i 2004 (6).
Hjertestansregistrering ble obligatorisk for alle helseforetak da Norsk
hjertestansregister ble godkjent som
nasjonalt medisinsk kvalitetsregister.
Det er gjort et omfattende arbeid for
å få alle ambulansetjenester og alle
helseforetak til å registrere data. For
2013 ble det rapportert inn data fra
ambulansetjenester som dekker 41 %
av Norges befolkning.
I tillegg til arbeidet med å hjelpe alle
helseforetak til å komme i gang med
registrering av hjertestanspasienter,
samarbeider Norsk hjertestansregister
med registre i andre Europeiske land.
Det er jobbet med en klarering av de-

MEDLEMSSTIPEND 2015
8 stipend à kr 8000
I 2015 vil NSF-LKS dele ut 8 vårstipend 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
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Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter når rapporten er godkjent.
Krav med vedlagte originalkvitteringer må sendes
inn senest 31. desember 2015 til kasserer:
Margareth Bjåen, Sollia 28, 5912 Seim.
Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret
i NSF-LKS.
Søknaden merkes medlemsstipend og
leveres elektronisk.
Søknadsfrist 12. januar 2015.

finisjonene og oppretting av registre i
hele Europa. Nå i oktober har 27 europeiske land samle data på plutselig
uventet hjertestans utenfor sykehus.
Data ble samlet etter samme mal for
alle deltagende land i denne planlagte
studien, som har fått navnet «EuReCaONE». Mer informasjon om studien,
inkludert protokoll og datasett, finnes
på http://www.eureca-one.eu . Håpet
er at EuReCa-ONE studien vil bidra til
at arbeidet med innsamling av hjertestansdata fortsetter også etter oktober,
og at vi på sikt vil kunne få data fra alle
land i Europa som bygger på samme
mal og samme definisjoner.
Målet med sammenligningen av
data fra forskjellige land i Europa er å
lære av hverandre, og å lære av de beste. Data som samles inn om hjertestans er interessante fordi det er en
indikator på hvordan hele den akutt-

medisinske kjeden fungerer; innringers
ferdigheter (og dermed også noe om
opplæring/kunnskaper i befolkningen),
innmelding til AMK, AMKs effektivitet,
ambulansetjenestens organisasjon, beredskap og behandlingskvalitet, akuttmottakenes og ikke minst det in-hospitale behandlingstilbudets kvalitet.
1. Lindner TW, Søreide E, Nilsen OB, Mathiesen
WT, Lossius HM. Good outcome in every fourth
resuscitation attempt is achievable. An Utstein
template report from the Stavanger region.
Resuscitation. 2011; doi: 10.1016/j.resuscitation.2011.06.016:6.
2. Nilsen JML, Bø I, Rasmussen JR, Haanaes EK,
Gilbert M. Doubled Survival From Out-of-Hospital Cardiac Arrest in a Rural Community in
North-Norway Following Implementation of an
Aggressive Chest Pain Protocol with Early Prehospital Thrombolysis for STEMI. [Abstract]. In
press 2011.
3. NAKOS. http://www.nakos.no Oslo: NAKOS;
2009 [updated 1/4-11; cited 2010]. Hjemmesiden til NAKOS]. Available from: www.nakos.no.

4. Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt register over hjerteog karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften),
FOR 2011-12-16 nr 1250 (2011).
5. Cummins RO, Chamberlain DA, Abramson
NS, Allen M, Baskett PJ, Becker L, et al.
Recommended guidelines for uniform reporting of data from out-of-hospital cardiac arrest:
the Utstein Style.A statement for health professionals from a task force of the American Heart
Association, the European Resuscitation Council, the Heart and Stroke Foundation of Canada,
and the Australian Resuscitation Council. Circulation. 1991;84(2):960-75.
6. Jacobs I, Nadkarni V, Bahr J, Berg RA, Billi JE,
Bossaert L, et al. Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports:
update and simplification of the Utstein templates for resuscitation registries: a statement
for healthcare professionals from a task force
of the International Liaison Committee on
Resuscitation (American Heart Association, European Resuscitation Council, Australian Resuscitation Council, New Zealand Resuscitation
Council, Heart and Stroke Foundation of Canada, InterAmerican Heart Foundation, Resuscitation Councils of Southern Africa). Circulation.
2004;110(21):3385-97.

Hjerte-lungeredning for helsepersonell
Kursavdelingen i Norsk Resuscitasjonsråd ved kurskoordinator Ingvild Tjelmeland, startet høsten 2012 opp
et arbeid med å utvikle et nytt norsk kurs i hjerte lunge redning for helsepersonell.
Ingvild Tjelmeland, kurskoordinator i NRR

Oslo universitetssykehus HF v/ Anne
Siri Rokvam og Nordlandssykehuset
HF v/ Kjetil Nilsen ble invitert med
som samarbeidspartnere i prosjektet
på bakgrunn av sine erfaringer på området. Dr Kristian Lexow v/ Helse Stavanger HF har funksjon som medisinfaglig leder for det nye kurset. Kurset
har fått navnet HHLR, og har følgende
hovedmålsetning for deltagere etter
gjennomføring av den praktiske delen:
• Å utføre basal HLR alene
• Å kunne utføre basal HLR
som del av en gruppe
• Å kunne bruke en hjertestarter
• Å kunne ivareta pasienten og
kollegers sikkerhet i en hjertestanssituasjon
Som et viktig element i å kvalitetssikre kurskonseptet er det utviklet en
ny kursbok, en ny instruktørbok og et

nytt e-læringskurs som vil være obligatoriske deler av det nye HHLRkurset. Arbeidet med de ulike delene
av kurset begynner nå å nærme seg
ferdigstillelse, og kurset har vært pilottestet i samarbeid med Hammerfest sykehus og Diakonhjemmet sykehus og sykepleierhøyskole.
I pilottestingen har vi kommet frem
til at deltagerkurset skal ha en varighet
på 3 timer, og at instruktørkurset skal
ha en varighet på 5 timer. Kurset legger
ikke opp til at deltagerne må ha ervervet seg ferdigheter før de kommer,
og kurset egner seg like godt til studenter som erfarent helsepersonell.
Kurset består av tre moduler, der
første modul vektlegger basale ferdigheter hos den enkelte deltager. I
denne modulen læres deltagerne opp
i en rask pasientundersøkelse med bevissthetssjekk, varsling og sjekk etter
pust. Dersom pasienten er bevisstløs
og ikke puster normalt, skal HLR startes. Innøving av enredder HLR med

god kompresjonsteknikk og ventilasjonsteknikk med bruk av pusteduk
eller pustemaske er hovedfokus.
Modul to består i å jobbe med HLR
sammen med en kollega. Her settes
ferdighetene sammen til toredder-teknikk, og god kommunikasjon om samhandling øves inn.
I modul tre trenes det på bevissthetskontroll, HLR med enredder og
toredder og bruk av hjertestarter. I
denne siste modulen setter man
sammen alle ferdighetene deltagerne
har trent på, og til slutt gis deltagerne
et scenario som tilpasses deres praktiske hverdag.
Det har blitt arrangeret en siste
pilottesting av kurset. Pilottestingen var
i Stavanger 19. til 21. september, og
deltagerne her var HLR-koordinatorer
ved flere av landets helseforetak. Etter
denne siste kvalitetssikringen er bøker
og plakater trykket, og kursmateriell er
tilgjengelig i nettbutikken til Norsk Selskap for Gjenoppliving AS.
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Utdanningsstipend
NSF-LKS utlyser et stipend på kr 15 000 for studenter som tar videreutdanning i kardiologisk sykepleie med minimum 60 studiepoeng.
For søkere gjelder følgende:
• Må ha vært medlem av NSF-LKS i to år ved søknadstidspunkt
• Får ikke dekket utgifter fra arbeidsgiver eller andre kilder
• Abstrakt til NSF-LKS nasjonale kongress etter endt utdanning
Søknaden må inneholde:
• Begrunnelse for søknad som eget vedlegg
• CV
• Budsjett med anslåtte utgifter
Spørsmål om stipendet kan rettes til NSF-LKS
v/Gro Sørensen: gsorense@ous-hf.no
Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter.
Krav med vedlagte originalkvitteringer må sendes inn
senest 31. desember 2015 til kasserer:
Margareth Bjåen, Sollia 28, 5912 Seim.
Det søkes på felles søknadsskjema.
Generelle retningslinjer og søknadsskjema finnes på vår internettside:
www.sykepleierforbundet.no/lks
Søknaden merkes utdanningsstipend.
Søknad og vedlegg må leveres elektronisk.

Søknadsfrist 12. januar 2015.
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Oversikt over etablerte
lokallag NSF-LKS:
NSF-LKS Troms
Leder: Renate Gamst Jenssen
Stakkevollvegen 368, 9019 Tromsø
Hjertemedisinsk avdeling
Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø
renategj80@hotmail.com
renate.gamst.jenssen@unn.no - tlf: 975 70 443
NSF-LKS Nordland
Leder: Gunn-Eva Hovland, Hellåsvn 9, 8011 Bodø
Tlf: 974 66 008 - gunn-eva.hovland@nlsh.no
gunn.eva.hovland@gmail.com
NSF-LKS Nord-Trøndelag
Leder: Lena Mari Bruheim, Leksdalsveien 1340, 7656 Verdal
Tlf: 990 36 794 - lenabruh@hotmail.com
Lena.Mari.Bruheim@helse-nordtrondelag.no
NSF-LKS Sør-Trøndelag
Leder: Thor Morten Strand, Nordbakken 22, 7097 Saupstad
Tlf: 928 43 586 - Thormstra@gmail.com
Thor.Morten.Strand@stolav.no
NSF-LKS Hordaland
Leder: Unni Kleppe Haukeland, 5114 Tertnes
Tlf. 915 84 963 - 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
Tlf.: 920 10 833
Kardiologisk sengepost
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Marianne_006@hotmail.com
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 Wilhelmsen Allé 30, 3117 Tønsberg
Tlf: 958 13 028 - Emma.Simonsen.Lund@siv.no
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».

Styret i NSF-LKS 2014
KONTAKTINFORMASJON
Offisiell adresse:
NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)
Postboks 456 Sentrum
0104 Oslo

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

Nettside og profilering:
Tor Haakon Bekkevold
Vøyensvingen 19
0458 Oslo
Tlf: 92 02 37 15
E-post: torhaakon@yahoo.no
Kardiologisk sengepost, Oslo Universitessykehus,
Rikshospitalet

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

Valgkomité:
Tone M. Norekvål (leder)
Tangen, 5177 Bjørøyhamn
Tlf: 56 32 99 00
Mobil: 99 04 46 35
E-post: tone.norekval@helse-bergen.no

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
e-mail: gsorense@ous-hf.no
Thoraxkirurgisk avd, Rikshospitalet
Kasserer:
Margaret Bjåen
Sollia 28
5912 Seim
Mobil: 99 24 57 34
E-post: margbja@gmail.com
Hjerteavdelingen, Hjerteintervensjon (HINT)
Haukeland Universitetssykehus
Medlemsservice, nettside og profilering
Gunhild Brørs
Knausenstien, 7800 Namsos
Tlf: 41 25 95 63
E-post: gunhild_b81@hotmail.com
Medisinsk overvåkningsavdeling/Hjerteovervåkning
Sykehuset Namsos
Varamedlemmer:
Observatør Hjerteposten:
Eva Dåreid Isaksen
Gullveien 10 B,
4629 Kristiansand
Tlf: 41 55 62 89
E-post a: eva.isaksen@sshf.no
E-post p: isaksensk@hotmail.com
Sørlandet sykehus Kristiansand

Marit Inderhaug Husby
Dybdahls vei 15 D
7051 Trondheim
Tlf: 92 85 70 38
E-post: marit.inderhaug.husby@stolav.no
Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs Hospital
Tone Aarhus
Stalsberg terrasse 26,
2010 Strømmen
Tlf: 91 13 25 08
E-post: tonihus@gmail.com
Seksjon for hjertearytmier ved Kardiologisk avdeling, OUS
Autorisert regnskapsfører:
Økonomiavdelingen NSF
Postboks 456 Sentrum
0104 Oslo
Statsautorisert revisor:
BDO Noraudit
Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo
Internasjonalt samarbeid:
Council on Cardiovascular Nursing and Allied
Professions (CCNAP) of the European Society
of Cardiology (ESC)
Tone M. Norekvål: Member Advisory Committe, Member Editorial Board,
European Journal of Cardiovascular Nursing, Member UNITE
Siv Olsen: Member of National Society Committee, Member of Guideline
Implementation Committee
Arbeidsgruppe for
kardiologiske sykepleiere i Norden:
Siv Olsen
Lerkeveien 11
9403 Harstad
Tlf: 975 90 038
E-post: sivolsen@hotmail.com
Medlem Hjertesviktforum
Merete Gulbrandsen Nordstad
Storåsveien 23, 1169 Oslo
Mobil: 90 11 36 69
E-post: meretegulbrandsen.nordstad@lds.no
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Kongresskalender
Tid og sted

Kongress, seminar, symposium og møter

Internettadresse med abstraktfrist

15. - 19. november 2014 AHA Scientific Sessions 14
Chicago

http://my.americanheart.org/professional/Sessions/

3. - 6. desember 2014
Wien

EuroEcho-Imaging 2014

http://www.escardio.org/congresses/
euroecho-imaging-2014/Pages/welcome.aspx

5. - 7. desember, 2014
Wien

The Second World Congress
of Clinical Lipidology

http://clinical-lipidology.com/

5. - 7. desember, 2014
Washington DC

11th Global CardioVascular
Clinical Trialists Forum (CVCT)

http://www.globalcvctforum.com/home

12. - 14. desember, 2014 New York Cardiovascular Symposium
New York

http://www.cardiosource.org/Lifelong-Learning-and-MOC/Education/
Courses-and-Conferences/Conferences/2014/December/NYCVS-2014.aspx

14. - 16. desember, 2014 ICI 2014
Tel Aviv

http://2014.icimeeting.com secretariat@icimeeting.com

22. - 24. januar 2015
Paris

Controversy and Updates
in Vascular Surgery (CACVS)

http://www.cacvs.org/en/scientific-program

19. - 20. februar 2015
Bologna

Atrial fibrillation and heart failure:
the ugly and the nasty.
11th International meeting

www.adriacongrex.it

14. - 16. mars 2015
San Diego

ACC.15 Annual Scientific Session

http://accscientificsession.cardiosource.org/ACC.aspx

16. - 18. april, 2015
Cannes

The 10th Clinical Update
on Cardiac MRI & CT

http://cardiacmri-ct.medconvent.at/

18. - 20. april, 2015
Catania, Italia

Mediterranean Cardiology Meeting:
Clinical & Interventional Cardiology

http://www.mcmweb.it/en/home.php

22. - 24. april 2015
Hamar

NSF-LKS landskogress 2015
– Med hjertet for de beste!

https://www.nsf.no/vis-artikkel/1511364/10506/
NSF-LKS-landskongress--2015---Med-hjerte-for-det-beste!

3. - 5. mai 2015, Madrid ICNC12, Nuclear Cardiology and Cardiac CT

http://www.escardio.org/congresses/icnc12/

8. - 9. mai 2015
Dubrovnik

EuroHeartCare. Cardiovascular nursing
and allied professions

http://www.escardio.org/congresses/euroheartcare-2015/
Pages/welcome.aspx

13. - 16. mai 2015
Boston

Heart Rhythm 2015

http://www.hrsonline.org/Education-Meetings/Scientific-Sessions/

14. - 16. mai 2015
Lisboa

EuroPRevent 2015

http://www.escardio.org/congresses/europrevent-2015/

23. - 26. mai 2015
Sevilla

Heart Failure Congress 2015

www.escardio.org/congresses/heart-failure-2015/Pages/welcome.aspx

28. - 30. mai 2015
Marseille

8th edition of RHYTHM, Arrhytmias
& heart failure

http://www.event.divine-id.com/fr/rhythm-2015

4. - 5. juni 2015, Lund

Postresuscitation Care focusing on neuroprognosticcation, cognitive follow-up, healthrelated quality-of-life and rehabilitation

www.mkon.se/postresuscitation
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Tid og sted

Kongress, seminar, symposium og møter

Internettadresse med abstraktfrist

4. - 6. juni 2015, Lyon

16th ISHNE, Congress of the International
Society for Holter and Noninvasive
Electrocardiology

www.ishne2015.org

4. - 6. juni 2015, Tallinn

25th Nordic-Baltic Congress
of Cardiology 2015

www.nbcc2015.eu

8. - 9. juni 2015, Nice

MEET Congress 2015

http://www.meetcongress.com/

11. - 13. juni 2015
Tromsø

NCS Vårmøte 2015

ncsvarmote2015@ccnorway.no

21. - 24. juni 2015
Milano

EHRA Europace Cardiostim 2015

http://www.escardio.org/congresses/ehra-europace-2015/Pages/
welcome.aspx

Tildelte medlemsstipend
høst 2014 (à kr. 8 000)
Navn

Arbeidsplass

Prosjekt

Irene Instenes
Assisterende avdelingssykepleier

Hjerteavdelingen,
Haukeland Universitetssykehus

9th Annual Meeting of
the European Delirium Association
6.-7. november, 2014 - Cremona (Italia)

Veiledning for artikkelforfattere i tidsskriftet Hjerteposten
• Artikler og leserinnlegg kan leveres
til Tidsskriftet Hjertepostens redaksjonskomité eller styremedlemmene i
NSF-LKS.
• Manuskript leveres elektronisk, fortrinnsvis 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 illustrasjoner til manuskriptene. De kan
legges direkte i teksten, eller leveres
på separate filer, angi i så fall plasseringssted og eventuell bildetekst.
Det er viktig at illustrasjoner er
tydelige.
• Oppgi også referanseliste dersom
det er benyttet. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere og
bearbeide manuskripter som skal
trykkes.

• Overskrifter og undertitler tar
redaksjonen seg av.
• Tidsskriftet Hjerteposten samarbeider nært med nettsiden til faggruppen av LKS for elektronisk publisering av aktuelle artikler og utvalgt
fagstoff.
Artikkelforfattere som ønsker å
reservere seg mot evt. publisering på
nettsiden, må oppgi dette ved innsending av manuskript til Hjerteposten.
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C Pradaxa «Boehringer Ingelheim». Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07

T KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172),
paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: UUTSRQSPQSUOTSRQNSMPLKJIQQHGQSFESDCFQSPQSDIDBKRHDASKRJPCHDRKS@PDSEPADGKSRK?SHAAK>ACF==KFDDPDHKLBSFBLHK<HRRKLSRK?S;GSKCCKLS<KLKSLHDHAP=FABPLKL9S
DPRSBH?CHQKLKSDCFQSKCCKLS8769SFC?KLS54OS3L9S@1KLBKDEHABS0/.6SACFDDKS5779S?HFJKBKD9S@I-KLBKGD1PG,S+K@FG?CHGQSFES?I-SEKGKBLPRJPDKS*)(8'SPQSC&GQKKRJPCHDRKS*%$'9SPQS=PLKJIQQKCDKSFESLKDH?HEKLKG?KS)(8SPQS%$S
@PDSEPADGK,S4OSRQSPQSUUTSRQNS#LHR"LS=PLKJIQQHGQSFESEKG!DSBLPRJPKRJPCHDASDIA?PRS*(8$'S@PDSEPADGKSDPRS@FLSQ1KGGPRQ3BBSKCKABHESBPBFCS@P=BK-LPBKDKAHL&LQHSKCCKLSBPBFCSAGK-LPBKDKAHL&LQH,SDosering: Før
?FJHQFBLFGKBKADHCFBJK@FG?CHGQSDBFLBKD9SR3SGILK=&GAD1PGKGS&G?KLD!AKDS=PLSFCCKS-FDHKGBKLSEK?S3SJKLKQGKS C S=PLS3S&BKC&AAKSFCEPLCHQSGK?DFBBSGILK=&GAD1PGS* C STSRCRHG&BB',SMPLKJIQQHGQSFESDCFQSPQS
DIDBKRHDASKRJPCHDRKS@PDSEPADGKSRK?SHAAK>ACF==KFDDPDHKLBSFBLHK<HRRKLSRK?S;GSKCCKLS<KLKSLHDHAP=FABPLKLNS(PADGKNS6GJK=FCBS?PDKSKLSUSAF-DKCSSUOTSRQSSQFGQKLS?FQCHQ,S+K@FG?CHGQSFES)(8SPQS%$9SPQS=PLKJIQQHGQS
FESLKDH?HEKLKG?KS)(8SPQS%$S*)(8%$'NS(PADGKNS6GJK=FCBS?PDKSKLSUSAF-DKCSSUOTSRQSSQFGQKLS?FQCHQSKBBKLSJK@FG?CHGQSRK?S-FLKGBKLFCBSFGBHAPFQ&CFGBH&RSHSRHGDBSOS?FQKL,S+K@FG?CHGQKGDSEFLHQ@KBSJ!LSJKDBKRRKDS
HG?HEH?&KCBSKBBKLSG!IKSE&L?KLHGQSFESJK@FG?CHGQKGDSGIBBKSEKH?SRPBSLHDHAPS=PLSJC!?GHGQ,SMPLKJIQQHGQSFESDCFQSPQSDIDBKRHDASKRJPCHDRKS@PDS-FDHKGBKLSRK?SFBLHK<HRRKL9S)(8%$NS#P-&CFD1PGKLS@EPLSLK?&DKLBS?FQCHQS
?PDKSFGJK=FCKDNSUSAF-DKCSSUUTSRQSSQFGQKLS?FQCHQSKLSFGJK=FCBSBHCSKC?LKS*5TS3L'SPQS-FDHKGBKLSDPRSDFRBH?HQSJL&AKLSEKLF-FRHCS*EKLF-FRHCSPQS#LF?FFSBFDSBHCSDFRRKSBH?',SMPLS=!CQKG?KS-FDHKGBKLSJ!LSRFGSEKCQKS
?PDKLHGQSTTSRQSKCCKLSTSRQSJFDKLBS-3SHG?HEH?&KCCSE&L?KLHGQSFESLHDHAPS=PLSBLPRJPKRJPCHDRKSPQSLHDHAPS=PLSJC!?GHGQNS#FDHKGBKLS4O>TS3L9S-FDHKGBKLSRK?SRP?KLFBSGK?DFBBSGILK=&GAD1PGS* C ST>OTSRCRHG&BB'9S
QFDBLHBB9S!DP=FQHBBSKCCKLSQFDBLP!DP=FQKFCSLK<&ADDIA?PR9SFG?LKS-FDHKGBKLSRK?S!ABSJC!?GHGQDLHDHAP,S#FDHKGBKLSRK?S!ABSJC!?GHGQDLHDHAPNS0!IKSACHGHDASPJDKLEFD1PGS*BKQGSBHCSJC!?GHGQSPQSFGKRH'SFGJK=FCKDSHS@KCKS
JK@FG?CHGQD-KLHP?KGSPQS?PDK1&DBKLHGQKLSAFGSQ1!LKDSHG?HEH?&KCB,SEKLQFGQSBHCS-FLKGBKLFCBSFGBHAPFQ&CFGBH&RNS)KBSFGJK=FCKDS3SEKG>BKSUSBHRKLS=LFSDHDBKS?PDKS=!LSJIBBKSBHCS-FLKGBKLFCBSFGBHAPFQ&CFGBH&R,SEKLQFGQS=LFS
-FLKGBKLFCBSFGBHAPFQ&CFGBH&RNSK-PGKLS-FLKGBKLFCBSFGBHAPFQ&CFGBH&RSPQSDBFLBS?FJHQFBLFGKBKADHCFBST>SBHRKLS=!LSBH?D-&GABKBSDPRS-FLKGBKLFCSJK@FG?CHGQSDA&CCKSE"LBSQHBBSKCCKLS-3SDFRRKSBH?D-&GABSDPRSDK-PGKLHGQS
FESAPGBHG&KLCHQSJK@FG?CHGQS*=,KAD,SH,E,S&=LFAD1PGKLBS@K-FLHG',SEKLQFGQSBHCSEHBFRHGS>FGBFQPGHDBS*(69S=,KAD,SFL=FLHG''NS C S5OTSRCRHG&BB9S(6SDBFLBKDSS?FQKLS=!LSDK-PGKLHGQSFES?FJHQFBLFGKBKADHCFB,S C S
5T>OTSRCRHG&BB9S(6SDBFLBKDSS?FQKLS=!LSDK-PGKLHGQSFES?FJHQFBLFGKBKADHCFB,SH?KGS#LF?FFSAFGS!AKS709SEHCS70SJK?LKSLK<KABKLKS(6DSK==KABS=!LDBSKBBKLSFBS#LF?FFS@FLSE"LBSDK-PGKLBSHSRHGDBSS?FQKL,S
EKLQFGQS=LFS(6S*=,KAD,SFL=FLHG'NS(6SJ!LSDK-PGKLKDSPQS?FJHQFBLFGKBKADHCFBSAFGSBFDSG3LS70SKLS,SPGEKLBKLHGQSFESFBLHK<HRRKLNS#FDHKGBKGSAFGSJK@FG?CKDSRK?S?FJHQFBLFGKBKADHCFBSHS=PLJHG?KCDKSRK?SKCKABLHDAS
KCCKLSRK?HAFRKGBKCCSAPGEKLBKLHGQ,S#LHR"LS=PLKJIQQHGQSFES(8$SKBBKLSQ1KGGPRQ3BBSKCKABHES@P=BK-LPBKDKAHL&LQHNS(PADGKNS6GJK=FCBS?PDKSKLSTSRQS*SAF-DCKLSSUUTSRQ'SUSQFGQS?FQCHQ,S+K@FG?CHGQKGSJ!LSDBFLBKSHGGKGS
U>SBHRKLSKBBKLSFEDC&BBKBSAHL&LQHDASHGGQLK-SRK?SUSKGAKCBSAF-DKCSPQS=PLBDKBBKSRK?SSAF-DCKLSUSQFGQS?FQCHQSHSBPBFCBS>OS?FQKL,S+K@FG?CHGQDDBFLBSJ!LS&BDKBBKDS@EHDS@KRPDBFDKSHAAKSKLSKBFJCKLB,S.EHDSJK@FG?CHGQSHAAKS
DBFLBKDSDFRRKS?FQSDPRSHGGQLK-KB9SJ!LSJK@FG?CHGQKGSDBFLBKSRK?SSAF-DCKLSUSQFGQS?FQCHQ,S#LHR"LS=PLKJIQQHGQSFES(8$SKBBKLSQ1KGGPRQ3BBSKCKABHESAGK-LPBKDKAHL&LQHNS(PADGKNS6GJK=FCBS?PDKSKLSTSRQS*SAF-DCKLSS
UUTSRQ'SUSQFGQS?FQCHQ,S+K@FG?CHGQKGSJ!LSDBFLBKSHGGKGSU>SBHRKLSKBBKLSFEDC&BBKBSAHL&LQHDASHGGQLK-SRK?SUSKGAKCBSAF-DKCSPQS=PLBDKBBKSRK?SSAF-DCKLSUSQFGQS?FQCHQSHSBPBFCBSUTS?FQKL,S+K@FG?CHGQDDBFLBSJ!LS&BDKBBKDS
@EHDS@KRPDBFDKSHAAKSKLSKBFJCKLB,S.EHDSJK@FG?CHGQSHAAKSDBFLBKDSDFRRKS?FQSDPRSHGGQLK-KB9SJ!LSJK@FG?CHGQKGSDBFLBKSRK?SSAF-DCKLSUSQFGQS?FQCHQ,S#P-&CFD1PGKLS@EPLSLK?&DKLBS?FQCHQS?PDKSFGJK=FCKDNSUOTSRQS*S
AF-DCKLSS4OSRQ'SUSQFGQS?FQCHQSKLSFGJK=FCBSBHCSKC?LKS*4OS3L'9S-FDHKGBKLSRK?SRP?KLFBSGK?DFBBSGILK=&GAD1PGS* C ST>OTSRCRHG&BB'SPQSEK?SDFRBH?HQSJL&ASFESFRHP?FLPG9SAHGH?HGSKCCKLSEKLF-FRHCS*#LF?FFSBFDS
DFRBH?HQSRK?S?HDDKSCKQKRH?CKGK',S(K?SRP?KLFBSGK?DFBBSGILK=&GAD1PGSPQSDFRBH?HQSJL&ASFESEKLF-FRHC9SJ!LS?KBSE&L?KLKDS3SLK?&DKLKS?PDKLHGQKGSFES?FJHQFBLFGKBKADHCFBSBHCS4OSRQS?FQCHQ,SEKLQFGQSBHCS-FLKGBKLFCBS
FGBHAPFQ&CFGBH&RNS)KBSFGJK=FCKDS3SEKGBKSSBHRKLS=LFSDHDBKS?PDKS=!LSJIBBKS=LFS?FJHQFBLFGKBKADHCFBSBHCS-FLKGBKLFCBSFGBHAPFQ&CFGBH&R,SEKLQFGQS=LFS-FLKGBKLFCBSFGBHAPFQ&CFGBH&RNSK-PGKLS-FLKGBKLFCBS
FGBHAPFQ&CFGBH&RSPQSDBFLBS?FJHQFBLF>GKBKADHCFBST>SBHRKLS=!LSBH?D-&GABKBSDPRS-FLKGBKLFCSJK@FG?CHGQSDA&CCKSE"LBSQHBBSKCCKLS-3SDFRRKSBH?D-&GABSDPRSDK-PGKLHGQSFESAPGBHG&KLCHQSJK@FG?CHGQS*=,KAD,SH,E,S&=LFAD1PGKLBS
@K-FLHG',S-KDHKCCKS-FDHKGBQL&--KLNS0K?DFBBSGILK=&GAD1PGS*FCCKSHG?HAFD1PGKL'NS+KQLKGDKBSACHGHDASKL=FLHGQSEK?SRP?KLFBSGK?DFBBSGILK=&GAD1PG,SMPLDHABHQ@KBSJ!LS&BEHDKD,SG?KLSJK@FG?CHGQSR3SGILK=&GAD1PGKGS=!CQKDS
?KLS?KBSKLSRHDBFGAKSPRSGK?DFBBSKCCKLS=PLEKLLKBSGILK=&GAD1PGS*=,KAD,S@I-PEPCKRH9S?K@I?LKLHGQSPQSJL&ASFESCKQKRH?CKLSDPRSAFGS-3EHLAKSGILK=&GAD1PGKG'SEK?SRHC?SBHCSRP?KLFBSGK?DFBBSGILK=&GAD1PGSPQS@PDS-FDHKGBKLS
4OS3L9SRHGDBSUSQFGQS3LCHQ9SKCCKLS@I--HQKLKSEK?SJK@PE,SKS=PLS!ELHQS#P-&CFD1PGKLS@EPLSLK?&DKLBS?FQCHQS?PDKSFGJK=FCKDS*PEKG=PL',S+FLGSPQS&GQ?PRSUS3LS*FCCKSHG?HAFD1PGKL'NS6GJK=FCKDSHAAKS-QF,SRFGQCKG?KS
DHAAKL@KBD>SPQSK==KAB?FBF,S$C?LKS4OS3LS*FCCKSHG?HAFD1PGKL'NS+KQLKGDKBSACHGHDASKL=FLHGQ,SMPLDHABHQ@KBSJ!LS&BEHDKD,S0ILK=&GAD1PGKGSJ!LS=!CQKDSRHGDBSUSQFGQS3LCHQ9SKCCKLS@I--HQKLKSEK?SJK@PE,SKS=PLS!ELHQS#P-&CFD1PGKLS
@EPLSLK?&DKLBS?FQCHQS?PDKSFGJK=FCKDS*PEKG=PL',S6?RHGHDBLKLHGQNS8FDSRK?SKCCKLS&BKGSRFB,SEKCQKDS@KCKSRK?SKBSQCFDDSEFGG,SF-DCKGKSDAFCSHAAKS3-GKDS?FSHGGBFASFESAF-DKCHGG@PC?KBSFCKGKSAFGSQHS!ABSJC!?GHGQDLHDHAP,S
Kontraindikasjoner:SEKL=!CDPR@KBS=PLSGPKGSFESHGG@PC?DDBP==KGK,S6CEPLCHQSGK?DFBBSGILK=&GAD1PGS* C STSRCRHG&BB',S6ABHESACHGHDASDHQGHAFGBSJC!?GHGQ,SAF?KSKCCKLSBHCDBFG?KLSDPRSE&L?KLKDS3S&BQ1!LKSKGS
EKDKGBCHQSLHDHAPS=PLSDB!LLKSJC!?GHGQKL,S)KBBKSAFGSHGAC&?KLKS-3Q3KG?KSKCCKLSGICHQSP--DB3BBSQFDBLPHGBKDBHGFCD3L9SRFCHQGKSDE&CDBKLSRK?S@!ISJC!?GHGQDLHDHAP9SGICHQSP--DB3BBS@1KLGK>SKCCKLSD-HGFCDAF?K9SGICHQS&B=!LBS
AHL&LQHDASHGGQLK-SHS@1KLGK9SD-HGFCAFGFCSKCCKLS!IGK9SGICHQSP--DB3BBSHGBLFALFGHKCCSJC!?GHGQ9SA1KGBSKCCKLSRHDBFGAKSPRS!DP=FQKFCKSEFLH KL9SFLBKLHPEKG!DKSRFC=PLRFD1PGKL9SEFDA&C"LKSFGK&LHDRKLSKCCKLSDB!LLKSHGBLFD-HGFCKS
KCCKLSHGBLF KLKJLFCKSEFDA&C"LKSFGPLRFCKSBHCDBFG?KL,SFRBH?HQSJK@FG?CHGQSRK?SFG?LKSFGBHAPFQ&CFGBHFSDPRS&=LFAD1PGKLBS@K-FLHGS*M.'9SCFERPCKAIC"LBS@K-FLHGS*KGPADF-FLHG9S?FCBK-FLHG9SPDE,'9S@K-FLHG?KLHEFBKLS
*=PG?F-FLHG&ADSPDE,'9SPLFCKSFGBHAPFQ&CFGBHFS*FL=FLHG9SLHEFLPADFJFG9SF-HFJFGSPDE,'9S&GGBFBBSHSD-KDHKCCKSDHB&FD1PGKLSDPRSJIBBKSFESFGBHAPFQ&CFD1PGDJK@FG?CHGQSKCCKLSG3LSM.SQHDSHS?PDKLSDPRSKLSG!?EKG?HQS=PLS3S
@PC?KSKBSDKGBLFCBSEKGKAFBKBKLSKCCKLSAFBKBKLSHSKGSFLBKLHKS3-KGB,S0K?DFBBSCKEKL=&GAD1PGSKCCKLSCKEKLDIA?PRSDPRSAFGS=PLEKGBKDS3S-3EHLAKSPEKLCKEKCDKG,SFRBH?HQSJK@FG?CHGQSRK?S=!CQKG?KSDBKLAKS#>Q->@KRRKLKNS
IDBKRHDASAKBPAPGF PC9S HACPD-PLHG9SHBLFAPGF PCSPQS?LPGK?FLPG,S&GDBHQKS@1KLBKACF==KLSDPRSALKEKLSFGBHAPFQ&CFD1PGDJK@FG?CHGQ,SForsiktighetsregler: 6GJK=FCKDSHAAKSEK?S=PL@!IK?KSCKEKLKG IRKLSS S!ELKS
GPLRFCEKL?H,SE"LBSJKQLKGDKBSACHGHDASKL=FLHGQSRK?SFGJK=FCBS?PDKLHGQS@PDS-FDHKGBKLSOTSAQSKCCKLSUUTSAQ,S)PDK1&DBKLHGQSKLSHAAKSG!?EKG?HQ9SRKGSG!IKSACHGHDASPEKLE3AGHGQSFGJK=FCKD,S+C!?GHGQDLHDHAPNS.PDSKC?LKS
54OS3LSKLS?FJHQFBLFGS=PLJ&G?KBSRK?S@!IKLKS=PLKAPRDBSFESDB!LLKSQFDBLPHGBKDBHGFCKSJC!?GHGQKLSEK?S?PDKLHGQSUOTSRQSSQFGQKLS?FQCHQ,S0!IKSACHGHDASPJDKLEFD1PGS*BKQGS-3SJC!?GHGQSKCCKLSFGKRH'SFGJK=FCKDSHS@KCKS
JK@FG?CHGQD-KLHP?KG9SD"LCHQSEK?SDIA?PRRKLSDPRSRK?=!?BKSKCCKLSKLEKLEK?KSAPFQ&CFD1PGD=PLDBILLKCDKL9SBLPRJP IBP-KGHSKCCKLS=&GAD1PGKCCKSJCP?-CFBK?K=KABKL9SGICHQSJHP-DHSKCCKLSDB!LLKSBLF&RKL9SJFABKLHKCCS
KG?PAFL?HBB9S!DP=FQHBB9SQFDBLHBBSKCCKLSQFDBLPHGBKDBHGFCSLK<&AD,SAF?KL9SBHCDBFG?KL9S-LPDK?ILKLSPQKCCKLS=FLRFAPCPQHDASJK@FG?CHGQS*DPRS067)D9S-CFBK@KRRKLK9S7D9S07D'SDPRSDHQGHAFGBS!AKLSLHDHAPKGS=PLSDB!LLKS
JC!?GHGQKL9SALKEKLSG!IKSGIBBK>LHDHAPE&L?KLHGQ,S#LF?FFSDAFCSA&GSQHDS@EHDS=PL?KCKGKSP--EKHKLSJC!?GHGQDLHDHAPKG,S(K?SBHCCKQQD=FABPLKLS=PLSJC!?GHGQSAFGSR3CHGQSFES?FJHQFBLFGDSFGBHAPFQ&CFD1PGDK==KABSE"LKSGIBBHQS
=PLS3S&GGQ3S=PLSDBPLSKAD-PGKLHGQ,S70>BKDBSKLS&-3CHBKCHQS@PDS-FDHKGBKLSDPRSJK@FG?CKDSRK?S?FJHQFBLFGSPQSJ!LS?KL=PLSHAAKS&B=!LKD,S$ 89S?88SPQSF#88SAFGSQHSGIBBHQSHG=PLRFD1PG9SRKGSBKDBKGKSKLSHAAKSDBFG?FL?HDKLBKS
PQSLKD&CBFBKGKSJ!LSBPCAKDSRK?S=PLDHABHQ@KB,S(K?SFCEPLCHQKSJC!?GHGQKLSR3SJK@FG?CHGQKGSDK-PGKLKDSPQSJC!?GHGQD3LDFAKGS&G?KLD!AKD,S%KQKRH?CKLSDPRS!AKLSJC!?GHGQDLHDHAPKGSJ!LSHAAKSJL&AKDSDFRBH?HQSRK?SKCCKLS
R3SJL&AKDSRK?S=PLDHABHQ@KBSDFRRKGSRK?S?FJHQFBLFG,S(K?S&BEHACHGQSFESFA&BBSGILKDEHABSR3S?FJHQFBLFGSDK-PGKLKD,S+L&ASFESJLHGPCIBHDAKS-LK-FLFBKLSBHCSJK@FG?CHGQSFESFA&BBSHDAKRHDASDCFQSAFGSPEKLEKHKDS@EHDS?889S
$ 8SKCCKLSF#88SHAAKSPEKLDBHQKLS!ELKSLK=KLFGDKGHE3SH@B,SCPAFCKSLK=KLFGDKEKL?HKL,S#CFDRFAPGDKGBLFD1PGKGKSFES?FJHQFBLFGKBKADHCFBSAFGS!AKSEK?SDFRBH?HQSJL&ASFESDEFAKSBHCSRP?KLFBKS#>Q->@KRRKLKS*=,KAD,S
EKLF-FRHC9SFRHP?FLPG9S-PDFAPGF PC9SAHGH?HGSPQSBH FQLKCPL'9SGK?DFBBSGILK=&GAD1PGS* C ST>OTSRCRHG&BB'SKCCKLSFC?KLS54OS3L,SHL&LQHSPQSHGBKLEKGD1PGKLNS#FDHKGBKLSDPRSQ1KGGPRQ3LSAHL&LQHDAKSHGGQLK-SKCCKLSHGEFDHEKS
-LPDK?ILKLSKLS&BDFBBS=PLS!ABSJC!?GHGQDLHDHAP9SPQS?KBSAFGSE"LKSJK@PES=PLSRH?CKLBH?HQSDK-PGKLHGQ,SMPLDHABHQ@KBSJ!LS&BEHDKDSG3LSJK@FG?CHGQKGSJCHLSRH?CKLBH?HQSDK-PGKLBS?FS&BDAHCCKCDKSFES?FJHQFBLFGSAFGSBFSCKGQKLSBH?S
EK?SGK?DFBBSGILK=&GAD1PG,S-HGFC>K-H?&LFCFGKDBKDH9SC&RJFC-&GAD1PGNS ABSLHDHAPS=PLSD-HGFCKSKCCKLSK-H?&LFCKS@KRFBPRKLSAFGS=PLKAPRRKSEK?SBLF&RFBHDAKSKCCKLSQ1KGBFBBKS-&GAD1PGKLSPQSEK?SJL&ASFESK-H?&LFCAFBKBLKS
PEKLSCKGQLKSBH?,SU,S?PDKSJ!LSF?RHGHDBLKLKDSRHGHR&RSSBHRKLSKBBKLSFBSAFBKBKLKBSKLS=1KLGKB,S)KBSALKEKDS@I--HQSPJDKLEFD1PGS=PLSGKELPCPQHDAKSBKQGSPQSDIR-BPRKL,S#FDHKGBKLSRK?S@!ISLHDHAPS=PLS?!?SAGIBBKBSBHCSAHL&LQHDAS
inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det fore-ligger begrensede sikkerhets- og effektdata. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110),
som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner:S6GBHAPFQ&CFGBHFSPQS-CFBKFQQLKQFD1PGD@KRRKLKNS+KQLKGDKBSKL=FLHGQSRK?S=!CQKG?KSJK@FG?CHGQKLSDPRSAFGSQHS!ABSJC!?GHGQDLHDHAPSEK?SDFRBH?HQSJL&ASRK?S
?FJHQFBLFGKBKADHCFBNS=LFAD1PGKLBS@K-FLHG9SCFERPCKAIC"LBS@K-FLHGSPQS@K-FLHG?KLHEFBKL9S*=PG?F-FLHG&AD9S?KDHL&?HG'9SBLPRJPCIBHDAKSCKQKRH?CKLSPQSEHBFRHGS>FGBFQPGHDBKL9SLHEFLPADFJFGSKCCKLSFG?LKSPLFCKS
FGBHAPFQ&CFGBHFSPQS-CFBKFQQLKQFD1PGD@KRRKLKSDPRS #77J777F>LKDK-BPLFGBFQPGHDBKL9SBHACP-H?HG9S-LFD&QLKC9SBH FQLKCPL9S?KADBLFGSPQSD&CG-ILF PG,S=LFAD1PGKLBS@K-FLHGSAFGSCHAKEKCSF?RHGHDBLKLKDSHS?PDKLSG!?EKG?HQS
=PLS3SJKEFLKSKBS3-KGBSDKGBLFCBSEKGK>SKCCKLSFLBKLHKAFBKBKL,S66>SKCCKLSACP-H?PQLKCJK@FG?CHGQSDFRBH?HQSRK?S?FJHQFBLFGKBKADHCFBSUUTSRQSKCCKLSUOTSRQSSQFGQKLS?FQCHQ9SAFGSQHS!ABSLHDHAPS=PLSDB!LLKSJC!?GHGQKL,S067)DNS
#QF,SJC!?GHGQDLHDHAP9SD"LCHQS=PLS067)DSRK?S@FCEKLHGQDBH?SUSBHRKL9SFGJK=FCKDSG!IKSPJDKLEFD1PGS=PLSBKQGS-3SJC!?GHGQ,S+C!?GHGQDLHDHAPKGSAFGSE"LKS!ABSEK?SDFRBH?HQSJL&ASFES?FJHQFBLFGKBKADHCFBSPQS7DSKCCKLS
07D,S)FJHQFBLFGKBKADHCFBSKLSD&JDBLFBS=PLSK=<&ADBLFGD-PLB-LPBKHGKBS#>QCIAP-LPBKHGS*#>Q-',SFRBH?HQSF?RHGHDBLKLHGQSRK?S#>Q->@KRRKLKS*FRHP?FLPG9S-PDF>APGF PC9SEKLF-FRHC9SAHGH?HG9SAKBPAPGF PC9S?LPGK?FLPG9S
ACFLHBLPRI HGSPQSBH FQLKCPL'S=PLEKGBKDS3SQHS!ABS?FJHQFBLFG-CFDRFAPGDKGBLFD1PG,SMPLDHABHQ@KBSR3S&BEHDKDSPQSG!IKSACHGHDASPJDKLEFD1PGS*BKQGSBHCSJC!?GHGQSKCCKLSFGKRH'SKLS?KL=PLS-3ALKEKBSD-KDHKCBSEK?SGK?DFBBS
GILK=&GAD1PG,SFRBH?HQSJK@FG?CHGQSRK?SDIDBKRHDASAKBPAPGF PC9SHBLFAPGF PC9S HACPD-PLHGSPQS?LPGK?FLPGSKLSAPGBLFHG?HDKLB,SFRBH?HQSJK@FG?CHGQSRK?SBFALPCHR&DSFGJK=FCKDSHAAK,S%FGQS@FCEKLHGQDBH?S=PLSFRHP?FLPGS
QHLSR&CHQ@KBS=PLSEK?EFLKG?KSHGBKLFAD1PGSHS&AKLSKBBKLSFRHP?FLPGDK-PGKLHGQ,SFRBH?HQSJL&ASFES#>Q->HG?&ABPLKLSDPRSLH=FR-H HG9S1P@FGGKD&LBS*-LHAA-KLHA&R'9SAFLJFRF K-HGSKCCKLS=KGIBPHGSLK?&DKLKLS?FJHQFBLFGAPGDKGBLFD1PGKGSPQSJ!LS&GGQ3D,S#LPBKFDK@KRRKLKSHGAC,SLHBPGFEHLS*DPRS-3EHLAKLS#>Q-'9SKLSHAAKS&G?KLD!ABSPQSDFRBH?HQSJK@FG?CHGQSFGJK=FCKDSHAAK,SGraviditet, amming og fertilitet: LFEH?HBKBNS)KBSKLSJKQLKGDKBS
RKGQ?KS?FBFSEK?L!LKG?KSJL&AS&G?KLSQLFEH?HBKB,S)ILKDB&?HKLS@FLSEHDBSLK-LP?&AD1PGDBPADHDHBKB,S&CHQSLHDHAPS=PLSRKGGKDAKLSKLS&A1KGB,SEHGGKLSHS=KLBHCSFC?KLSJ!LS&GGQ3SQLFEH?HBKBS&G?KLSJK@FG?CHGQ,SAFCSHAAKSJL&AKDS
&G?KLSQLFEH?HBKB9S@EHDSHAAKSDBLKGQBSG!?EKG?HQ,S6RRHGQNS)KBS=PLKCHQQKLSHAAKSACHGHDAKS?FBFS-3SK==KABKGSFES?FJHQFBLFGS-3SJFLGSDPRSFRRKD,S6RRHGQSJ!LSFEJLIBKDS&G?KLSJK@FG?CHGQ,SMKLBHCHBKBNS7GQKGSBHCQ1KGQKCHQKS
@&RFGKS?FBF,SBivirkninger: (FGCHQDBSLF--PLBKLBSKLSJC!?GHGQKLSDPRS=PLKAPRRKLS@PDS F,SUSFES-FDHKGBKGKSDPRSKLSAPLBBH?DJK@FG?CKBS=PLSKCKABHES@P=BK>SKCCKLSAGK-LPBKDKAHL&LQH9SU9OSFES-FDHKGBKLSRK?S
FBLHK<HRRKLSJK@FG?CKBS=PLS=PLKJIQQKCDKSFESDCFQSPQSDIDBKRHDASKRJPCHSPQS@PDSU9SFES-FDHKGBKLSJK@FG?CKBS=PLS)(8%$,SB!LLKSKCCKLSFCEPLCHQKSJC!?GHGQKLSAFGS=PLKAPRRKSPQ9S&FE@KGQHQSFESCPAFCHDFD1PG9SE"LKS
HGEFCH?HDKLKG?K9SCHEDBL&KG?KSKCCKLS=FBFCK,SCHAKS@KG?KCDKLSKLSHRH?CKLBH?SCHBKSLF--PLBKLBSHSACHGHDAKSDB&?HKL,SMPLKJIQQHGQSFES-LHR"LS(8$SKBBKLS@P=BK>SKCCKLSAGK-LPBKDKAHL&LQHNS(FGCHQKS*5UUTTSBHCSUUT'NS+CP?CIR=KNS
K?&DKLBS@KRPQCPJHG,S%KEKLQFCCKNSGPLRFCSCKEKL=&GAD1PG&GPLRFCKSCKEKL=&GAD1PGDBKDBKL,SHG?LKSEFGCHQKS*5UUTTTSBHCSUUTT'NS+CP?CIR=KNS6GKRH9SLK?&DKLBS@KRFBPALHB,S FDBLPHGBKDBHGFCKNS FDBLPHGBKDBHGFCS
JC!?GHGQ9S?HFL;9SAEFCRK9SLKABFCSJC!?GHGQ9SJC!?GHGQS=LFS@KRPLPH?KL9SP--AFDB,S.1KLBKAFLNS.KRFBPR9SJC!?GHGQS=LFSD3L,S.&?NS.&?JC!?GHGQ,S7RR&GDIDBKRKBNS.I-KLDKGDHBHEHBKB,S%KEKLQFCCKNSMPL@!IKBS6%686689S!ABKS
CKEKLKG IRKL9S@I-KLJHCHL&JHGKRH,S%&=BEKHKLNS$-HDBFADK,S&DAKC>DA1KCKBBDIDBKRKBNS.KRFLBLPDK,S0ILK&LHGEKHKLNSLPQKGHBFCSJC!?GHGQ9SHGAC,S@KRFB&LH,S ELHQKNS+C!?GHGQSEK?SD3L9S-PDBP-KLFBHEBS@KRFBPR9S-PDBP-KLFBHES
JC!?GHGQ9S-PDBP-KLFBHESE"DAHGQ9SD3LDKALKD1PG,S1KC?GKS*5UUTSTTTSBHCSUUTTT'NS+CP?CIR=KNS8LPRJP IBP-KGH,S FDBLPHGBKDBHGFCKNS6J?PRHGFCDRKLBK9S?ID-K-DH9SQFDBLPHGBKDBHGFCD3L9SHGAC,S!DP=FQKFCBSD3L9S
QFDBLP!DP=FQHBB9SQFDBLP!DP=FQKFCSLK<&ADDIA?PR9S?ID=FQH,S.1KLBKAFLNS+C!?GHGQ,S7RR&GDIDBKRKBNSBDCKBB9S-L&LHB&D9SFGF=ICFABHDASLKFAD1PG9SFGQHP!?KR9S&LBH FLHF,S%&=BEKHKLNS.KRP-BIDK,S0KELPCPQHDAKNS7GBLFALFGHFCS
@KRPLFQH,S ELHQKNS+C!?GHGQSEK?SHG1KAD1PGDDBK?KB9SJC!?GHGQSEK?SHGGDBHAASFESAFBKBKL9SJCP?HQSE"DAHGQ9SJC!?GHGQSEK?SHGGDGHBBDBK?KB9SFGKRHS-PDBP-KLFBHEB9SD3L?LKGKLHGQ9S-PDBP-KLFBHES?LKGKLHGQ,SA1KGBNS
7RR&GDIDBKRKBNS+LPGAPD-FDRK,SMPLKJIQQHGQSFESDCFQSPQSDIDBKRHDASKRJPCHDRKS@PDSEPADGKSRK?SHAAK>ACF==KFDDPDHKLBSFBLHK<HRRKLNS(FGCHQKS*5UUTTSBHCSUUT'NS+CP?CIR=KNS6GKRH,S FDBLPHGBKDBHGFCKNS
FDBLPHGBKDBHGFCSJC!?GHGQ9SFJ?PRHGFCDRKLBK9S?HFL;9S?ID-K-DH9SAEFCRK,S.&?NS.&?JC!?GHGQ,S%&=BEKHKLNS$-HDBFADK,S0ILK&LHGEKHKLNSLPQKGHBFCSJC!?GHGQ9SHGAC,S@KRFB&LH,SHG?LKSEFGCHQKS*5UUTTTSBHCSUUTT'NS+CP?
CIR=KNSK?&DKLBS@KRPQCPJHG9SBLPRJP IBP-KGH,S FDBLPHGBKDBHGFCKNSKABFCSJC!?GHGQ9SJC!?GHGQS=LFS@K>RPLPH?KL9SQFDBLPHGBKDBHGFCD3L9SHGAC,S!DP=FQKFCBSD3L9SQFDBLP!DP=FQHBB9SQFDBLP!DP=FQKFCSLK<&ADDIA?PR9SP--AFDB9S
?ID=FQH,S.1KLBKAFLNS.KRFBPR9SJC!?GHGQ,S7RR&GDIDBKRKBNS.I-KLDKGDHBHEHBKB9S&BDCKBB9S-L&LHB&D,S%KEKLQFCCKNSGPLRFCSCKEKL=&GAD1PG&GPLRFCKSCKEKL=&GAD1PGDBKDBKL9S=PL@!IKBS6%68668,S%&=BEKHKLNS.KRP-BIDK,S
0KELPCPQHDAKNS7GBLFALFGHFCS@KRPLFQH,S1KC?GKS*5UUTSTTTSBHCSUUTTT'NS+CP?CIR=KNSK?&DKLBS@KRFBPALHB,S7RR&GDIDBKRKBNS6GF=ICFABHDASLKFAD1PG9SFGQHP!?KR9S&LBH FLHF,S%KEKLQFCCKNS ABKSCKEKLKG IRKL9S
@I-KLJHCHL&JHGKRH,S&DAKC>DA1KCKBBDIDBKRKBNS.KRFLBLPDK,S ELHQKNS+C!?GHGQSEK?SHG1KAD1PGDDBK?KB9SJC!?GHGQSEK?SHGGDBHAASFESAFBKBKL9SJC!?GHGQSEK?SD3L9SJC!?GHGQSEK?SHGGDGHBBDBK?KB,SA1KGBNS7RR&GDIDBKRKBNS
+LPGAPD-FDRK,S)(8%$SJK@FG?CHGQSPQS)(8%$S-LP=ICFADKNS(FGCHQKS*5UUTTSBHCSUUT'NS FDBLPHGBKDBHGFCKNS FDBLPHGBKDBHGFCSJC!?GHGQ9S?ID-K-DH9SLKABFCSJC!?GHGQ,S.&?NS.&?JC!?GHGQ,S%&=BEKHKLNS$-HDBFADK,S0ILK
&LHGEKHKLNSLPQKGHBFCSJC!?GHGQ9SHGAC,S@KRFB&LH,SHG?LKSEFGCHQKS*5UUTTTSBHCSUUTT'NS+CP?CIR=KNS6GKRH,S FDBLPHGBKDBHGFCKNS6J?PRHGFCDRKLBK9S?HFL;9SAEFCRK9SJC!?GHGQS=LFS@KRPLPH?KL9SQFDBLPHGBKDBHGFCD3L9SHGAC,S
!DP=FQKFCBSD3L9SQFDBLP!DP=FQHBB9SQFDBLP!DP=FQKFCSLK<&ADDIA?PR9SP--AFDB,S.1KLBKAFLNS.KRFBPR9SJC!?GHGQ,S7RR&GDIDBKRKBNS.I-KLDKGDHBHEHBKB9S&BDCKBB9S-L&LHB&D,S%KEKLQFCCKNSGPLRFCSCKEKL=&GAD1PG&GPLRFCKS
CKEKL=&GAD1PGDBKDBKL9S=PL@!IKBS6%686689S!ABKSCKEKLKG IRKL,S%&=BEKHKLNS.KRP-BIDK,S&DAKC>DA1KCKBBDIDBKRKBNS.KRFLBLPDK,S ELHQKNS+C!?GHGQSEK?SD3L,S1KC?GKS*5UUTSTTTSBHCSUUTTT'NS+CP?CIR=KNS
8LPRJP IBP-KGH,S FDBLPHGBKDBHGFCKNS)ID=FQH,S7RR&GDIDBKRKBNS6GF=ICFABHDASLKFAD1PG9SFGQHP!?KR9S&LBH FLHF,S0KELPCPQHDAKNS7GBLFALFGHFCS@KRPLFQH,S ELHQKNS+C!?GHGQSEK?SHG1KAD1PGDDBK?KB9SJC!?GHGQSEK?SHGGDBHAASFES
AFBKBKL9SJC!?GHGQSEK?SHGGDGHBBDBK?KB,SA1KGBNS+CP?CIR=KNSK?&DKLBS@KRPQCPJHG9SLK?&DKLBS@KRFBPALHB,S7RR&GDIDBKRKBNS+LPGAPD-FDRK,S%KEKLQFCCKNS.I-KLJHCHL&JHGKRH,SOverdosering/Forgiftning: Symptomer:
.!IKLKS?PDKLSKGGSFGJK=FCBSQHLS!ABSJC!?GHGQDLHDHAP,S+K@FG?CHGQNS7GBKBSFGBH?PB,S(K?SJC!?GHGQDAPR-CHAFD1PGKLSR3SJK@FG?CHGQKGSDK-PGKLKDSPQS3LDFAKGSBHCSJC!?GHGQKGS&G?KLD!AKD,S6?KAEFBS?H&LKDKSR3S
P--LKBB@PC?KD,S#FDDKG?KSDB!BBKJK@FG?CHGQ9SDCHASDPRSAHL&LQHDAS@KRPDBFDKSPQSJCP?BLFGD=&D1PGSJ!LSE&L?KLKD,S6ABHEKLBS-LPBLPRJHGAPR-CKADAPGDKGBLFBS*=,KAD,SM$7+6'9SLKAPRJHGFGBS=FABPLS(77FSKCCKLSAPGDKGBLFBSFES
APFQ&CFD1PGD=FABPLKGKS779S7SPQSSAFGSPQD3SPEKLEKHKD9SRKGS?FBFSEK?L!LKG?KSACHGHDASGIBBKSKLSDE"LBSJKQLKGDKB,SPFQ&CFD1PGDBKDBKLSAFGSE"LKS&-3CHBKCHQKSEK?SF?RHGHDBLKLHGQSFES?KS=PLKDC3BBKSLKEKLDKLKG?KS
=FABPLKGK,S(K?SBLPRJP IBP-KGHSKCCKLSEK?SJL&ASFESCFGQBH?DEHLAKG?KS-CFBK@KRRKLKSJ!LSF?RHGHDBLKLHGQSFESJCP?-CFBKAPGDKGBLFBSPQD3SPEKLEKHKD,SIR-BPRFBHDASJK@FG?CHGQSJ!LSQHDS&BH=LFSACHGHDASE&L?KLHGQ,S)FJHQFBLFGS
AFGS=1KLGKDSEK?S?HFCIDK,S+KQLKGDKBSACHGHDASKL=FLHGQSEK?L!LKG?KSGIBBKGSFES?KGGKS-LPDK?ILKG,SKS H=BHG=PLRFD1PGKGDSFGJK=FCHGQKLS+TU6S$T4SDH?KS?,SEgenskaper: CFDDHDKLHGQNSPR-KBHBHE9SLKEKLDHJKC9S?HLKABKS
BLPRJHG@KRRKL,S(HLAGHGQDRKAFGHDRKNS)FJHQFBLFGKBKADHCFBSKLSKBSDR3RPCKAIC"LBS-LP?L&QS&BKGS=FLRFAPCPQHDASFABHEHBKB9SDPRSPR?FGGKDSLFDABSPQS=&CCDBKG?HQSBHCS?FJHQFBLFGSEK?SKDBKLFDKAFBFCIDKLBS@I?LPCIDKSHS
-CFDRFSPQSCKEKL,S.KRRHGQSFESBLPRJHGS=PLKJIQQKLS&BEHACHGQSFESBLPRJKL,S)FJHQFBLFGS@KRRKLS=LHBBSBLPRJHG9SJLHGJ&G?KBSBLPRJHGSPQSBLPRJHGHG?&DKLBS-CFBKFQQLKQFD1PG,SCFLSAPLLKCFD1PGSRKCCPRS-CFDRFAPGDKGBLFD1PGSFES?FJHQFBLFGSPQSQLF?SFESFGBHAPFQ&CFD1PGDK==KAB,S)FJHQFBLFGS=PLCKGQKLS889S$ 8SPQSF#88,S6JDPL-D1PGNS6JDPC&BBSJHPBHCQ1KGQKCHQ@KBS=PLS?FJHQFBLFGS F,S9O,S6JDPL-D1PGKGS-PDBP-KLFBHEBSKLSLKCFBHEBSCFGQDPRS
DFRRKGCHQGKBSRK?S=LHDAKSHG?HEH?KLSPQSEHDKLSKGS1KEGS-CFDRFAPGDKGBLFD1PGDBH?DA&LEKS&BKGS@!IKSBP--KL,SFAD,S-CFDRFAPGDKGBLFD1PGSP--G3DSSBHRKLSKBBKLSF?RHGHDBLKLHGQSHS-PDBP-KLFBHES-KLHP?K,S%FGQDPRSPQS
=PLDHGAKBSFJDPL-D1PGS=PLKAPRSEFGCHQEHDSJFLKS-3SP-KLFD1PGD?FQKG,S)KS-3=!CQKG?KS?FQKLSKLS?FJHQFBLFGFJDPL-D1PGKGSLFDASPQSRFAD,S-CFDRFAPGDKGBLFD1PGSP--G3DSKBBKLSSBHRKL,SFBS-3EHLAKLSHAAKS
JHPBHCQ1KGQKCHQ@KBKGSFES?FJHQFBLFG9SRKGS=PLCKGQKLSBH?KGSBHCSRFAD,S-CFDRFAPG>DKGBLFD1PGSRK?SSBHRKL,S)KGSPLFCKSJHPBHCQ1KGQKCHQ@KBKGSAFGS!AKSRK?S4OS@EHDSAF-DKCHGG@PC?KBSHGGBFDSFCKGKS&BKGSAF-DKCDAFCCKB,S
#LPBKHGJHG?HGQNS>O,SMPL?KCHGQNS)HDBLHJ&D1PGDEPC&RNST>4TSCHBKL,S.FCEKLHGQDBH?NS#CFDRFAPGDKGBLFD1PGKGSFES?FJHQFBLFGSEHDKLSKBSJHKAD-PGKGBHKCBS=FCCSRK?SQ1KGGPRDGHBBCHQSBKLRHGFCS@FCEKLHGQDBH?S-3SUUSBHRKLS@PDS
=LHDAK9SKC?LKS-FDHKGBKL9SPQS F,SU>USBHRKLSKBBKLSR&CBH-CKS?PDKL,S.FCEKLHGQDBH?KGSKLS?PDK&FE@KGQHQSPQS=PLCKGQKBSEK?SGK?DFBBSGILK=&GAD1PG,SKBFJPCHDRKNS)FJH>QFBLFGSAPG1&QKLKDSBHCS=FLRFAPCPQHDASFABHEKS
F ICQC&A&LPGH?KL,S-PLSFESFG?LKSRKBFJPCHBBKLSKLS-3EHDB,SBDAHCCKCDKNS)FJHQFBLFGSKCHRHGKLKDS@PEK?DFAKCHQSHS&=PLFG?LKBS=PLRSHS&LHGKG,SOppbevaring og holdbarhet:S--JKEFLKDSHSPLHQHGFC-FAGHGQKGS=PLS3SJKDAIBBKS
RPBS=&ABHQ@KB,SPakninger og priser: 4OSRQNSUTSDBA,S*KG?PDK'SALSUOT9T,STSDBA,S*KG?PDK'SALS4TO9T,SUUTSRQNSUTSDBA,S*KG?PDK'SALSUOT9T,STSDBA,S*KG?PDK'SALS4TO9T,SUOTSRQNSTSDBA,S*KG?PDK'SALS4TO9T,S
Refusjonsberettiget bruk: MPLKJIQQKCDKSFESDCFQSPQSDIDBKRHDASKRJPCHDRKS@PDSEPADGKS-FDHKGBKLSRK?SHAAK>ACF==KFDDPDHKLBSFBLHK<HRRKLSRK?SKGSKCCKLS<KLKSLHDHAP=FABPLKLSDCHASDPRSBH?CHQKLKSDCFQSKCCKLS876S*BLFGDHKGBS
HD @KRH SFBBF A'SFC?KLS=,P,R,S4OS3L9S@1KLBKDEHABS*=,P,R,S0/.6SACFDDKS77'9S?HFJKBKD9S@I-KLBKGD1PG,SK=&D1PGDAP?KLNS7 # S49S7 )S7,S(HCA3LNS7GQKG,S#LHR"L=PLKJIQQKCDKSFESEKG!DSBLPRJPKRJPCHDASDIA?PRS@PDS
EPADGKS-FDHKGBKLSDPRS@FLSQ1KGGPRQ3BBSKCKABHESBPBFCS@P=BK-LPBKDKAHL&LQHSKCCKLSBPBFCSAGK-LPBKDKAHL&LQH,SK=&D1PGDAP?KLNS7 # ST9S7 )ST,S(HCA3LNSU'SK=&D1PGSIBKDSDKCESPRSCKQKRH?CKBSDAFCSJKGIBBKDSHSRHG?LKSKGGS
SR3GK?KL,SSist endret: &CHSTU,

+PK@LHGQKLS7GQKC@KHRS0PLFIS9S#PDBJPADSTOSU4S6DAKLSBC=SS4SUSTT9Spradaxa.no
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Referanser: .PDS-FDHKGBKLSRK?SHAAK>ACF==KFDDPDHKLBSFBLHK<HRRKL,SKS-LK-FLFBPRBFCKSKCCKLS-LF?FF,GPS=PLS&B=ICCKG?KSHG=PLRFD1PG,S1. #LF?FFS-LK-FLFBPRBFCKS
*# 'ST,T,TU,S2. PGGPCCIS9S$ KAPHB S)9S/&D&=SSKBSFC,S)FJHQFBLFGSEKLD&DS
FL=FLHGSHGS-FBHKGBDSHB@SFBLHFCSJLHCCFBHPG,S0S$GQCSSK?STTSUNUUUUOU,
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Det er kun PRADAXA
150 mg 2 x dgl som
signifikant reduserer
risikoen for hjerneinfarkt
vs warfarin.1,2,*

NYHET
NÅ OGSÅ GODKJENT MED
FØLGENDE INDIKASJON:
Behandling av dyp
venetrombose (DVT) og
lungeembolisme (LE), og
forebyggelse av residiverende
DVT og LE hos voksne.1

TUR TIL
ITALIA

SØNNENS
BRYLLUP

77 ÅRSDAG

dabigatran etexilate
pradaxa.no
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Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefontilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre
med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

Telefontjenesten er gratis, innringer betaler
bare vanlig lokaltakst.
Hjertelinjen er åpen man-fre 10.00 - 14.00.

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.

facebook.com/hjerteliv

På Hjertelinjen kan du også bestille våre hjertebrosjyrer
Hjerteliv

Hjerteliv.no

Spis for hjertet

Trim for hjertet

Hjerteliv

Kolesterol er
ikke ett fett !

Hjerteliv

Bytt til sunt fett
– de hjertevennlige alternativene

RETURADRESSE:
Gunhild Brørs
Knausenstien 6
7802 Namsos

t Hjerneslag
t Hjerteinfarkt
t Hjerteoperasjon
t 4QJTGPSIKFSUFU
t #ZUUUJMTVOUGFUU
t ,PMFTUFSPMFSJLLFFUUGFUU
t 5SJNGPSIKFSUFU
t "USJFĘJNNFS
t Angina
t )KFSUFSJCFWFHFMTF
t )KFSUFTWJLU
t )ZUCMPEUSZLL
t 4QJTGPSIKFSUFU
t %BHCPLWFEIKFSUFTWJLU
t ,WJOOFSPHIKFSUFPH
 LBSTZLEPNNFS

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

