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ER ATRIEFLIMMERPASIENTER

GODT NOK INFORMERT OM SIN SYKDOM?
”Stopp proppen” er et
informasjonsprogram for
atrieflimmerpasienter, utviklet i
samarbeid med spesialsykepleiere i
kardiologi og spesialister.
Vi tilbyr en materiellpakke med
følgende innehold
t

Pasientbrosjyrer

t

De vanligste stilte spørsmål om
atrieflimmer

t

Plakat og informasjonskort
samt visittkort med informasjon
til hvor man kan lese mer om
atrieflimmer

Programmet består av flere
temabrosjyrer og kan tilpasses
den enkelte pasient. Statens
Legemiddelverk har godkjent bruk
av programmet.

Bestill på TouchToConnect,
Boehringer Ingelheims webportal
for helsepersonell

t2c.no/atrieflimmer

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

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 årets 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.

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!

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

4

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

Spørreundersøkelse for utvikling
Kjære medlem!
Årets start er alltid en spennende tid
for oss som sitter i landsstyret.
Vi møtes i januar og legger føringer
for aktivitet til NSF-LKS dette året.
Hvert år har en egen handlingsplan
som ferdigsstilles og vi godkjenner
budsjettet. I tillegg så er kongressen
et viktig tema på dette møtet.
Det er alltid hyggelig å publisere
programmet, og vi kjenner på gleden
over at vi i år igjen er tilbake med vår
egen nasjonale kongress. Vi har jobbet
hektisk med å få programmet ferdig
tidlig slik at dere som medlemmer
kan planlegge deltagelse i så god tid
at turnus og drift kan legges opp ut
fra dette. Jeg må benytte anledningen
til å takke forelesere som stiller opp
og alle de som har sendt inn abstrakt
til kongressen. Dere gjør at vi får
et spennende program med et bredt
faglig innhold.
Kongressen er viktig på flere måter.
Den er den viktigste nasjonale arenaen for inspirasjon, nettverksbygging
og samhandling innenfor kardiologisk
sykepleie. Den er også viktig for aktiviteten i lokalgruppene. Lokalgruppelederne samles til et eget
møte i forkant av kongressen, noe
som gjør at de kan utveksle erfaringer
og tips. Implementeringen av lokalgrupperegnskapene vet vi har vært
utfordrende for de som sitter i lokalstyrene, og denne samlingen gjør at
opplæring og informasjonsflyt blir

enklere. Lokalgruppeledermøtet er
også et viktig bindeledd for oss som
sitter i sentralstyret. De vet hvor
skoen trykker!
Nytt i år er at vi har en prekongress i
skriving av abstrakt. NSF-LKS er opptatt av kunnskapsutveksling og at det
som dere medlemmer har av erfaringer eller prosjekter ikke bare kommer
til nytte i nærområdet. Kunnskap om
skriving av abstrakt er derfor viktig da
det gjerne er inngangsbilletten til nasjonale og internasjonale kongresser.
Det er ikke alle som i sitt miljø får
muligheten til å tilegne seg denne
kunnskapen, både på grunn av tilgjengelighet og tid. Derfor er vi veldig
glad for at Tone Merete Norekvål,
med lang erfaringi å undervise i abstraktskriving, vurdere abstrakt og
skrive abstrakt, kommer. Påmelding er
via vår påmeldingslink til kongressen.
Det er også mulig å sende en mail til
meg: sivolsen@hotmail.com
Vel så viktig som det faglige, er årets
Generalforsamling (GF).
Medlemmene har frist for å levere inn
saker til GF innen 12. mars. I dagens
Hjertepost får dere også lese litt om
valget som skal være under GF og
vervene som styret består av.
Vi håper på en GF med stort engasjement og stor oppslutning.
Meld deg på via vår påmeldingslink
til kongressen.

Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre alle våre medlemmer til å
melde seg inn i Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP). Det er den
europeiske organisasjonen for sykepleiere innenfor kardiologi. CCNAP
er organisert under European Society
of Cardiology (ECS). Medlemsskapet
er gratis. Mange norske medlemmer
gir oss muligheten til å være med på
det europeiske arbeidet i faget vårt.
Håper derfor du tar deg tid til å
melde deg inn. Det vil også være
mulighet for innmelding under kongressen vår. For mere informasjon
sjekk:
http://www.escardio.org/communities/
councils/CCNAP/Pages/membership.
aspx
Avslutningsvis vil jeg gratulere nyutdannede spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleie. Jeg vet at det blir lagt
igjen mye tid og krefter underveis,
men gleden av å ha lært noe nytt, fått
en dybdeforståelse og noen verktøy
videre er desto større. Håper vi ser
dere som aktive medlemmer og som
viktigere pådrivere for å bedre den
kardiologiske sykepleie til pasientene
våre.

Hjertelig hilsen
Siv
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Ny i Hjertepostenredaksjonen
Jeg heter SisselAnita Rath og er
nyvalgt leder for
NSF-LKS Buskerud, hvor jeg har
vært medlem siden oppstart i
2008. Jeg bor i
Nedre Eiker, er
gift og har fire jenter. Jeg arbeider ved
Medisinsk Intensiv på Drammen sykehus, Vestre Viken HF.
NSF-LKS Buskerud dekker alle de
fire sykehusene i Vestre Viken HF, som
Bærum, Drammen, Kongsberg og Rin-

gerike. Intensjonen til NSF-LKS Buskerud er at alle de fire sykehusene er
representert i styret, og så langt er tre
av fire sykehus representert.
I 2013 var jeg ferdig utdannet kardiologisk sykepleier ved Høyskolen i
Oslo og Akershus, et naturlig valg for
meg i forhold til videreutdanning. Jeg
har alltid vært engasjert i hjertepasientene, og med økende kunnskap om
denne pasientgruppen øker også engasjementet mitt. Jeg har en allsidig
erfaring innenfor sykepleien, men de
siste ti årene har vært innenfor gruppen hjerte- og lungepasienter.

Jeg har vært med i styret i NSFLKS Buskerud det siste året, før jeg nå
ble valgt til leder. Dette er et engasjement jeg gleder meg til å ta fatt
på og ser frem til å arrangere spennende temakvelder, og holde fagområdet vårt levende i Buskerud
sammen med de andre i styret. Lage
en arena i en travel sykepleierhverdag
til å få inspirasjon, faglig påfyll og
oppdateringer på det som skjer innenfor vårt fagfelt, i en ellers så travel
hverdag.

Informasjon og råd
om hjertesykdommer
Bokfakta:
Forfatter: Dr. Helge Istad
Tittel: Hjerteboka - Informasjon og råd om hjertesykdommer
Forlag: Opera Forlag
Antall sider: 311
ISBN: 9788292845059
Bokanmeldelse ved Siv Olsen,
spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie

Oppbygning
av boken

Dr. Helge Istad er spesialist i indremedisin og har lang erfaring med pasienter som utredes for eller har hjertesykdom. Istad har skrevet en bok
for de med hjertesykdom, som lurer
på om de kan ha hjertesykdom eller
for de som ønsker informasjon om
hjertesykdom. Informasjonen er lagt
opp rundt fortellinger hvor vi møter
pasienter med sin helt unike historie.
Mye av boken er derfor skrevet som
en dialog mellom legen og pasienten,
og vi får et innblikk i måter å møte
pasienten på når de er usikker på behandlingen.

Boken er delt inn i kapitler som omhandler sykdom, livsstil eller undersøkelser og behandling, noe som gjør at
boken også kan brukes som et oppslagsverk. Det kan virke noe rotete
at risikofaktorer og sykdommer ikke
nevnes samlet. Dette gjør også at leseren opplever mange gjentagelser
som kunne vært unngått til fordel
for en bok med færre sider. Illustrasjonene virker noe utdatert og er ikke
alltid slik at den hjelper leseren til å forstå teksten. Dr Istad viser til studier
som med fordel kunne vært lagt inn
med referanser. Dette ville gjort opplysningene mer troverdig. Fra et syke-
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pleieperspektiv er det også synd at de
gode tilbudene med Hjertesviktpoliklinikk, Diabetespoliklinikk og Hjerterehabilitering ikke er nevnt. Når det er
sagt, så tar boken opp mange spørsmål
som vi vet pasientene har, og har i så
måte møtt målgruppen. Denne boken
kan være aktuell for sykepleierstudenter som ønsker en annen vinkling
på pensum, eller sykepleiere som er
ferske i møte med hjertepasienter, men
er nok mest aktuell for den leseglade
pasient eller pårørende.

Oslo, 13. – 14. november 2014

«Norsk Hjertesviktforum er en ideell organisasjon
for helsepersonell med spesiell interesse for hjertesvikt.
Hovedformålet vårt er å arrangere et årlig tverrfaglig seminar.»
http://www.hjertesviktforum.no/

Marianne Gullvåg, Gunhild Brørs,
Marit I. Husby og Eva Kjøl Slind

Seminaret er for helsepersonell med
interesse for hjertesvikt, der faglig input
og oppdatering om nytt innen forskning/behandling står sentralt. Samtidig
er dette en flott arena for å bli kjent og
dele erfaringer med andre som jobber
med pasienter som har hjertesvikt.
Mange som var til stede disse
dagene jobber ved de ulike hjertesviktpoliklinikkene i landet. I tillegg var
det representanter fra Norsk hjertesviktregister og fra ulike legemiddel-

firma. Begge dagene inneholdt spennende foredrag, med gode pauser for
servering og «mingling». Torsdag kveld
var det kongressmiddag i Grilleriet i
Operapassasjen, med deilig mat og god
stemning.
Forumet ble holdt i Oslo Kongressenter. Leder Brit Velund ønsket velkommen, og vi fikk to spennende dager
med ferske tema knyttet opp mot
pasienter med hjertesvikt. Nedenfor
kommer referat fra noen av foredragene:

Trening ved hjertesvikt –
fra studier til praksis

v/Overlege/Professor Øyvind Ellingsen, St. Olavs Hospital/NTNU
Etter 15-års forskning ved NTNU har
de funnet ut at veien til pasientbehandling er trening!
Hvorfor er trening så bra?

Trening virker i alle aldre og biologisk
alder påvirkes ved å øke maksimalt
O2-opptak (VO2 maks). VO2-maks
er en markør for biologisk alder og et
mål på fysisk helse, og et prognostisk
mål for mortalitet. VO2-maks opptak
er avhengig av muskler, hjertet, blodårer, blodprosent og lunger. Trening
bedrer alle risikofaktorene for hjerteog karsykdom som høyt blodtrykk,
kols, diabetes, kolesterol, overvekt og
røyking. Hos de med alle risikofaktorene er det de som er sprekest som
har minst risiko for hjerte- og karsykdom.
Hvilket treningsopplegg
er best?

Styret: Brit Velund, Anne Eirheim, Merete G. Nordstad og Lili Ann H. Dommersnes

Forskning viser at trening med høy
intensitet (85-90 % av maks puls) gir
best effekt på VO2-maks, og at 4x4
minutter intervalltrening er den aller
beste treningen. Målet for hjertepasienten er å komme opp i puls for å få
effekt på hjertet. Økt puls virker positivt på hjertet ved at muskelcellene
trekker seg sammen fortere og mer
effektivt. Dermed blir hjertet sprekere.
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I blodårene blir endotelet styrket av
trening ved at blodårene utvider seg,
blodstrømmen øker, fettavleiringer
motvirkes og blodpropp hindres.
Det er viktig å huske på at kondisjonstrening er ferskvare. En person
som trener aktivt når et platånivå etter
8 uker. Hvis personen stopper opp
med treningen helt etter 8 uker er
personen tilbake til grunnivå etter 3
uker.
Hva er vår rolle
som helsepersonell?

Vår rolle som helsepersonell er å vise
interesse for pasienten gjennom rådgivning, motivasjon, kunnskap og egen
erfaring. Helsepersonell må kunne
gi råd om hvordan pasienten kan gjøre
lure ting i hverdagen som øker den
daglige aktiviteten, motivere pasienten
ved å identifisere et behov for endring, kjenne til fakta angående risikofaktorer som stillesitting og de effekter det har på kroppen, ha kunnskap
om ulike treningstilbud og kurs i nærområdet, og kunne referere til egen
erfaring. Det er anbefalt med 30-60
minutter aktivitet daglig (10 000 skritt)
der en blir andpusten, svett og varm.
Ved rådgivning er det viktig å følge
opp pasienten. Det er lettere å motivere pasienten når en vet hvorfor
trening er bra, og hva som skjer i
kroppen ved trening. Anbefalingene
om treningsform og treningsmengde
må tilpasses den enkelte pasient, og
i praksis er vi avhengig av å få pasienten med på laget for å lykkes!

Oppfølging av pasienter
med hjertesvikt

v/Nina Fålun – fag og forskningssykepleier ved Haukeland sykehus,
leder Hjertesviktpoliklinikken
ved Haukeland og
førstelektor ved Master del 1,
Høgskolen i Bergen
Nina ønsket å si noe om hvordan
oppfølgingen av pasienter gjøres ved
hjertesviktpoliklinikken ved Haukeland.
Mye gjøres likt ved de ulike hjertesviktpoliklinikkene, men det er også
8
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en del ulikt. Ved å dele erfaringer kan
vi lære mye av hverandre.
Trenger pasienter med hjertesvikt
spesialoppfølging? Svaret er ja. Og
tverrfaglig poliklinisk oppfølging får
en klasse 1A anbefaling i ESC guidelines (2012). Slik oppfølging har vist seg
å forbedre hendelsesfri overlevelse,
bedre etterlevelse av behandlingstilbud og egenomsorg samt bedre fysisk
kapasitet og livskvalitet for pasientene.
Hjertesviktpoliklinikker gir færre reinnleggelser og kortere varighet på innleggelsene. Men som Nina poengterer,
å unngå innleggelser er kanskje ikke det
viktigste. Noe av formålet med poliklinikken er å kunne legge inn pasienten
når det er nødvendig, før tilstanden blir
for vanskelig å snu.
Pasientene uttrykker ofte takknemlighet over oppfølging ved hjertesviktpoliklinikken. Det er et lavterskeltilbud med individuell oppfølging.
Psykososial støtte gir mestring, og oppfølging over tid gir kontinuitet i pasient-sykepleierrelasjonen. «De lange
møtene» åpner for mulighet til å komme mer i dybden på hvordan pasientene egentlig har det.
Nina snakket også om medikamenttitrering og adherence av medikamenter. Der non-adherence er den
beste prediktor for reinnleggelse. Økt
oppmerksomhet bør utvises hos blant
annet ny-diagnostiserte, eldre med stor
komorbiditet, ved polyfarmasi, dårlig
søvnkvalitet som medfører unormal
dagtrøtthet samt de med redusert
oppmerksomhet (fatigue, depresjon).
Det er viktig å følge guidelines i forhold til medikamenter. Men ofte opplever man å ikke nå måldosene, det
være seg på grunn av lavt blodtrykk,
nyresvikt etc. Dette var tydeligvis kjent
hos mange i salen. Da kan det være
viktig å se på effekten man har oppnådd, og ikke for enhver pris presse
opp mot måldose.
Søvnforstyrrelser får stadig mer
oppmerksomhet i forbindelse med
pasienter med hjertesvikt, og prevalens
av dårlig søvnkvalitet har vist seg hos
50 %. Sentral søvnapne er vanlig og
gir dårlig søvnkvalitet, stadige oppvåkninger, dagstrøtthet og nedsatt livskvalitet. Ofte kan også depresjon

forekomme samtidig med søvnforstyrrelser. Screening kan gjøres subjektivt med spørreskjema eller objektivt med apnoelink eller polygrafi.
Behandlingen er CPAP eller ASV behandling.
Nina kom også inn på kakeksi, som
et vanskelig og vanlig forekommende
problem, der vekttap på 6 kg over 6
måneder er en uavhengig prediktor
på død. Overvektige pasienter har
faktisk nedsatt mortalitet og færre innleggelser enn pasienter med normal
BMI -> «the obesity paradox».
Seksualitet ble også snakket om. Et
tema som er viktig, problematisk for
mange (52% av menn og 38% av kvinner med hjertesvikt har problemer)
samtidig som det kan være vanskelig å
ta opp. Vi oppfordres til å tørre å ta
denne praten. Blant annet kan Minnesota spørreskjema brukes til å se om
dette er et problem (livskvalitetsskjema
som skal brukes for registrering til Hjertesviktregisteret).
Til slutt – hva bør pasienten vite før
utskrivelse:
• Medikamenter – hva og hvorfor
• Aktivitetsnivå (trening er positivt!)
• Daglig vektkontroll
• Hvordan håndtere symptomer
på forverring
• OG: Ha oppfølgingsavtale
hjertesviktpoliklinikk (eller fastlege)

Palliasjon ved hjertesykdom

v/klinikksjef Torstein Hole,
Ålesund sykehus
Foredraget ble innledet med å sette
fokus på pasientenes ønsker og hva vi
kan tilby.
Ved grunnleggende palliasjon kartlegges symptomer og plager med
tanke på symptomlindring. Palliativ
medisin er ingen brå overgang mellom
aggressiv behandling og kun omsorg
og pleie. Dødsprosessen er en gradvis
overlappende utvikling fra aktiv til palliativ og terminal behandling. Pasientens behov kan være fysiske, psykologiske, sosiale, åndelige eller kulturelle.
Fokus endres etter hvert fra livsforlengende til livsstøttende. Hole fremla
følgende spørsmålsstilling som kunne
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Aktivitet
i pausen
være til hjelp for å vurdere palliativ behandling: Dersom legen antar at pasienten ikke vil overleve det neste året,
er tiden inne for å ta opp: prognose,
avgjørelser om videre behandling/
resuscitering/respirator m.m. og starte
«end of life care».
Det ble presentert ulike modeller
for overgang fra aktiv til palliativ behandling fra diagnose til død. Hos kardiologiske pasienter er hjertesvikt dominerende endepunkt. I terminal fase
ser det ut til at psykologiske/ikke-kardielle symptomer samt pasientens egne ønsker ikke blir godt nok ivaretatt.
Et spørsmål som kan stilles til pasienten
er: Hva er de 3 mest plagsomme problemene dine? Sykehus har oftest
hovedfokus på helbredelse. Det kan
være en viss «motvilje» mot å diagnostisere terminal hjertesvikt (døden), og
diagnosen anses for vanskeligere å forutse enn mange andre terminale sykdommer. Prosessen er kompleks og
krever kliniske ferdigheter. Alle i behandlerteamet må være enige om at
pasienten mest sannsynlig vil dø. En
manglende diagnose fratar pasient og
pårørende mulighet til reorientering og
gir dårligere palliativ behandling. Palliativ behandling kan i dag være aktuelt

for pasienter med begrenset levetid,
men som kan leve i måneder til år.
Vi fikk presentert en modell (fra
Cleveland Clinic) som hjelper til å
definere om pasienten er klar for palliativ omsorg og elementer for pasientsentrert omsorg og tilnærming i siste
stadium av hjertesvikt, og det ble
poengtert at WHO har definerte krav
til terminal pleie.
Utmattelse med symptomer på generell svakhet, rask utslitthet og mental
tretthet med redusert konsentrasjon,
hukommelse og emosjonell labilitet
kan ses hos pasienter med hjertesvikt
i palliativ fase, og begrenser fysiske og
sosiale aktiviteter. Subjektive symptom
som smerter, depresjon, vekttap m.m.
må tas opp til vurdering og behandling. Liverpool Care Pathway (LCP) er
en helhetlig tiltaksplan til døende og
deres pårørende, og gir en evidensbasert rettledning i forhold til ulike
aspekter ved terminalomsorg. Den
inneholder elementer med fokus på
at pasient og pårørende skal være
forberedt på at pasienten er døende,
uhensiktsmessig behandling seponeres, plagsomme symptomer lindres og
eksistensielle/åndelige behov blir ivaretatt. Helseregion Vest har et kompe-

tansesenter i lindrende behandling:
http://www.helse-bergen.no/lindrendebehandling.
Det ble konkludert med at det er
viktig å diagnostisere døden, og at det
må legges større vekt på kompetansebygging, herunder samarbeid med
palliative team, og mer diskusjon omkring temaet. Det finnes palliative anbefalinger ved hjertesvikt som kan benyttes mer enn i dag.
Andre tema disse dagene var
Elektrolyttforstyrrelser ved hjertesvikt
(Dag Paulsen), Trening av pasienter med
hjertesvikt i sykehus og ulike treningsmodeller (Inger Lise Aamot), Nye metoder for diagnostisering av hjertesvikt
(Thomas Helle Valle), CRT og ICD ved
hjertesvikt (Erik Gjertsen), Hjertesvikt
og nyrefunksjon (Erlend Aune), Saltrestriksjon i et hjertesviktkosthold (Tiril
Gaare-Mikkelsen) og Multifarmasi og
interaksjoner (Espen Molden). Presentasjon av foredragene finnes på Hjertesviktforum sine nettsider.
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Sammen med 15 av sine tidligere studenter deltok Nina Fålun, fagansvarlig for kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen,
på Hjertesviktforum.
4. rad fra venstre: Marit Grønlund (Kongsvinger), Hilde Kristin Korbøl (Kongsvinger) Guri Holmen Gundersen (Levanger)
3. rad fra venstre: Nina Fålund (Haukeland), Randi Aske (Molde), Susanne Aschehaug (Volda),Tove Mette Kristensen (Flekkefjord)
2.rad fra venstre: Rita Hjortland (Ringerike), Mai Britt Aambakk (Volda), Anbjørg Iversen, Tove Husebø (Haraldsplass)
1. rad fra venstre: Gunhild Brørs (Namsos), Liv Anne Bjørkedal (Volda), Anne Grete Vågen (Volda), Ingunn Dalland (Haugesund),
Trude Fjeld (Haugesund)
10
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Fagdag for Norsk Hjertesviktregister
Norsk Hjertesviktregister (NHSR) er det nye nasjonale kvalitetsregisteret
for pasienter med hjertesvikt. Registeret fikk nasjonal status i 2012
og er en del av Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser.
Gunhild Brørs, Sykehuset Namsos

i landet deltok på denne dagen. Den
røde tråden gjennom dagen var praktisk gjennomføring og nytteverdi av registreringsarbeidet. Et slikt register vil
kunne bidra til kunnskapsbasert praksis
og danne grunnlag for videre forskning
på hjertesvikt.
Fagdagen åpnet opp for faglig diskusjoner og erfaringsutveksling.

data på papirutgaven før de la det inn
i databasen, dette viste seg å være
merarbeid. I starten ble det også en
god del leting i pasientjournal for å
finne korrekt data, blant annet hjertesviktdebut og årsak til hjertesvikt.
De har god erfaring med 6 minutters gangtest som de mener gir god
informasjon om funksjonsnivå på pulsrespons. Utfordringen med denne
testen er at noen pasienter opplever
den som belastende på grunn av nedsatt funksjonsnivå.
Det blir avsatt én og halv time til
det første besøket. Foreløpig har de
ikke registrert oppfølgingsbesøk, men
snarlig har de flere som kalles inn til
dette besøket.

Registeret inkluderer pasienter som får
oppfølging i spesialiserte hjertesviktpoliklinikker. I dag er det opprettet slike
spesialiserte hjertesviktpoliklinikker ved
34 norske sykehus som er lovpålagt å
registrere pasienter som er under behandling. Formålet med Norsk Hjertesviktregister er å bidra til økt kvalitet
på tjenestetilbud og pasientforløp ved
hjertesvikt. Blant annet er det mulig
å måle i hvilken grad gjeldende faglige anbefalinger vedrørende utredning
og behandling etterleves. Registeret vil
være et verktøy for det enkelte sykehus og den enkelte poliklinikk i vurderingen av egen praksis og åpne for at
det enkelte sykehus kan sammenligne
sine resultater med andre sykehus, og
med det identifisere forbedringspotensial og utjevne forskjeller i praksis
(1).
11. februar ble det arrangert fagdag
for Norsk Hjertesviktregister på Gardermoen. Hele 77 sykepleiere og kardiologer fra 30 hjertesviktpoliklinikker

Sykepleierne Marit I. Husby og
Ragnhild Hegge fra hjertesviktpoliklinikken ved St. Olavs Hospital holdt
et innlegg der de delte sine erfaringer
så langt.
St. Olavs Hospital har fungert som
pilotsykehus ved oppstarten av Norsk
Hjertesviktregister. Der ble registreringsarbeidet startet høsten 2014 og
de har så langt registrert 60 pasienter
som oppfyller inklusjonskriteriene. Det
skal registreres tre besøk per pasient,
første besøk, siste justeringsbesøk og
oppfølgingsbesøk som er 6 måneder
etter siste justeringsbesøk. Av praktiske erfaringer fortalte Husby og
Hegge at de i oppstartfasen førte all

Randi Falch, spesialsykepleier ved
Hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset
Namsos. Deltaker på fagdagen.

Sykepleiere ved Hjertesviktpoliklinikken ved St. Olavs. Ragnhild Hegge og Marit
I. Husby delte sin erfaring med hjerteviktregisterarbeidet med sine kolleger som
deltok på fagdagen.

En av deltakerne på fagdagen var
Randi Falch, spesialsykepleier fra Sykehuset Namsos. Hun har lang erfaring
med sykepleierledet Hjertesviktpoliklinikk og har fra tidligere erfaring med
det gamle Hjertesviktegisteret som ble
registrert i 2000, da ved navn Norwegian Heart Failure Registry (NHFR).
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Dette registeret har data fra 24 sykehus og det har vært publisert 11 artikler i internasjonale tidsskrifter og 14
abstrakter med mange postere.
Falch sin opplevelse og erfaring
med registreringsarbeidet er positiv.
Hun sier at det nye registeret er
enklere å gjennomføre, da det ikke er
behov for å innhente skriftlig informert
samtykke.
I det nye registeret er sykepleier
pålagt en ekstra arbeidsoppgave i form
av 6 minutters gangtest. Dette har ført
til at vi må beregne litt ekstra tid på
pasientenes første konsultasjon, sammenlignet med tidligere. Registreringsarbeidet tar en del tid, og Falch roser
egen ledelse ved sykehuset som har
vist forståelse og bevilget mer tid til
hjertesviktpoliklinikken.
I det nye hjertesviktregisteret er det
mye som er identisk med det gamle registeret, blant annet at pasientene skal
fylle ut spørreskjemaet Minnesota. I
forbindelse med nettverksmøter med
sykepleiere fra Hjertesviktpoliklinikker
i Norge, har vi fått ny kunnskap om
hvordan vi kan bruke denne pasientdataen i møtet med pasienten. Dette
gjør registreringsarbeidet meningsfylt i
den travel hverdagen, sier Randi Falch.
Ved å benytte det sykdomsspesifikke spørreskjemaet Minnesota vil
Norsk Hjertesviktregister kartlegge
livskvaliteten til hjertesviktpasientene.
Et av Hjertesviktregisterets mål er
å evaluere livskvalitet, morbiditet og
mortalitet i relasjon til andre sykdomsvariabler, behandling og oppfølging (1).

NYTT I HJERTE-NORGE

Pasienter med hjertesvikt har redusert
livskvalitet i større grad enn de fleste
andre med kroniske sykdommer. Blant
annet kan man se at livskvaliteten
reduseres parallelt med at NYHAklassen øker. Å jobbe mot en bedre
livskvalitet bør være et mål på lik linje
med å bedre prognose og reduksjon
av symptomer, sier Torsten Hole, klinikksjef ved Ålesund Sykehus og styremedlem i Norsk Hjertesviktregister. Hole
presenterte livskvalitetsanalyser fra
hjertesviktregisterets 2006- og 2011populasjon. Resultatene av analysene
viser en klar bedring i livskvalitet hos
pasientene som er under behandling
ved sykepleierdrevet hjertesviktpoliklinikk, og det er ingen forskjell mellom
kvinner og menn. Hole mener at livskvalitet bør være en del av våre kliniske
verktøy i behandling av hjertesviktpasientene.
2014 var et godt år for hjertesviktpasientene med tanke på kunnskapsbasert forskning for hjertesviktpasientene.Ytterligere forbedring i behandling av hjertesvikt kan oppnås med
LCV696 og intravenøs administrering
av jern (2). Dette formidlet Rune Mo,
som er daglig leder i NHSR og overlege ved St. Olavs Hospital, i sin presentasjon av nye behandlingsprinsipper
ved hjertesvikt. I foredraget fokuserte
han på det nyeste tilskuddet på behandlingsfronten som er en såkalt neprilysinhemmer (ARNI) og jernmangel
hos hjertesviktpasienter. Mo presenterte resultater fra en multinasjonal
randomisert kontrollert studie hvor

pasienter med hjertesvikt i NYHA
klasse II-IV og EF < 40 % ble behandlet
med kombinasjonspreparatet LCZ696
eller Enalapril, i tillegg til standard behandling. LCZ696 er en kombinasjon
av neprilysinhemmeren sacubitril og
angiotensin reseptorblokkeren valsartan. Dette nye medikamentet kan vise
seg å bli et nytt og viktig behandlingsprinsipp ved hjertesvikt (3).
Kartlegging og behandling av jernmangel hos hjertesviktpasientene er
ikke rutine ved alle hjertesviktpoliklinikker i Norge. Det er heller ikke integrert i Norsk Hjertesviktregister.
Etter foredraget til Rune Mo ble det
diskutert om dette bør bli en del av
datasamlingen i registeret. Opptil halvparten av pasienter med kronisk hjertesvikt kan ha jernmangel. Det kan
være jernmangel med eller uten anemi
og er av klinisk betydning. Ved St. Olavs
Hospital er kartlegging og behandling
av jernmangel en rutine ved hjertesviktpoliklinikken. I ESC sine guidelines
er jernmangel beskrevet som mulig
årsak til muskeldysfunksjon ved hjertesvikt og kan føre til anemi. Studier viser
forbedring i NYHA klasse, 6 minutters
gangtest (36 m) og helserelatert livskvalitet etter 6 måneders behandling
med jern, og behandlingen bør bli
vurdert for hjertesviktpasientene. Sykepleierne ved hjertesviktpoliklinikken
ved St. Olavs Hospital administrerer
jern til aktuelle pasienter med intravenøs infusjon. Intravenøs administrering har vist seg å ha bedre effekt enn
peroral behandling. Blant annet har intravenøs administrering mulighet for
raskere og mer effektiv substitusjon,
mens peroral administrering har behandlingstid opp til seks måneder før
effekt. Samtidig sees det hyppige tilfeller av gastrointestinale bivirkninger ved
peroral administrering (50-70%) (4-6).
Sykepleierne Husby og Hegge ved

Kontaktpersoner
i Norsk Hjertesviktregister.
Fra venstre daglig leder Rune Mo,
i midten registerkoordinatorer Mikael
German og Eva Kjøl Slind og til høyre
faglig leder Morten Grundtvig.
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Stein Ørn, overlege
ved Stavanger
Universitetssykehus,
presenterte
behandling med
aldoteronantagonist
ved hjertesvikt og
EPLERACTOME-HF
studien.

hjertesviktpoliklinikken forteller at de
ikke har registrert komplikasjoner ved
å administrere jern intravenøst ved
St. Olavs Hospital. De har hatt en
pasient som har rapportert om forbigående kvalme og hodepine. Det er
viktig å observere dem en halv time
etter infusjonen da det i sjeldne tilfeller
kan oppstå alvorlige reaksjoner, som
anafylaktisk reaksjon. Medisiner og utstyr for akuttbehandling må være i nærheten. Sykepleierne understreker at
jern intravenøst ikke gis ved pågående
infeksjon. Pasientene er positive til behandlingen, siden den kan gi håp om
bedre funksjonsnivå og livskvalitet.
Hjertesvikt er et individuelt helseproblem med alvorlig prognose. I Norge regner en med at 1-2 prosent av
befolkningen har hjertesvikt, og forekomsten av hjertesvikt øker i en stadig
eldre befolkning. Hjertesvikt forårsaker
et betydelig antall sykehusinnleggelser
og konsultasjoner ved poliklinikker og
fastleger hvert år, der utredning og behandling er en utfordring. Ved Hjertesviktpoliklinikken får pasientene poliklinisk opplæring, kontroll og justering
av medisinbruk og ikke-medikamentell
behandling. Hjertesvikt representerer
en faglig, administrativ og økonomisk
utfordring for helsevesen og samfunn
(1). På tross av stor medisinsk utvikling

innen behandling av hjertesvikt de siste
årene er det fortsatt behov for mer
forskning, både innen faget sykepleie og
medisinsk. Norsk Hjertesviktregister
åpner dørene for videre forskning i
Norge.
Stein Ørn, overlege ved Stavanger
Universitetssykehus, og faglig leder i
NHSR, Morten Grundtvig, presenterte
hvordan de ved hjelp av sykepleierne
ved hjertesviktpoliklinikkene og hjertesviktregisteret vil starte et nytt forskningsstudium i NHSR - EPLERACTONE-HF studien. Bakgrunnen for
denne studien er at de to aldosteronantagonistene eplerenone (Inspra) og
aldactone (Spirix/Aldactone) hver for
seg har vist gunstig effekt ved hjertesvikt med redusert mortalitet. Denne
behandlingen med en aldosteronantagonist er nå anbefalt som standard
til nesten alle pasienter med redusert
venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon,
men de har aldri vært sammenlignet
direkte i en studie ved hjertesvikt.
Vi vet derfor ikke hvilken av disse som
er best i behandling av våre pasienter.
Registerkoordinator Eva Kjøl Slind
var veldig fornøyd med fagdagen, og
mener den faglig var veldig nyttig. Slind
sier det var inspirerende og motiverende å møte så mange engasjerte

sykepleiere og leger fra hele landet, og
hun ser frem til videre samarbeid om
Norsk hjertesviktregister!
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EDA:

European Delirium Association
9th Annual Meeting 6.–7. november 2014, Cremona, Italia
Cremona, denne perlen av en by beliggende ved elven Po i Nord-Italia,
var i år vertsby for Den 9. Europeiske Delirium Konferansen.
Med sin betydningsfulle rolle både innen kultur og historie,
spesielt kan nevnes den berømte fiolinen Stradivarius,
var rammen rundt årets konferanse den aller beste.

Irene Instenes
Spesialsykepleier og
mastergradsstudent
ved UIB

Hva har så en
deliriumkongress
av interesse for en sykepleier med
daglig virke på en hjertemedisinsk
sengepost?
Forklaringen er som følger:
Høsten 2012 startet jeg på mastergradsstudiet ved Universitetet i Bergen.
Fra tidligere har jeg videreutdanning i
aldring og eldreomsorg. Med denne
bakgrunn ble min interesse fanget inn
mot et pågående prosjekt ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, nemlig CARDELIR.
Dette er et forskningsprosjekt, som
retter seg mot eldre pasienter i alder
80 +, og utvikling av delirium i forbindelse med aortaklaff kirurgi (SAVR) og
transluminal implantasjon av aortaklaff
(TAVI). Prosjektet er tverrfaglig, og inkluderer 10 delstudier (artikler) med
både PhD- og masterstudenter (tre
allerede uteksaminert). Her har mitt
mastergradsarbeid også funnet sin
plass, med god inspirasjon fra PROCARD, forskningsgruppen ved Hjerteavdelingen som favner alle disse
studiene (Norekvål & Fålun, 2013).
Jeg mottok med stor glede meldingen om innvilgning av høststipend
14

fra NSF-LKS for å delta på denne kongressen.
Delirium er en tilstand som kan
ramme alle, men er sterkt økende med
alder og skrøpelighet (Ranhoff, 2010).
Tilstanden beskrives best som akutt
og reversibel, og er en forstyrrelse i
høyere cerebrale funksjoner som medfører et forstyrret og redusert bevissthetsnivå (Engedal & Wyller, 2003, Engedal,
2000, Fjerstad & Lang, 2014). Sviktende
oppmerksomhet og konsentrasjon, i
tillegg til reduksjon av kognitive funksjoner og korttidshukommelse er også sentrale symptomer (Ranhoff, 2010).
Logisk tenkemåte er nedsatt hos den
deliriske pasienten, samt vansker med
å skille inntrykk, vurdere, planlegge og
løse problemer (Engedal, 2000). Usammenhengende tale, i tillegg til hallusinasjoner er også kjente symptomer
(Fjerstad & Lang, 2014). Delirium deles inn
i hyperaktivt, hypoaktivt eller blandet
ut i fra symptomatologi, og kan opptre
blant annet i forbindelse med akutt
sykdom, kirurgiske inngrep, traumer,
infeksjonstilstander og legemidler (Ranhoff, 2010).
Gjesteforelesere

Årets europeiske deliriumskongress var
rikholdig sammensatt med flere store
navn innenfor deliriumsfeltet som foredragsholdere. Spesielt kan nevnes
gjesteforeleserne David Meagher fra

Limerick University (Irland), Sophia de
Rooji fra University of Amsterdam
(Nederland) og ikke minst James
Rudolph fra Harvard University (USA).
Sistnevnte et velkjent navn innen feltet
kardiologi og delirium. I tillegg presenterte Leslie Eide, PhD-kandidat i CARDELIR-prosjektet, resultater fra sin
studie (se abstrakt).
Kongressprogrammets innhold var
svært varierende, med hovedsesjoner
som bidro til et rikt mangfold.
Innledningsvis hadde Dr. Meagher
en fin presentasjon av «Delirium phenomenology», hvor han tok for seg de
ulike formene for delirium og hvordan
disse utspiller seg kroppslig hos pasientene. Han bidro også med en fin
gjennomgang av ulikhetene mellom det
tidligere brukte diagnoseverktøyet
DSM IV og det nye DSM V.
Deretter ble temaene «Stroke and
delirium» og «Lewy Body Dementia
and delirium» belyst før Sophia de
Rooji tok oss med på en interessant
vandring i den farmakologiske verden under temaet «The future on the
pharmacological treatment of delirium».

I vakre Cremona: Fra venstre Tone Norekvål, Irene Instenes, James Rudolph, Leslie Eide og Anette H. Ranhoff.

Her delte hun tanker om hvordan vi
i dag behandler symptomene ved
delirium, og hvordan vi muligens vil
kunne se for oss forebygging og behandling i fremtiden. Naturlegemidler
som «gurkemeie, grønn te og vitamin
D» var nevnt i denne sammenhengen.
Så gjenstår det å se hva videre forskning vil avdekke på dette området.
Muntlige presentasjoner

Så var det tid for de muntlige presentasjonene. Stolt og spent tok vi plass
på første rad for Leslie Eide sitt fremlegg: «Incidence, time of onset and
course of postoperative delirium in octogenariens after transcatheter aortic
valve implantation (TAVI) and surgical
aortic valve replacement (SAVR)». Her
ble det blant annet avdekket at forekomsten av postoperativt delirium
var høyere i gruppen som fikk utført
SAVR sammenliknet med dem som
gjennomgikk TAVI. Imidlertid var det
ingen forskjell i varigheten av deliriet i
gruppene, men tiden for når deliriet
startet og hvordan det artet seg var
mer uforutsigbart i gruppen etter
SAVR. Det anbefales å lese abstraktet
i sin helhet, da dette er svært interessante funn i forhold til utvikling av
delirium hos våre eldste kardiologiske
pasienter. En artikkel i internasjonalt
tidsskrift er underveis.
Den første kongressdagen ble av-

sluttet med workshop. Her fikk vi gode
råd og innspill til utvikling av nye forskningsprosjekter, iscenesatt av noen av
de fremste innen deliriumsforskning.
Svært interessant og lærerikt for alle
deltakerne, vil jeg tro.
Kultur og kontakter

Så var det tid for den sosiale delen av
kongressen, nemlig omvisning og middag ved «Museo Violino», Stradivariusmuseet i Cremona. I omgivelser fulle
av historie og kultur, ble vi guidet rundt
i de forskjellige avdelingene med antikke strengeinstrumenter. Avslutningsvis fikk vi nydelig fiolinkonsert, blant
annet med Vivaldis 4 årstider, etterfulgt
av middag i kjent italiensk stil. Faglige
erfaringer ble delt og nye bekjentskaper knyttet på tvers av landegrensene i en svært inkluderende
atmosfære.
Praksis

Av andre innlegg fra kongressen kan
fremlegget til James Rudolph nevnes.
Han holdt et inspirerende innlegg om
hvordan deliriums praksis kan forandres, og de utfordringer og muligheter som ligger i dette. Det var
lett å gjenkjenne utfordringene fra en
travel sykehushverdag, hvor tiden er
knapp og arbeidsoppgavene mange.
Dr. Rudolph kom med gode innspill
og lanserte måter å løse disse utford-

ringene på. Råd som var vel verd å ta
med på veien.
Kongressens muntlige foredrag og
poster-sesjoner viser et aktivt miljø
innen deliriumsforskning både nasjonalt
og internasjonalt. Kunnskap som er
svært viktig i ivaretagelsen av våre
hjertekardiologiske pasienter, da spesielt med tanke på den økende andel
eldre som i dag mottar behandling i
det norske helsevesenet. Jeg ser med
glede frem til neste Europeiske Deliriums Kongress som avholdes i London i 2015.
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Leslie Eides presentasjon på EDA-kongressen:

Incidence and impact of delirium on physical
and cognitive function in octogenarian patients
after Transcatheter Aortic Valve Implantation
or Surgical Aortic Valve Replacement
Eide, LSP. 1; Ranhoff, AH. 1,2; Fridlund, B. 3; Haaverstad, R. 1,4; Hufthammer, KO. 5; Kuiper, K. 4; Nordrehaug, JE. 1,6; Norekvål,
TM 1,4. On behalf of the CARDELIR Investigators
1. Department of Clinical Science. University of Bergen. Bergen, Norway.
2. Kavli Research Center for Geriatrics and Dementia. Haraldsplass Hospital, Bergen, Norway.
3. School for Health Sciences. Jönköping University. Jönköping, Sweden.
4. Department of Heart Disease. Haukeland University Hospital. Bergen, Norway.
5. Centre for Clinical Research. Haukeland University Hospital. Bergen, Norway.
6. Department of Cardiology, Stavanger University Hospital. Stavanger, Norway.
Purpose

To explore and determine the incidence of postoperative delirium (PD)
and its impact on activities of daily living
(ADL), instrumental activities of daily
living (IADL) and cognitive function in
octogenarian patients one- and six
months after Transcatheter Aortic Valve
Implantation (TAVI) or Surgical Aortic
Valve Replacement (SAVR).
Methods

Leslie Eide, Phd-kandidat i CARDELIRprosjektet.
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This was a prospective cohort study
of consecutive octogenarian patients
with severe aortic stenosis (AS) undergoing elective TAVI or SAVR in a tertiary university hospital.
Inclusion criteria: age 80+ and previous
acceptance for TAVI or SAVR.
Exclusion criteria: inability to speak
Norwegian and denied consent to join
the study. PD was measured for five
postoperative days with the Confusion
Assessment Method (CAM). Barthel
Index and Nottingham Extended Activities of Daily Living Scale were used
to study ADL and IADL at baseline,
one- and six months after treatment.
Cognitive function was established
with the Mini Mental State Examination (MMSE) at baseline and at six
months follow-up. The impact of
PD on dependent variables was de-

termined with logistic regression analysis.
Results

Between 2011 and 2013, 143 patients
with a mean age of 83.5 years (SD 2.7)
were included. TAVI was performed
in 46 %. TAVI patients were older
(p≤0.001), had lower baseline MMSE
scores (p=0.007), more comorbidities
(p≤0.001) and higher Logistic Euro
Score (p≤0.001). They more often
received an ASA score IV (p≤0.001).
Significantly fewer (p=0.013) patients
treated with TAVI (44 %) experienced
PD compared to patients treated with
SAVR (66 %). Adjusted regression analysis shows that PD has a significant
impact on ADL (p=0.001) and IADL
(p<0.001) one month after treatment,
but no impact after six months.
Cognitive function six months after
treatment was not affected by PD
(p=0.088).
Conclusions

The incidence of PD was higher in octogenarian patients undergoing SAVR.
PD is an important predictor of ADL
and IADL function one month after
AVR but has no impact on ADL, IADL
and cognitive function six months after
AS treatment in this patient group.

Retningslinjer for bruk av telemetri
ved Haukeland Universitetssjukehus
Til tross for store teknologiske og medisinske fremskritt, er gjeldende retningslinjer for telemetriovervåkning fra The American Heart Association (AHA) ikke revidert siden de ble publisert for 10 år siden.
Det finnes heller ingen europeiske retningslinjer for arytmiovervåkning. Hjerteavdelingen ved Haukeland
Universitetssjukehus utarbeidet derfor lokale retningslinjer for telemetriovervåkning høsten 2013.
Med tillatelse fra førsteforfatter og redaktør av Hjerteforum gjengis artikkelen i Hjerteposten da den
anses som relevant for NSF-LKS sine medlemmer (1).
Nina Fålun1, Per Ivar Hoff1,
Tone M Norekvål1,2, Jørund Langørgen1
1
Hjerteavdelingen, Haukeland
Universitetssjukehus, Bergen
2
Klinisk Institutt 2,
Medisinsk-odontologisk fakultet,
Universitetet i Bergen

Telemetri er en begrenset ressurs i
de fleste norske sykehus. Det må ofte
prioriteres mellom både pasientgrupper og enkeltpasienter, og det
er gjerne usikkerhet knyttet til om
en overvåker de rette pasientene. Til
tross for store teknologiske og medisinske fremskritt de siste tiårene, er
gjeldende retningslinjer for telemetriovervåkning fra American Heart Association (AHA) ikke revidert siden de
ble publisert i 2004 (2). Det finnes heller ingen europeiske retningslinjer for
arytmiovervåkning. Selv om telemetri
benyttes rutinemessig for å overvåke
pasienter med risiko for alvorlig arytmi
er det få, om noen, norske sykehus
som har tatt i bruk AHAs anbefalinger
for overvåkning av hjerterytmer. Det
er derfor behov for lokale retningslinjer
i påvente av en eventuell revisjon av
den internasjonale standarden for telemetriovervåkning.
Hjerteavdelingen ved Haukeland
Universitetssjukehus har fram til våren
2014 hatt 19 telemetrier og overvåket
mellom 4500-5000 pasienter årlig. Kapasiteten er nå økt opp til 33 telemetrier. Behovet for oppdaterte ret-

ningslinjer for telemetriovervåkning ble
tydeliggjort med denne økningen. Lokale retningslinjer for telemetriovervåkning ble utarbeidet høsten 2013 og
vedtatt av Hjerteavdelingens ledergruppe samme år.
Internasjonale retningslinjer
for telemetriovervåkning

I 1991 introduserte American College
of Cardiology (ACC) sine retningslinjer
for overvåkning av arytmi hos voksne
hospitaliserte pasienter (3). På dette
tidspunktet hadde allerede utbredelsen
av telemetri utenfor overvåkningsavdelingen eskalert. Med ny teknologi
ble tidligere tiders bruk av frekvensovervåkning avløst av mer spesifikke
rytmetolkninger og alarmsystem. Dermed ble indikasjonsgrunnlaget for
overvåkning utvidet, og antall pasientgrupper med antatt nytte av telemetriovervåkning økte.
Få kliniske studier hadde på dette
tidspunktet vurdert nytte av eller begrensninger i moderne telemetriovervåkning. Hensikten med retningslinjene
var derfor å etablere et redskap til å
vurdere bruk av både stasjonær overvåkning og fjernovervåkning med telemetri i sykehus. Retningslinjene bygger
på et rangeringssystem der tre ulike
pasientklassifiseringer ble definert ut fra
antatt nytte av overvåkning:
Klasse 1:
Monitorering er nødvendig for alle
pasienter i denne gruppen. Kate-

gorien omfatter pasienter
med risiko for livstruende arytmi
Klasse 2:
Mange pasienter kan ha nytte
av monitorering, men den er
ikke påkrevet for alle
Klasse 3:
Monitorering er ikke nødvendig,
risiko for alvorlige hendelser er
så lav at overvåkning ikke har
noen terapeutisk effekt
Retningslinjene omfatter i hovedsak
pasienter med hjerterelaterte diagnoser. I 2004 reviderte og fornyet AHA
standarden for arytmiovervåkning med
«Practice Standards for ECG Monitoring
in Hospital Settings» (2). Også denne
gangen ble anbefalingene basert på
ekspertuttalelser, forskning på effekt av
telemetriovervåkning forelå omtrent
ikke. Det ble gjort mindre justeringer
av pasientgrupper innenfor de ulike
klassene, den mest betydningsfulle endringen er reklassifisering av pasienter
med brystsmerter fra Klasse I til II.
Største endring lå imidlertid i ny teknologi med muligheter for ST-segment
overvåkning, kontinuerlig EKG-overvåkning og flere støyreduserende tiltak.
Anbefalingene omfattet derfor også
ST-segment og QT-intervall overvåkning.
Kun to studier har evaluert egen
praksis for telemetriovervåkning opp
mot AHAs retningslinjer.The PULS trial
fra 2012 (4) har i en multisenterstudie
17
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vurdert over- eller undermonitorering
av 1800 pasienter. En prospektiv kohortstudie utført ved Haukeland Universitetssjukehus, registrerte i 2010 alle
pasienter som fortløpende ble forordnet til telemetriovervåkning fra Medisinsk intensiv- og overvåkningsavdeling i en tre måneders periode (5).
Til sammen 1194 pasienter ble inkludert. Hovedhensikten med studien var
å kartlegge i) hvordan pasientene i studien fordelte seg i henhold til AHAs
pasientklassifisering, ii) arytmihendelser
med påfølgende intervensjoner samt
iii) varighet av overvåkning. Arytmi
ble registrert hos en tredjedel av pasientene, over 50 % av hendelsene utløste en intervensjon. Median overvåkningsvarighet var 21 timer. Korrekt
overvåkningsvarighet ble kun registrert
på Klasse II pasienter med brystsmerter, alle andre pasienter i studien var
undermonitorert. De fleste pasientene (89 %) som ble forordnet til arytmiovervåkning tilhørte Klasse I og II.
Overvåkningen var dermed i stor grad
målrettet. Det ble likevel avdekket
et behov for reklassifisering av flere
pasientgrupper, vurdert ut fra antall
arytmihendelser og alvorlighetsgraden
av disse. En utfordring er det høye antall pasienter med arytmier i Klasse III.
Lokale retningslinjer
for telemetriovervåkning
ved Haukeland Universitetssjukehus

Vårt arbeid med lokale retningslinjer
for telemetriovervåkning har tatt utgangspunkt i eksisterende retningslinjer
fra AHA, en studie vi har publisert
vedrørende telemetriovervåkning (5)
samt innspill fra ulike fagmiljøer ved
Hjerteavdelingen. Utvalget som ble
nedsatt av avdelingens ledergruppe
definerte arbeidet til å omfatte retningslinjer både for pasientgrupper
som skal eller bør overvåkes (Klasse I
og II indikasjon), pasientgrupper som
ikke skal overvåkes med telemetri
(Klasse III-indikasjon) samt varighet av
overvåkning (Tabell 1; Indikasjoner for
og varighet av telemetriovervåkning).
Retningslinjene våre avviker fra
AHAs «Practice Standard» på flere
18
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vesentlige områder. Pasienter som tidligere var klassifisert som Klasse I pasienter med absolutt behov for overvåkning, som pasienter med nyimplantert ICD eller PM (både permanent og temporært) er ikke videreført
i de lokale retningslinjene. Det er heller ikke behov for telemetriovervåkning
av intensivpasienter, da disse monitoreres stasjonært på intensivenhetene.
Pasienter med deaktivert ICD, aortaendokarditt, myokarditt samt pasienter
som har fått utført TAVI har fått Klasse
I indikasjon i de lokale retningslinjene.
I tillegg er følgende grupper reklassifisert fra Klasse II til Klasse I med
behov for kortvarig rytmeovervåkning:
Pasienter med synkope av ukjent årsak,
elektive pasienter som er behandlet
med PCI og pasienter etter VT-ablasjon. Vår tidligere publiserte studie (5)
har vist at de fleste av pasientene som
innlegges med brystsmerter diagnostiseres med akutt koronarsyndrom i
forløpet. Disse har absolutt indikasjon
for telemetri. Det er foreløpig ikke utarbeidet retningslinjer for ST-segment
og QT-intervallovervåkning.
Praktisk organisering

Til tross for implementering av nye
lokale retningslinjer for bruk av telemetri, kan det oppstå behov for overvåkning av enkelte pasienter med
særskilte indikasjoner. Dette kan være
aktuelt ved vurdering av pasienter med
ikke-kardiale problemstillinger.
Kardiologisk bakvakt eller forvakt på
kveld og natt skal verifisere forordninger som ikke omfattes av retningslinjene. Sykepleiere i overvåkningssentralen kan tildele telemetri der det
er definert klar tidsbegrensning for
overvåkning. Skopvakt gir beskjed til
post når det ikke lenger er indikasjon
for overvåkning. Seponering av telemetri vurderes fortløpende på postene samt ved alle legevisitter, og
meldes tilbake til sentralen.
Allerede i ACCs retningslinjer fra
1991 var det definert kliniske forutsetninger for tilfredsstillende arytmiovervåkning: i) overvåkningsstasjonen skulle
være døgnkontinuerlig bemannet av

sykepleiere eller leger spesielt kvalifisert for arytmiovervåkning og ii) særlig kvalifiserte leger og sykepleiere skulle vurdere overvåkningsnivå, kvalifikasjoner for overvåkningspersonell, proedyrer og respons ved arytmiutvikling
og indikasjoner for påkobling og seponering av telemetri (3). I retningslinjene fra AHA fremheves det at
overvåkningssentralene fremdeles ikke
har et presisjonsnivå som eliminerer
behovet for menneskelig overvåkning.
Alarmer må bli gjenkjent, tolket og behandlet i korrekt tidsperspektiv av
kompetent personale (2). Fordelen ved
kontinuerlig overvåkning av pasienter
på telemetri ligger i rask evaluering av
alarmer og tidlig gjenkjenning av subtile
varselsignaler som kan predikere alvorlige arytmihendelser. Det er også viktig
å sikre adekvat elektrodeplassering og
signalkvalitet, ivareta hygieniske forholdsregler og gi god pasientinformasjon (6).
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Indikasjoner for og varighet av telemetriovervåkning

Klassifisering

Pasientgrupper

Varighet av overvåkning

Klasse I
Skal overvåkes

Pasienter vellykket gjenopplivet
etter hjertestans

Til PCI/ACB/ICD

STEMI

48 timer fra innkomst

Pasienter med
fet skrift har
1. prioritet

Klasse II
Kan/bør
overvåkes

Klasse III
Ikke behov
for monitorering

Etter TAVI behandling

Til PM eller 5 døgn

Postoperative hjertepasienter og andre
som er avhengige av temporær PM

Til stabil egenrytme eller PM

Alvorlig 2-3. grads AV blokk/
symptomgivende bradykardi

Til opphør eller PM

Deaktivert ICD

Kontinuerlig overvåkning

Etter VT-ablasjon

Minimum 6 timer

Diagnostisert aortaendokarditt
(fare for blokkeringer)

Kontinuerlig. overvåkning
5 dager etter oppstart antibiotika,
deretter bare på særskilt indikasjon

Pasienter med brystsmerter

Til avklart (2 negative TropT) eller stabilisert
(uten EKG iskemi eller til angiografi/PCI)

NSTEMI/UAP

Til stabilisert eller til angiografi/PCI

PCI med ukomplisert forløp

4 timer

PCI/angiografi med komplikasjoner

Individuell vurdering

Klinisk ustabil hovedstammestenose eller
3-kar sykdom

Til PCI/ACB

Hovedstammestenose behandlet med PCI

Minimum 12 timer

Truende el. pågående hemodynamisk ustabil
tachyarytmi inkludert WPW, AFli/Aflu >150/min,
VT/VF og langt QT-intervall (f.ex. intox,
elektrolyttforstyrrelse, medfødte hjertefeil)

Til spontant opphør eller til behandlet

RFA prosedyre med komplikasjoner

Individuell vurdering

Synkope av ukjent årsak

12-24 timer

Ved dekompensert og/eller akutt hjertesvikt

Minimum 24 timer

Myokarditt

24-48 timer uten alvorlig arytmi

Medikamentell behandling for frekvens-reduksjon
av Afli/Aflu

Til sinusrytme eller akseptabel frekvenskontroll.
Minimum 4 timer

Barn < 15 år etter RFA

Minimum 4 timer

SVT/AF ablasjon

Inntil 6 timer

Etter angiografi

Kun på spesielle indikasjoner

Pasienter med kronisk, medikament kontrollert AF
Stabile pasienter med asymptomatisk/kronisk
ventrikkelarytmi (VES/ ikke-vedvarende VT)
Etter ICD/PM innleggelse
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Landsstyrets oppgaver
På kongressen i april vil det være Generalforsamling og valg av nytt styre.
Vi ønsker at NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere skal være en
levende faggruppe som følger tiden. Det er derfor viktig at vi får et landsstyre som er opptatt av å holde faggruppen, ikke bare levende, men også
bygger den opp slik at den er rustet for fremtiden.
Landsstyret ønsker derfor at medlemmene bruker valget til å komme med
gode kandidater til de aktuelle vervene. Siden vi har valg annet hvert år,
er alle medlemmene av landsstyret
ferdig med sine perioder i år.
Det betyr at alle vervene er ledige
og vi ønsker at det skal bli et skikkelig
valg med mange gode kandidater.
Har du, eller kjenner du, noen medlemmer som kan bidra til landsstyret til
NSF-LKS, ta kontakt med en av medlemmene i Nominasjonskomitéen:
Tone Norekvål tone.norekval@helse-bergen.no,
Tone Aarhus - tonihus@gmail.com
eller Marit Husby marit.inderhaug.husby@stolav.no
Landsstyret møtes tre til fire ganger
i året. Med kongressen regner vi med
at 12 hele dager går til faggruppearbeid
for styremedlemmene. Lederen må
regne med flere dager i møteaktivitet, i
tillegg til tiden som brukes til å drifte
faggruppen. Dette er totalt opp mot
en arbeidsdag i uken. Denne artikkelen
forteller i korte trekk hva medlemmene i landsstyret har som oppgaver.
Leder

Lederen av NSF-LKS har ansvaret for
drift av faggruppen, og er kontaktpersonen mellom NSF og NSF-LKS.
Lederen er derfor med i Sentralt fagforum (SF) som består av alle ledere i
alle faggruppene i NSF. SF ledes av
en av faggruppenes medlemmer som
er valgt inn for en periode på fire år.
Nå er Frank Oterholt, som kommer fra
faggruppen for veiledere, leder av SF.
Leder av SF jobber i Tollbugata og er
medlem av forbundsstyret i NSF. Det
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vil si at via SF har vi i NSF-LKS kort vei
til ledelsen av NSF. Per i dag består
SF av ledere fra 34 faggrupper. SF
møtes to ganger i året. I tillegg arrangeres Samhandlingskonferansen en
gang i året.
Lederen i NSF-LKS får årlig et
honorar på 100 000 kroner som er
skattepliktig. Dette gjør at man med
ledervervet har muligheten til å redusere stillingen sin for å få en mer
fleksibel arbeidshverdag, siden mye av
arbeidet kan gjøres i helgen eller på
kveldene.
Lederen har ansvaret for faggruppens strategiplan og handlingsplan, innkallelse til styremøter, overordnet ansvar for kongressplanlegging, økonomisk kontroll i samarbeid med kasserer,
planlegging av Generalforsamling, avtaler med eksterne tjenester og er den
som får de fleste henvendelser til faggruppen. Dette kan være henvendelser
fra NSF som ønsker uttalelser på høringer eller bistand i det fagpolitiske
arbeidet. Dette arbeidet er viktig da
det er her vi som faggruppe kan påvirke hvordan yrket vårt og helsevesenet skal være i fremtiden. Som
leder blir man invitert inn i nettverksgrupper i NSF som jobber med forskjellige problemstillinger.
Lederen er også den internasjonale
kontakten til NSF-LKS og inviteres to
ganger i året til møte i National Society
i Council on Cardiovascular Nursing and
Allied Professions (CCNAP). Disse møtene holdes under EuroHeartCare og
ESC kongressen.
Som leder av NSF-LKS må man like
å jobbe selvstendig og ha en drivkraft
som drar med seg resten av lands-

styret. Ledervervet gir tilgang på et faglig nettverk og en arena for utfordringer og læring.
Lokalgruppeansvarlig

Denne oppgaven består i å være kontaktpersonen i Landsstyret mot lokalgruppene. Lokalgruppeansvarlig skal
være den som videreformidler aktuell
informasjon, og være den som kan
svare på spørsmål fra lokalgruppene.
Lokalgruppeansvalig videreformidler
også informasjon tilbake til Landsstyret,
blant annet om alle de flotte faglige
arrangementer som foregår rundt om
i landet. Lokalgruppeansvarlig arrangerer møte med lokalgruppelederne
minst én gang i året, og dette arrangeres ofte i forbindelse med den årlige
kongressen. Innholdet på disse møtene
planlegges i samarbeid med de andre
i landsstyret, eller etter innspill fra lokalgruppene.
Lokalgruppeansvarlig fordeler oppgaver til lokalgruppeledere i forbindelse
med den årlige kongressen, og varsler
hvem det er sin tur til å levere artikler
til Hjerteposten. Det er også viktig å
minne om frister til å søke stipend,
årsmelding, medlemsverving og man
bør være tilgjengelig på e-post daglig.
Det som er så bra med å være lokalgruppeansvarlig er at man får et stort
nettverk av engasjerte og dyktige sykepleiere fra hele landet som brenner for
hjertepasienten. Dette er nyttig for
egen inspirasjon og jobbglede.
Kasserer

Som kasserer i LKS trenger man ikke
å være skolert innen regnskapsføring.
NSF har ansvar for å føre regnskap, betale arbeidsgiveravgift, moms og levere
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månedsrapporter og
årsoppgave/årsoppgjør.
I samarbeid med leder lager
kasserer et forslag til budsjett som skal
godkjennes av styret. Kasserer fører
skyggeregnskap og følger med at man
holder seg innenfor de vedtatte budsjettrammene.
I forkant av styremøter og konferanser, er det som regel kasserer som
bestiller flybilletter til styremedlemmene. Etter samlinger, har kasserer ansvar for å attestere for andre utlegg,
men det er NSF som utbetaler reiseregninger og honorar. Kasserer disponerer LKS sitt kredittkort.
Det er absolutt en fordel at en er
lite grann interessert i økonomi og har
litt kunnskap om bruk av Excel. Likevel,
systemet og arbeidsoppgavene er
oversiktlige, og samarbeidet med NSF
fungerer svært bra. I perioder kan det
være en del arbeid, derfor har styret i
LKS vedtatt at vervet skal honoreres.
Redaktør Hjerteposten

Redaktør av Hjerteposten har hovedansvaret for de tre årlige utgivelsene
av NSF-LKS sitt tidsskrift. Redaktøren
jobber sammen med en redaksjonskomité som består av frivillige medlemmer. Sammen med redaksjonskomitéen kontakter redaktøren aktuelle bidragsytere og prøver å sette sammen
en aktuell utgave av tidsskriftet.
Når bidrag kommer inn til Hjerteposten blir disse korrekturlest før de
blir videresendt til Høgskoleavisa som
hjelper oss med å sette tidsskriftet.
Etter at Høgskoleavisa er ferdig med
settingen blir materiellet sendt ut for

ny korrekturlesing.
Når alt er klart blir
Hjerteposten oversendt
til TeTo Grafiske for trykking
og utsending til medlemmene.
Redaktør har også ansvar for å finne
annonsører til Hjerteposten og inngå
kontrakter med disse.
Redaktør lager et eget budsjett for
annonseinntekter.
Arbeidet til redaktør og samarbeid
med redaksjonskomité, Høgskoleavisa
og TeTo Grafiske foregår per mail. En
prøver å tilstrebe at redaktør og redaksjonskomité møtes en gang årlig for et
redaksjonsmøte hvor en blant annet
diskuterer drift av Hjerteposten. Dette
møtet avholdes som regel i forbindelse
med NSF-LKS sin årlige kongress.
Vervet er noe tidkrevende og det
er derfor besluttet av vervet skal honoreres.
Sekretær

Sekretær skriver referat fra alle styremøter og formidler referatet til styreog varamedlemmer. En deltar også i
styrearbeid og følger opp saker som
blir tildelt på styremøter.
Sekretær har ansvar for ajourhold
av NSF-LKS sitt rekvisitalager.
I forhold til NSF-LKS sin årlige kongress er det sekretær som søker NSF
om godkjenning av kongressen, lager
kursbevis, setter sammen kompendier
for abstract og postere til kongressen
og lager en posterkomité for kongressen.
Sekretær er også stipendansvarlig.
I forhold til dette må en forberede
budsjett over stipend for kommende
år, søke Diacor og AstraZeneca om
samarbeid om stipend, skrive stipend-

annonser til Hjerteposten og nettsiden,
sette opp oversikt over stipendsøkere
og lage innstilling, svare alle stipendsøkere angående tildeling/avslag samt
ajourhold av oversikt over tidligere
tildelinger.
Medlemsservice og nettsiden

Arbeidet med ansvarsområdene medlemsservice og nettsiden til NSF-LKS
gir deg mulighet til å være nær medlemmene.
Arbeidet med medlemsservice innebærer innmelding av nye medlemmer som tar kontakt via NSF-LKS
sin innmeldingsmail. Medlemslisten skal
også sendes ut fylkesvis til lokalgruppeledene hvert kvartal. Som ansvarlig for medlemsservice sender en
også ut påminnelser til medlemmene
om å oppdatere bostedsadresser og
mailadresser, slik at de skal få Hjerteposten sendt hjem til seg og motta informasjon som blir sendt ut via mail.
Ønsket med utviklingen av nettsiden til NSF-LKS er at den skal være
en naturlig plass for medlemmene å
søke informasjon og å gjøre informasjon tilgjengelig.
Ansvaret dreier seg hovedsakelig
om å formidle mulighetene for å søke
stipender, delta på lokale, sentrale og
internasjonale arrangementer, muligheter for kardiologisk videreutdanning
og rekruttering av nye medlemmer.
Samtidig er nettsiden en flott arena for
å dele fagkunnskap i form av nyere
forskning og utvikling innen det kardiologiske faget. Informasjon som er blitt
lagt til på nettsiden er også linket til
NSF-LKS sin side på facebook.
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7 th Joint Scandinavian Conference in

Cardiothoracic
surgery
ybø

3–5 September 2015 | Bergen | Norway

sats2015.com
On behalf of the Organizing Commitee we cordially invite you to attend
the 7th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic Surgery
to be held in Bergen, Norway 3 - 5 September 2015.
Important dates: Submission of abstracts and symposium proposals is now open. Deadline May 1st, 2015
Notification of acceptance of abstracts: June 15th, 2015
Payment of early registration: June 15th, 2015
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Velkommen til
NSF-LKS’
kongress og GF
på Hamar
22. - 24. april 2015
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Den årlige kongressen til NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere - Hamar 22. - 24. april

“Med hjerte for det
ONSDAG 22. april
Tidspunkt
Foredrag

Forelesere

10:00 - 12:30 Registrering/utstilling/kaffe
11:00 - 12:00 Prekongress – Hvordan skrive abstrakt

Tone Norekvål

Møteledere: Aase Ervik / Gro Sørensen
12:30 - 13:00 Lunsj og registrering
13:00 - 13:30 Åpning og velkommen ved faggruppeleder

Siv Olsen

13:30 - 14:15 Det begynte med smerter i beina og
endte med et nytt hjerte...

Markus og Arne Opsahl-Engen

14:15 - 15:00 Håp for gammelt hjerte?

Nicolai Kloumann Tegn, lege og
PhD stip., Kardiologisk avdeling, OUS

15:00 - 15:15 Utstilling/frukt og grønnsaker
Abstraktforedrag
15:15 - 15:35 Kompresjonsmetoder etter invasive koronare
prosedyrer via arteria radialis: en RCT studie

Anne Berit Solvang,
spesialsykepleier i kardiologisk
sykepleie, LHL Klinikken Feiring

15:35 - 15:55 Selvrapportert helse før og etter deltagelse
i tidlig hjerterehabilitering

Irene Drotningsvik, spesialsykepleier
i kardiologisk sykepleie, MSc,
Hjerterehabiliteringen HUS

15:55 - 16:15 Angst og depresjon og risiko for hjertesvikt

Lise Tuset Gustad, spesialsykepleier
PhD stipendiat, Sykehuset i Levanger

16:30 - 8:00 Nettverksmøte for ledere
Nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie
Ca kl 20:00

Bli kjent v/lokalgruppen
Guidet tur på Domkirkeodden

TORSDAG 23. april
Tidspunkt
Foredrag

Egen påmelding
Egen påmelding
Forelesere

08:00 - 08:45 Frokostsymposium
Møteledere: Margaret Bjåen / Gunhild Brørs
Abstraktforedrag
09:00 - 09:20 Trygg bruk av Warfarin
09:20 - 09:40 Hvordan kan postoperativ atrieflimmer
etter hjertekirurgi forebygges?

Elin Tamnes, spesialsykepleier
i kardiologisk sykepleie, Røros sykehus
Siri Müller Hval, spesialsykepleier
i kardiologisk sykepleie,
Hjerteavdelingen, St. Olavs hospital

l 2015

beste”
09:40 - 10:00 Fokusert ultralydundersøkelse av pleura og
pericard utført av sykepleiere i tidlig postoperative fase hos hjerteopererte

Anne Marie Hammer,
spesialsykepleier i kardiologisk
sykepleie, Sykehuset i Levanger

10:00 - 10:30 Kaffe/Postervandring/utstilling
10:30 - 11:15 Sykepleierens rolle i bruk og implementering av guidelines

Tone Norekvål, Fag- og forskningssykepleier, postdoktor, Hjerteavdelingen, HUS

11:15 - 12:00 Nyttig arbeid eller ekstraarbeid?
Hjerte- og kar registeret

Rune Kvåle, overlege
Hjerte- og karregisteret

12:00 - 13:00 Lunsj/utstilling
13:00 - 13:30 Symposium – Nytt og nyttig fra Helsebiblioteket

Hege Underdal,
Redaksjonssjef Helsebiblioteket

Abstraktforedrag
13:30 - 13:50 Symptombyrde hos polikliniske pasienter
medhjertesvikt og kreft – en tverrsnittsstudie

Marianne Gullvåg, Fagutviklingssykepleier, Hjerteavdelingen, St. Olavs

13:50 - 14:10 Klinisk betydning av teknologi i sykepleien:
Bruk av lommeultralyd ved sykepleiedreven
poliklinikk

Guri H. Gundersen, spesialsykepleier
i kardiologisk sykepleie,
MSc, Sykehuset i Levanger

14:10 - 14:30 Posttraumatisk stress og posttraumatisk vekst Ingvild Morken, Spesialsykepleier PhD
blant implanterbar cardioverter defibrilatorHjerteavdelingen,
(ICD-)bærere
Stavanger Universitetssykehus
Kaffe/Postervandring
14:45 - 17:00 GENERALFORSAMLING
19:30

Kongressmiddag

FREDAG 24. april
Tidspunkt
Foredrag
Møteledere: Eva Isaksen / Berit Gravrok

Forelesere

09:00 - 09:30 Søvnapne - ny risikofaktor for hjertesykdom?

Merete Norstad, hjertesviktsykepleier,
Lovisenberg Diakonale sykehus

09:30 - 10:00 Også kvinner med medfødt hjertefeil vil
bli mødre

Mette Elise Estensen, overlege Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet

10:00 - 10:30 Simulering som et bidrag til
en handlekraftig sykepleier

Randi Tosterud, Førsteamanuensis
Høgskolen i Gjøvik

10:30 - 10:45 Kaffe/utstilling/postervandring

(programmet fortsetter på neste side)

10:45 - 11:30 Alvorlig hjertesvikt; hva kan hjertekirurgen
bidra med?

Arnt Fiane, professor thoraxkirurgi,
Avdelingsleder thoraxkirurgisk avd.
OUS

11:30 - 12:00 Evidensbasert sykepleie til pasienter
med hjertesvikt

Nina Fålun, Førstelektor HiB, Fag- og
forskningssykepleier, Hjerteavd., HUS

12:00 - 12:45 Lunsj/Utstilling
12:45 - 13:15 Legemiddelbehandling hos hjerte-karpasienten- etterlevelse og ufordringer

Kristine Lundereng, klinisk farmasøyt
Sykehuset i Levanger

13:15 - 13:45 Risiko for hjerteinfarkt ved røyking.
Tapte leveår hos kvinner og menn.

Morten Grundtvig, overlege PhD,
kardiolog, Sykehuset Innlandet Lillehammer

13.45 - 14:00 Presentasjon av KONGRESS 2016

Lokalgruppen i Hordaland

14:00 - 14.15 Pause
14:15 - 15:15 Sjef i eget liv. Hvordan kan vi stimulere våre
pasienter til å ta ansvar for sine holdninger,
følelser og adferd?

Ingvard Wilhelmsen, Professor UiB,
Spesialist i indremedisin, gastro og
psykiatri. Driver landets eneste
Hypokonderklinikk

15:15 - 15:20 Vel hjem ved faggruppeleder

Siv Olsen

Innkalling til

Generalforsamling i NSF-LKS
Scandic Hotel Hamar • Torsdag 23. april 2015 kl. 14.45 - 17.00
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 nominasjonskomitéen v/ Tone M Norekvål:
tone.norekval@helse-bergen.no

Vær med og bidra til at NSF-LKS forblir en aktiv
og levende landsgruppe!
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Avslutningsseminar for Kull 2013-2014 i Trondheim:

Nye spesialsykepleiere
i kardiologisk sykepleie
« ... i går ble det feiret at Nobelprisen i medisin gikk til ekteparet Moser
som er tilknyttet St. Olavs hospital og NTNU, og i dag feirer vi at vi har
fått utdannet et nytt kull med spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleie ... »
Fra avslutningsseminaret til videreutdanningen i kardiologisk sykepleie
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
11. desember 2014.
Aase Ervik

11. desember 2014 var vi samlet i
«Blåhø», det største auditoriet på Øya
Helsehus i HiST sine lokaler, for å se
og høre studentene presentere sine
fordypningsoppgaver som foredrag eller poster.
Tilstede var arbeidsgivere, kolleger,
medstudenter, øvrig fagpersonell og
familie.
Begivenheten startet med et musikalsk innslag. Dette var en sang som
studentene hadde forfattet teksten til
og ga en beskrivelse av opplevelsen
ved det å være student.
Fagansvarlige for utdanningen, førsteamanuensis og forskningssykepleier
Kari Hanne Gjeilo, og høgskolelektor
Berit Stjern ønsket stolt velkommen til
seminaret. Kari Hanne leste et fantastisk dikt om at kunnskap gjør deg mer
nysgjerrig slik at du får lyst til å tilegne
deg enda mer kunnskap.
Neste ut var Rune Wiseth, klinikksjef
ved Klinikk for hjertemedisin på St.
Olavs hospital. Han kom med lykkeønskninger til studentene og uttrykte
at dette var en gledens uke; i går ble
det feiret at Nobelprisen i medisin gikk
til ekteparet Moser som er tilknyttet St.
Olavs hospital og NTNU, og i dag
feirer vi at vi har fått utdannet et nytt
kull med spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleie. Det skjer mye fagutvikling i vårt fagmiljø, og la det

fortsette med det, var Wiseths klare
melding til forsamlingen. Klinikk for
hjertemedisin er sterkt involvert som
bidragsyter med forelesere til utdanningen. Kompetanse er viktig – la det
komme pasientene til gode i det daglige arbeidet!
Viggo Mastad, studieleder for videreutdanningene ved HiST gratulerte
med dagen. Han kunne fortelle at det
blir et nytt kull med oppstart til høsten
om det er nok søkere til utdanningen.
Gunn Marie Husby, avdelingssjef for
sykepleietjenesten ved Klinikk for Hjertemedisin gratulerte også studentene
med tittelen spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, og overrakte gave fra
Klinikk for Hjertemedisin til alle studentene; – et gavekort til å kjøpe faglitteratur for.
Aase Ervik overrakte hilsen fra
lederen i Norsk sykepleierforbunds
Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere, Siv Olsen;
«Gjør en forskjell, la det komme
pasientene til gode. Del kunnskapen
med kollegene på den enkelte avdeling.
Bidra til fokus på fag, ikke slutt med
dette. Det har nok vært krevende å
kombinere studentlivet og full jobb,
men ikke la det bli med dette. Fortsett og engasjer dere. Vi i Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere vil
se dere presentere på vår kongress,
på lokale arrangement, del kunnskapen
med andre som brenner for sykepleie
til hjertepasienten.»
Fremlegg fra studentene

Første del omhandlet temaene koronar hjertesykdom/rehabilitering.

Nina Egset Sæterbø fra Kristiansund
sjukehus hadde en
presentasjon om
hvordan en kardiologisk sykepleier
ved en hjertepoliklinikk gjennom individuell samtale
kan bidra til mestring hos kvinner etter
gjennomgått hjerteinfarkt. Nina konkluderte med at ved å heve sin egen
kunnskap som sykepleier, utgjør den
kardiologiske sykepleieren en forskjell.
Tilstrekkelig kunnskap gir økt mestring
og virker helsefremmende. Å motivere,
støtte og veilede på kvinners premisser
gir økt livskvalitet, og kan redusere
angst og depresjon.
Antonovskys salutogenesemodell
og empowerment er gode redskap.
«Trening virker – hvorfor trener
de ikke?» var tittelen på Erna Kvislabakken, fra sykehuset Levanger, sin
presentasjon. På tross av informasjon
om betydningen av trening, og tilrettelegging for trening, er det et
paradoks at mange i stor grad slutter å
trene i løpet av det første året etter
endt rehabilitering. Det er et paradoks
at det brukes så mye ressurser i dagens
helsevesen på høyteknologisk livreddende behandling uten å behandle
hele mennesket, sa Kvislabakken. Hun
sa videre i sin presentasjon at styrking
av kompetanse for å ivareta helhetsperspektivet er veien å gå. Den kardiologiske sykepleieren kan med sin
kompetanse i veiledning, rådgiving og
eventuelt treningslære bidra til å mot27
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virke irrasjonelle valg og frafall av trening hos pasientene via kunnskapen i
motivasjonsteorier.
Kvislabakken foreslo en ny modell
med en kardiologisk sykepleier i den
rehabiliterende hjertetreningen i spesialisthelsetjenesten, på poliklinikk og i
kommunen. Dette vil redusere antall
aktører, gi mindre byråkrati, bedre
kontinuitet, sikre det faglige nivået og
helhetsperspektivet, gi bedre individuell
tilpasning, og kostnadseffektivitet ved at
det hindrer reinnleggelser. Dette må
integreres i den kardiologiske videreutdanningen.Vi gleder oss til å se dette
i praksis!
Andre del omhandlet temaene Hjertesvikt, arytmier og ny teknologi.
Marianne Lægran fra Klinikk for Hjertemedisin ved St. Olavs hospital var først
ute i andre del med; «Søvnapne Etterlevelse av maskebehandling med
ASV behandling til pasienter med
hjertesvikt og sentral søvnapne.»
Marianne presenterte oppgaven sin og
knyttet det til sine erfaringer fra jobben
sin på enheten for hjertesvikt, og på
hjertesviktpoliklinikken. Hun oppsummerte med å si at opplæring med tidlig
start, bruk av motiverende intervju,
eller problembasert læring vil være
med på å øke graden av etterlevelse.
«Kan sykepleieledet oppfølging av
hjerteviktpasienter i hjembasert
omsorg
bedre
livskvalitet, redusere antall sykehusinnleggelser og
redusere mortaliteten til de eldre hjertesviktpasienter som ikke følges opp poliklinisk?» var tittelen på Wenche
Tømmerdal sin presentasjon. Hun
jobber til daglig på Tempe helse og
velferdssenter i Trondheim kommune.
I presentasjonen sin fortalte hun
om hvor viktig det er med kompetanse
i kommunen, og samarbeid med spesialisthelsetjenesten slik at pasienter
som ikke kommer seg til poliklinikk kan
få oppfølging i kommunen. Dette kan i
28
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følge litteraturstudier gi signifikant bedring i pasientens livskvalitet, og bidra
til å redusere antall sykehusinnleggelser.
«Atrieflimmer
og fysisk trening»,
var tittelen på Ingvild Kiil Silli sitt innlegg. Hun jobber til
daglig på Klinikk for
Hjertemedisin på
St. Olavs hospital,
og møter daglig
pasienter med atrieflimmer som skal til
utredning og behandling. Ingvild ser
daglig at det er et stort behov for informasjon til denne pasientgruppen, og
hadde derfor sett nærmere på forskningen som er gjort på atrieflimmer og
fysisk trening. Øker dette risikoen for
atrieflimmer? Bør pasienter med atrieflimmer drive med regelmessig fysisk
trening?
Konklusjonen hun fant var at ingen
trening eller store mengder høyintensiv
trening over år kan øke risikoen for
atrieflimmer. Moderate mengder fysisk
trening reduserer risikoen for atrieflimmer. For pasienter med enten anfallsvis eller permanent atrieflimmer,
ser en gunstige effekter av fysisk trening. Den fysiske kapasiteten øker, og
færre atrieflimmer relaterte symptomer gir økt livskvalitet.Tester av «Birkebeinere og Vasaloppare» viste lavere
forekomst av hjerte-karsykdom, lavere
BMI, lavere kolesterol, og høyere levealder.
Ingvild oppsummerte med at det
er behov for mer forskning. Behovet
for veiledning og informasjon til pasientgruppa om fysisk aktivitet og trening er stort, og det er et behov for
veiledet trening. Dette kan være både
motiverende og trygt. Absolutt noe for
en kardiologisk spesialsykepleier å ta
tak i!
«AV-blokk hos pasienter som har
gjennomgått TAVI –
Sykepleiers Observasjoner på sengepost» ble presentert av Sigrid Hynne

Kolleger var blant lydhøre tilskuere til
arrangementet.

som jobber på Klinikk for Hjertemedisin på St. Olavs hospital.
Pasienter som har fått implantert
TAVI kan utvikle AV-blokk i det postoperative forløpet. Sigrid fokuserte på,
og presenterte observasjoner som er
viktige for disse pasientene etter ankomst sengepost. Med sin spesialkompetanse kan hun bidra til å standardisere og kvalitetssikre sykepleien til
denne pasientgruppen. Målet er å utarbeide en mal for sykepleieobservasjoner i sykepleiedokumentasjonssystemet i EPJ.
«Bruk av Impella som mekanisk
støtte ved kardiogent sjokk» var
tittelen på presentasjonen til Stein Arve
Årsandøy. Han har tilknytning både til
Hjertemedisinsk angiolab og Hjerteovervåkning på St. Olavs hospital. Stein
Arve presenterte utfordringene med
denne type sirkulasjonsstøtte både
med erfaringer fra angiolab og overvåkning, og hvilke sykepleierobservasjoner som er viktige. Han ga oss
videre et innblikk i de studier som er
gjort rundt denne behandlingen. Stein
Arve ga oss også et humoristisk innblikk i litteratursøk og hvor galt det kan
gå om man bruker feil søkeord…
«Hjemmemonitorering av pasienter med pacemaker og hjertestarter.
Hvilken rolle har sykepleieren?».
Tone Ryggvik fra Klinikk for Hjertemedisin ved St. Olavs hospital presenterte
en oppgave der hun beskrev hvordan
sykepleieren kan bidra til god pasientetterlevelse. Hun fokuserte på vik-
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tigheten av god informasjon til pasienten, opplæring og individuell støtte.
Samtidig krever dette at sykepleieren
har høyteknologisk forståelse for å
monitorere og analysere overførte
data.

POSTERE

«Håndholdt ultralyd for vurdering
av vena cava inferior – et hjelpemiddel
for spesialsykepleier på en sykepleiedrevet hjertesviktpoliklinikk?» var
Torunn Ulfsnes sin presentasjon.Torunn
jobber til daglig på hjertesviktenheten,
og hjertesviktpoliklinikken på St. Olavs
hospital. Bruk av håndholdt ultralyd er
en effektiv metode for å vurdere volumstatus hos pasienter med kronisk
hjertesvikt. Dette er tradisjonelt en
legeoppgave. I Torunns oppgave belyste hun hvordan spesialsykepleiere
i hjertesviktpoliklinikken kan bruke
håndholdt ultralyd for å vurdere vena
cava inferiors diameter og respirasjonsvariasjon for lettere å kunne titrere
diuretika. Med målrettet opplæring,
mye trening og et godt samarbeid med
kardiologene kan kunnskapen benyttes
til å optimalisere behandlingen av hjertesviktpasienten. Torunn har under arbeidet med sin fordypningsoppgave
hospitert på sykehuset Levanger, noe
som hun fortalte hadde vært svært
lærerikt.

«Sykepleie til pasienter med
mediastinitt og VAC-behandling»
Kari Skjevling Eidem og Marita Grøntvedt Heimsvik, Klinikk for thoraxkirurgi,
St. Olavs hospital

Siste presentasjon på programmet
skulle være fra Marit Evjen som jobber
i Tydal kommune; «Plutselig ble det
tett! Veien videre etter PCI.», men
hun ble dessverre forhindret fra å delta
på seminaret.
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Fordypningsoppgavene som ble presentert som postere viste et stort faglig spenn og holdt et høyt nivå. Utformingen av posterne vitnet om engasjement, selvstendighet og kreativitet.

«Hvilken informasjon bør sykepleier
gi til en ung pasient med nyoppdaget
Lang QT- syndrom?»
Marita Stenberg, Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs hospital

Marita Stenberg og Synnøve Røe fra
Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs hospital.

«Nursing observations required
when caring for a patient in cardiogenic shock while supported by
an Impella®».
Brenda Strand, Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs hospital
«Hvordan kan postoperativ
atrieflimmer etter hjertekirurgi
forebygges?»
Siri Müller Hval og Kjerstin Strømmen,
Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs hospital
«Trygg bruk av Warfarin»
Wenche Stavnes, Klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs Hospital og Elin Silderen Tamnes, Klinikk for hjerte-medisin,
St. Olavs hospital/Røros
«Hvordan kan kardiologiske sykepleiere ivareta pasienter med
kronisk hjertesvikt i primærhelsetjenesten?»
Alexander Larsos Skar, Øya Helsehus,
Trondheim kommune
«Takotsubo kardiomyopati –
Kunnskap gir god sykepleie»
Kristin Røe, Klinikk for Hjertemedisin, St.
Olavs hospital

«Informasjon på kardiologisk sengepost. Gruppe eller individuell informasjon til hjerteinfarktpasienten?»
Monica Aas og Thea Fagerheim fra KliThea Fagerheim, Klinikk for Hjertenikk for Hjertemedisin, St. Olavs hospital. medisin, St. Olavs hospital

Marita Grøntvedt Heimsvik, Klinikk for
thoraxkirurgi, St. Olavs hospital og
Aleksander Larsos Skar, Øya helsehus.
«Sykepleie til pasienter som lever
med ICD. Angst hos ICD-pasienten»
Monica Aas, Klinikk for Hjertemedisin,
St. Olavs hospital
«En utreisesamtale er mer enn
en samtale før utreise!!!
Hvordan kan sykepleiere styrke
hjerteinfarktpasientens selvinnsikt
ved hjelp av en pasientsentrert
utreisesamtale?»
Ingrid Granbo, Klinikk for Hjertemedisin,
St. Olavs hospital
Wenche Stavnes og Elin Tamnes fikk pris
for beste poster på fagseminaret for
sykepleietjenesten ved St. Olavs hospital 11. februar.

Vi gleder oss over at flere av
studentene skal presentere sine oppgaver på NSF-LKS kongressen på
Hamar.
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Avslutningsseminar for kull 6:

Videreutdanning i kardiologisk
Fredag 16. januar var det
avslutningsseminar for kull 6,
Videreutdanning i kardiologisk
sykepleie ved Høgskolen i
Bergen (HiB).
Dagen var preget av høytidelighet og spenning for
de uteksaminerte studentene,
og gleden og stoltheten var
tydelig hos flere av de bunadskledde spesialsykepleierne.

Flere tilhørere var møtt frem denne
dagen, og blant publikum fant man
både de nystartede studentene til spesialutdanningen, og de som har fortsatt sin utdanning til en mastergrad.
Dagen startet med et musikalsk innslag før fagansvarlig Nina Fålun tok
ordet og ønsket velkommen. Hun fortalte litt om studiet, og det gode fagmiljøet i Bergen som danner grunnlaget for denne spesialutdanningen.
Studiet har vært hardt for studentene,
fortalte Fålun til latter fra salen, men
det har resultert i gode karakterer.
90 % av kullet har fått B eller A på
oppgaven, det beste resultatet noensinne.
Deretter var det tid for at Siv Olsen, leder for NSF-LKS, ønsket studentene til lykke med dagen. Studentene ble oppfordret til å vise engasjement og dele den kunnskapen de nå
besitter. Hun ønsket dem alle velkommen til landsgruppen og deres lokalgrupper, og gledet seg til dagen med
flotte foredrag fra studentene.
Dagen var så delt inn i tre deler
med foredrag. Alle studentene som la
frem sine oppgaver fikk tildelt ca 15 minutter til fremlegg og 5 minutter var så
satt av til spørsmål fra salen. Studentene var svært godt forberedt, og viste
engasjement for det de hadde studert.
Innimellom settene var det muligheter
for publikum til å vandre rundt og kikke
på posterne til de studentene som ikke
hadde muntlig fremlegg.
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Tema: Arytmier
Tone M. Norekvål
var leder av den
første runden med
foredrag som omhandlet arytmier.
Fire av studentene
hadde valgt dette
som tema.

Tone Norekvål

Sønneva
Bergtun

Det første foredraget ble holdt av
Sønneva Bergtun, og tok for seg
hvordan sykepleier kan gi informasjon
til pasienter som skal gjennomgå ablasjon. Her ble det presentert gode
fremgangsmåter for hvordan sykepleier
kan møte denne pasientgruppen slik at
de føler seg godt nok informert og
klare til den videre behandlingen.

Cecilie
Odland
Cecilie Odland holdt dagens tredje foredrag, og hadde fokus på sykepleiers undervisende rolle i forhold til
bruk av antikoagulasjon hos atrieflimmerpasienter. Her ble det fokusert på
viktigheten av god faglig kompetanse
blant sykepleierne for å kunne gi pasienten best mulig oppfølging. Man fikk
høre om hvordan sykepleier kan bidra
positivt til en bedre og bredere forståelse for sykdommen blant atrieflimmerpasienter gjennom individuell undervisning og undervising i grupper.

Kristin
Ramstad

Anne
Cook

Det andre foredraget var av Anne
Cook, og omhandlet atrieflimmerpasienter med søvnapnoe. Det ble sett
på sammenhengen mellom atrieflimmer og søvnapnoe, og hvordan sykepleier kan bidra til god pasientbehandling. I tillegg ble det satt fokus på
viktigheten av at sykepleier dokumenterer de observasjoner som gjøres,
slik at pasientens apnoeproblemer kan
ivaretas på en god måte.

Siste foredrag under temaet arytmier ble holdt av Kristin Ramstad, og
fokuserte på bruk av hjemmemonitorering hos pasienter med implantert
hjertestarter. Her fikk man høre om
hvordan sykepleier kan bidra til å skape
trygghet og bedre livskvalitet hos
pasienter med ICD gjennom å benytte
hjemmemonitor som overvåker pasienten i eget hjem og sender beskjed
over internett til sykehuset dersom
problemer skulle oppstå. Dette foredraget fokuserte på en teknisk sykepleierhverdag, og en noe annerledes
kontakt med pasientene. Med dette foredraget var første del av en god
fagdag overstått.
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Tema: Hjertesvikt
I andre del av dagen ledet Nina Fålun oss gjennom tre
foredrag med fokus
på hjertesvikt.

ble også diskutert hvordan sykepleier
kan hjelpe i denne situasjonen.

livskvalitet. Fokuset var hvordan sykepleier kan informere pasienter om
denne forholdsvis risikofylte prosedyren samtidig som det skapes trygghet
for pasienten.

Nina Fålun

Kaja
Olsen

Lene
Markhus

Først ut var Lene Markhus med
temaet seksuell dysfunksjon hos kvinner med hjertesvikt. Dette foredraget
tok opp et viktig tema som mange
sykepleiere synes er vanskelig å ta opp
med pasienten. Det ble vist gode alternativer for hvordan sykepleier kunne komme inn på temaet sammen
med pasienten, for bedre å kunne
hjelpe i en vanskelig situasjon. Temaet
ble gjenstand for latter fra salen da
det kom frem fra forskningen at utroskap eller one-night-stands førte til forverring av hjertesvikten og brå død.

Tredje foredrag ble holdt av Kaja
Olsen, og denne delen var viet palliativ
behandling til pasienter med hjertesvikt. Her ble det sett på mulighetene
til å gi palliasjon til pasienter med hjertesvikt i god tid før de er i den terminale fasen, og dermed gi dem en
bedre avslutning på livet. Dette foredraget engasjerte tilhørerne i stor
grad, ikke minst fordi studenten hadde
vært uheldig å tatt med seg feil
minnepinne slik at hele fremførelsen
ble gjort uten hjelp av PowerPoint.
Denne imponerende fremførelsen
satte punktum for den andre delen av
dagen.

koronarsykdom

Tredje og siste del
av dagen ble ledet
av Siv Olsen, og tok
for seg tre foredrag
med fokus på akutt
og kronisk koronarsykdom.

Trude
Solvang

Elisabeth
Solheim
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Andre foredrag i denne delen var
fra Line Arnaud, og omhandlet inkludering av pårørende i en AHLRsituasjon. Studien viser at det oppleves
godt for de pårørende å være med
under AHLR, og at helsepersonell generelt ser det som positivt. Til tross
for en europeisk konsensus har svært
få av sykehusene retningslinjer for
hvordan pårørende skal inkluderes i
AHLR-situasjonen.

Tema: Akutt og kronisk

Siv Olsen

Neste foredrag av Elisabeth Solheim, omhandlet et annet vanskelig
tema i kardiologien, overgangen fra
barn til voksen hos unge med medfødt
hjertefeil. Foredraget problematiserte
overgangen fra det trygge for barnet
og familien i barneavdelingen til det
ukjente og dermed utrygge i en voksenavdeling. Her ble det vist til forskning som viser utfordringene knyttet
til nettopp denne overgangen, og det

Line
Arnaud

Kristin
Norheim
Rykkje
I det første foredraget presenterte
Kristin Norheim Rykkje en ny behandling med stenting av kronisk okkluderte årer for å bedre pasienters

Dagens siste foredrag, av Trude
Solvang, var viet hjerterehabilitering
og hvordan fremme fysisk aktivitet
etter gjennomgått hjerteinfarkt. Her
ble det fremhevet at sykepleier har en
viktig rolle for å skape motivasjon til
adferdsendring hos pasienter som har
gjennomgått hjerteinfarkt, og hvilke
metoder som kan benyttes for å oppnå
dette målet.
Dette foredraget satte en verdig
slutt for en flott dag.

Postere

Sju av studentene viste sine funn med
en poster som var satt opp i fellesarealet på skolen. Her kunne man få et
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3 på gaten i Bergen
– Hva synes du om dagens presentasjoner?
Monica
Hannaas
– nystartet
kardiologisk
sykepleierstudent

Aase
Ervik
– medlem
av landsstyret
NSF-LKS

Gunhild
Brørs
– Masterstudent kardiologisk
sykepleie

– Dagen har vært veldig bra. Mye
inspirasjon for oss nye studenter som
etter hvert skal velge våre fordypningstema. Jeg synes det har vært kjempegode temaer som har blitt presentert,
og det har vært en dag med godt faglig
innhold.

– Det har vært en høytidelig og fin
dag. Jeg har sett et høyt faglig nivå
blant studentene. Det er tydelig at de
er godt forberedt og jeg er imponert
over nivået. Jeg gleder meg til å kanskje
høre dem på neste års kongress, det er
bare å melde seg. I dag har jeg lært
mye.

– Jeg synes det har vært god bredde i dagens temaer – fra hjertebarn til
palliativ behandling. Det er tydelig at de
har gått en god skole. Det har vært
høyt faglig nivå både på presentasjonene og posterne, og de er nå godt
rustet til å starte nivå 2 på masterutdanningen.

innblikk i ulike temaer som studentene
hadde fordypet seg i.
Temaene var:
• Kliniske implikasjoner av feilplasserte EKG elektroder.
Her viste studien hvordan feilplasserte
elektroder kan være en potensiell
grunn til unormale funn på EKG. Studien var gjennomført av Tom Jacobsen.

• Medikamentetterlevelse hos
pasienter med kronisk hjertesvikt –
en utfordring.
Studien viser faktorer som påvirker
medikamentetterlevelsen hos pasienter med hjertesvikt, og hvilke tiltak som
kan forbedre dette. Informasjon, undervising og oppfølging står sentralt i
denne utfordringen. Studien var gjennomført av Therese Opdahl.

pasientene mestringsstrategier i fellesskap med andre pasienter og pårørende fremmer pasientens helse. Studien
var gjennomført av Mariann Urke.

• Noen må dø for at jeg skal få leve –
å bli utredet og akseptert for
hjertetransplantasjon.
I denne studien ble det vist at det er
lite forskning på pasientenes opplevelse av å bli ivaretatt preoperativt. Studien viser at det må en endring til slik
at hver pasient får en individuelt tilpasset omsorg i ventetiden. Studien var
gjennomført av Renate Johnsen.

• Sykepleieledet oppfølging
i primærhelsetjenesten – et alternativ
for hjertesviktpasienten.
Ved å benytte sykepleieledet oppfølging i primærhelsetjenesten, enten
som hjemmebesøk eller poliklinikk kan
man redusere antallet reinnleggelser og bidra til økt etterlevelse av
sykdom og medikamenter. Studien var
gjennomført av Siw Skoglund.

• Motivasjon til livsstilsendring.
Det legges her vekt på hvordan sykepleier kan bidra til at personer som har
gjennomgått hjerteinfarkt motiveres og
lykkes med en omlegging av kosten.
Studien var gjennomført av Linda
Næss.

• Korleis kan ein pedagogisk
sjukepleieintervensjon redusere angst
og depresjon hos pasienter
med symptomatisk atrieflimmer?
Studien viser hvilke faktorer som gir
angst og depresjon hos atrieflimmerpasientene, og hvordan man ved å øke
kunnskapen, tilby bedre støtte og lære

• Hvordan trening kan påvirke
fysisk kapasitet og livskvalitet
hos pasienter med hjertesvikt.
Denne studien viser hvorfor trening
anbefales for hjertesviktpasienten, og
hvordan et individuelt tilpasset treningsprogram kan bedre symptomene
og pasientens fysiske kapasitet. Studien
var gjennomført av Guro Sigvaldsen
Waagbø.
Studentene, som nå kan kalle seg
spesialsykepleiere i kardiologi, hadde
gjennom hele dagen vist seg som faglig
svært sterke. Det var gode temaer
som ble tatt opp og flotte presentasjoner ble vist. Det hele hadde en
høytidelig og fin ramme som gjorde
dagen spesiell både for avgangskullet
og de fremmøtte. Det er også viktig
å trekke frem de gode veilederne og
fagansvarlige som har jobbet hardt
for at dette kullet skulle bli best mulig.
Gratulerer til dere alle sammen!
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Fagdag i Sør-Trøndelag
LKS Sør-Trøndelag arrangerte nok en vellykket fagdag, tirsdag 11. november 2014,
for medlemmer, sykehusansatte, studenter og lærere.
Thomas Skjærset,
nestleder NSF-LKS Sør-Trøndelag

Vi fikk låne de flotte lokalene på Øya
Helsehus i Trondheim denne gangen
også.
I år var fokuset på pionérarbeid
innen aurikkel-lukking, prehospital hjertestans, ny hjertekirurgisk behandling
av graft, hyperkolesterolemi og veien
videre, ny pustebehandling til cheynestokes-pasienter, hypotermi og til sist
et artig og humoristisk sideblikk på
hjertemedisinens historie opp gjennom
tidene.
Styret i NSF-LKS Sør-Trøndelag
består pr 2014 av leder Thor Morten
Strand, Monica S. Johansen, Unni
Stolsmo, Daghild Dybdal, Heidi Gulbrandsen, Arnt Inge Storrøsæther,
Marta Lossius og Thomas Skjærset.
Noen nye styremedlemmer og noen
som trer av etter lang og tro tjeneste i
en flott lokalgruppe. Denne fagdagen
krevde en del planlegging, og etter litt
koordinering og møtevirksomhet hadde vi nok en gang fagdagen i boks.

Foredragene i år var preget av å
være i frontlinjen av pasientbehandling.
Det var nye behandlingsmåter, nytt
utstyr, de ytterste grensene for livreddende behandling og så litt historikk. Etter velkomst ved leder Thor
Morten Strand, fikk vi i år også flott
solosang av Viktoria fra Kolstad i
Trondheim.
Lukking av venstre aurikkel

Seksjonsoverlege Ole Rossvoll fortalte om lukking av venstre aurikkel.
St. Olavs Hospital var første senter
i Norge som utførte dette. Aurikkelen
er et vedheng til venstre atrium i hjertet og er en kilde til blodpropper.
Atrieflimmer rammer 3 % av befolkningen i Norge, og kan gi blodpropp og
hjerneslag. Pasienter med atrieflimmer
får blodfortynnende medisin som igjen
gir opp mot 2 % risiko for alvorlige
blødninger. Det å lukke aurikkelen er
en trygg og god behandling under full
narkose som gir 60-70 % reduksjon
i slagforekomst, selv uten marevan. En
fører en slags festeplate inn venøst og
gjennom septum under ultralydveiledning. Aurikkelen, en åpning på cirka
20-30 mm, lukkes med festeplaten
samtidig som en ser det hele ved hjelp
av kontrastvæske og 3D-ekkobilder.
Det ble i 2013 utført 350 slike prosedyrer, og en hadde 4,5 % komplikasjoner, som ved atrieflimmerablasjoner. Denne måten å behandle på tar
ca 40 minutter. Alternativet er livslang
antikoagulasjon. Spennende foredrag!
Prehospital hjertestans

Seksjonsoverlege Ole Rossvoll fortalte
om lukking av venstre aurikkel.
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Steinar Einvik, overlege anestesi, St.
Olavs Hospital og Norsk Luftambulanse, foreleste om et kjent tema – prehospital hjertestans. Han presenterte
hjertestansfakta, kasuistikker og gikk

kort gjennom HLR-algoritmen, men
fokuserte i tillegg på 4H og 4T i algoritmen som handler om potensielt
reversible årsaker til stans. Vi har et
forhold til det! Det er viktig for oss!
PEA kan forårsakes av 4H: hypovolemi, hypoksi, hypo/hyperkalemi, hypotermi, og 4T: tamponade, trykkpneumothoraks, toksiner og tromboemboli
(SAB kan også gi PEA).
Pre-sjokk-pause er negativ jo lenger
den varer. Økt mengde brystkompresjoner gir bedre resultat, der dybden
skal være 5-6 cm i snitt. 4 % av
energien avlevert fra defibrillator treffer hjertet, og over 70 % av hjertecellene må treffes for å konvertere VT
/VF. Ved negativ respons på defibrillering lønner det seg å flytte pads foran
på bryst og bak på rygg. Mekaniske
kompresjonsapparater ga lik overlevelse ifølge CIRC studien, men kan også gi skader. Studier fra Storbritannia
viser bedre overlevelse dersom hjertet
kommer i gang på stedet fremfor langvarig ekstern kompresjon. Det er vist
at en trenger 8-9 kompresjoner for
å få fullt trykk i blodårene. Hos intuberte vil samtidig kompresjon og
innblåsing av luft kunne gi alveolesprengning og blødning. En anbefaler
derfor å ventilere under dekompresjon
av brystkassen. Steinar fortalte videre
om TROICA-studien som tar for seg
trombolyse under hjertestans og økt
overlevelse: 60 % overlevelse etter 90
minutter HLR. Han frontet ETCO2
som viktig hjelpemiddel i vurdering av
effektiv HLR. Steinar levendegjorde
dette med forskjellige kasus med ulik
utgang. Han fortalte om en pasient
som bare uker før hjertestansen deltok
på skirenn. Pasienten fikk hjerteinfarkt
og stans. Når luftambulansen og Steinar
ankom pasienten ble det utført lang-
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Overlege
i anestesi ved
St. Olavs hospital og Norsk
Luftambulanse,
Steinar Einvik,
fortalte om en
dramatisk livredningshistorie
med lykkelig
utfall.
Her sammen
med den glade
pasienten.

varig AHLR. Pupillene hadde vært
dilaterte lenge, men det var ikke avgjørende for livredderne der og da.
Steinar fortsatte å fortelle om denne
dramatiske og engasjerende historien
og spurte om ikke pasienten kunne
reise seg og fortelle oss noe fra sitt
ståsted. Pasienten som satt på fremste
rad reiste seg, og det gikk et sukk
gjennom forsamlingen. Hun følte seg
frisk og var i arbeid. Hun kunne kjenne
et belte over brystet/magen i tiden
etterpå. Steinar understreket viktigheten med tidlige kompresjoner for å
kjøpe seg tid. I alle tilfeller vil flytid og
ambulansetid frem og tilbake til sykehus være viktig. Han ønsker å rykke
ut ved suspekte symptom før EKG er
tatt for å spare tid. Bedre å kjøre
bomtur et par ganger. Luftambulansen
har én time hver uke der de evaluerer interessante case for læring.
Steinar fortalte til slutt om Closed
Loop Communication og effektiv kommunikasjon i akutte situasjoner. Dette
har så mye å si! «Hvorfor sa du det
ikke?»

Koronarkirurgi før og nå

Øystein Pettersen, lege i spesialisering, klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs
Hospital, holdt et engasjerende foredrag om koronarkirurgi før og nå, og
tidlige resultater i Improve-CABG-studien. Han la frem indikasjoner og rasjonale for koronarkirurgi. Før ble det
sagt at «CABG is impossible!» og på
slutten av 80-tallet var det rutineinn-

Øystein Pettersen, lege i spesialisering thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital, snakket
om koronarkirurgi før og nå.

grep. I 2012 ble det utført 2000 inngrep i Norge. Under 2000 gikk til PCI
den gang. Han gjorde rede for begreper som aterosklerose, diagnostikk,
utredning, hvilke indikasjoner, symptomatisk, prognostisk og livsforlengende. Hvor mye patologi skulle pasienten ha før kirurgi er ok? Studier
gjort om kirurgi versus medisin viste
bedre overlevelse med kirurgi. Jo mer
alvorlig koronarsykdom var, jo bedre
ble resultatet med CABG. Og ved
mindre alvorlig koronarsykdom var PCI
og medisiner bedre behandling.
Vi fikk høre om forskjellige måter å
høste vener på.Venegraft har 50-70 %
patency og halvparten er gått tett etter
10 år. 90 % av mammaria-graft er
åpne etter 10 år. Kirurg Domingos
Souza høstet en gang en fettvene der
venens omkringliggende fettvev var
bevart. 90 % av disse venene var åpne etter 10 år! Fettvener viser stor
forskjell i atferd kontra rene venegraft
frie for fettvev. Baksiden ved denne
måten å høste vener på er ca 13 minutter lengre på ECMO, en signifikant
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økning som representerer økt risiko
for komplikasjoner. Det er gjort lite
studier på disse pasientene, men Improve CABG-studien hadde i 2013 inkludert 100 pasienter. Der ble konvensjonell venehøsting målt opp mot
NoTouch venehøsting. Oppfølging av
dette gjøres med koronar angiografi
og IVUS (intrakoronar ultralyd) etter
6 mnd og 5 år. Tanken bak at fettvenene holder seg lenger kan være at
vevet rundt venen gir mer støtte og
fettvenen strekkes heller ikke så mye
som de konvensjonelle venegraftene.
Forskerne tror at gevinsten av dette
kommer senere.
Tiden var nå kommet for en utsøkt
varmlunsj på pasienthotellet. Det ble
servert biff Stroganoff med salat, ris
og urtedressing. Alle deltakerne fikk
servert maten ved bordene av profesjonell og hyggelig betjening, og man
kunne dele erfaringer med sykepleiere
en ikke møter ellers.
ASV-behandling

Etter lunsj fikk vi Margareth W. Olseng, spesialsykepleier ved hjertesviktpoliklinikken ved sykehuset Østfold, til
å fortelle om temaet «Kan ASV-behandling hjelpe pasienter med hjertesvikt og cheyne-stokes respirasjon?».
ASV-behandling består i å bruke en
maskin som automatisk detekterer og
behandler cheyne-stokes respirasjon.
Hun brukte en kasuistikk der pasien-
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ten fikk postinfarktsvikt og 6 mnd etterpå fortsatt ikke var henvist til sviktpoliklinikk. Pasienten hadde fått pustestopp etter infarktet, var trøtt hele
tiden, sov hele natten og mye på dagen.
Pasienten hadde flere akuttinnleggelser, polikliniske besøk og det hele artet
seg traumatisk.
Apnoe er en pustepause på over
10 sekunder. Noe av mekanismen bak
cheyne-stokes ligger i forsinket sirkulasjonsrespons i CO2-nivået, der det
senses for lite og for mye CO2. Ved
NYHA-klasse 1 er det vist økt forekomst av obstruktiv søvnapnoe.
Pasienten gjennomgikk en søvnanalyse og hadde 82 % cheyne-stokes respirasjon, 52 pustestopp pr time, lengste
apnoe på 40 sekunder og spO2 under
90 % 224 ganger i løpet av søvnperioden på ca 8t 30 min. Margareth
fortalte at det er utfordrende å lære
opp pasientene i utstyret og at det
krevde tett oppfølging. Etter slik behandling kunne pasienten si; «Jeg er
mye mer opplagt og våken. Det kan
ikke sammenlignes med tidligere!».
Og så kunne de se en nedgang i
cheyne-stokes respirasjon fra 82 % til
32 %!! På tre-års-kontrollen opplevdes
livet mye bedre for pasienten og han
hadde ingen innleggelse etter at han
fikk ASV-maskinen!
For mer utfyllende lesning se:
http://www.hjer tesviktforum.no/pdf/
Olseng_S%F8vnapnoe_2010.pdf
Høyt kolesterol

Margareth W. Olseng, spesialsykepleier
ved hjertesviktpoliklinikken ved sykehuset Østfold, fortalte om ASV-behandling.
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Neste foredragsholder var Elisabeth
Vesterbekkmo, lege i spesialisering, klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs Hospital. Temaet var; «Høyt kolesterol –
Hva nå?». Hun åpnet med å spørre om
hvem av de med høyt kolesterol vi skal
behandle, og hvorfor? LDL skaper mye
trøbbel, med blant annet aterosklerose
og koronarsykdom. Det kommer nye
nasjonale retningslinjer for dette i 2015.
Temaet deles i primærforebygging og
behandling av sekundære årsaker til
dyslipidemi. I primærforebygging må
pasientens totale risiko vurderes før
oppstart av medikamentell behandling.
Helsedirektoratets «Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer»

Elisabeth Vesterbekkmo, lege i spesialisering, klinikk for Hjertemedisin, St. Olavs
Hospital snakket om kolesterol
fra 2009 kan anbefales. Retningslinjene
inneholder en risikotabell (NORRISKdata) og en ledsagende tabell med
prioriteringer om hvem som bør tilbys
forebyggende behandling. Disse angir
10-årsrisiko for kardiovaskulær død
angitt i prosent ut i fra kjønn, røykestatus, alder (40-69 år), systolisk blodtrykk og totalkolesterol. Personer med
forhøyet risiko og størst forventet effekt av medikamenter bør tilbys behandling, og det vil si: Personer i alderen 40 - 49 år og med 10-års kardiovaskulær dødsrisiko >1 %. Personer i
alderen 50 - 59 år og med 10-års kardiovaskulær dødsrisiko ≥5 %. Personer
i alderen 60 - 69 år og med 10-års kardiovaskulær dødsrisiko ≥10 %. Personer med ende organskade eller med
betydelig forhøyet nivå av én enkelt
risikofaktor skal også behandles.
Friske som ikke er diagnostiserte
ønskes fanget opp. Systolisk blodtrykk
over 160 og frisk skal behandles. Kolesterol over 8 skal behandles.
Hva med sekundær dyslipidemi? Sekundære årsaker til dyslipidemi må alltid utelukkes. Tilstander som hypothyrose, dysregulert diabetes mellitus, nefrotisk syndrom, graviditet, anorexia og
en rekke medikamenter kan alle føre til
forstyrrelser i lipidprofilen. Foreligger
det prematur koronarsykdom, må en
alltid tenke på lipider. Totalkolesterol
over 7,5 og LDL over 4,9 bør gentestes. Elisabeth ga et meget engasjert og
overbevisende innblikk i viktigheten av
å behandle denne pasientgruppen både tidlig og riktig. En anbefaler i dag å
starte livsstilsintervensjon og medisinering av enkelte høyrisikobarn allerede
ved skolealder. Det finnes kalkulatorer
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på nett til bruk i vurdering av risikoprofil. I tillegg til familiær hyperkolesterolemi har en blant annet polygen
hyperkolesterolemi som er svært vanlig. Dette skyldes genetikk i kombinasjon med livsstil med høyt inntak av
mettet fett samt overvekt.
Vesterbekkmo fortalte også om behandlingsmål og hvordan disse kan nås.
Nye studier og nye kolesterolsenkende
medisiner er tilgjengelige, og en venter
spent på hva dette kan bidra med i
kampen mot høyt kolesterol.
Anbefales å lese videre:
legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-cardiologisk-selskap/Hjer tefor um1/
b2015/Hjerteforum-nr-1---2015/Kongressreferat/NCS-hostmote-6-18oktober-2014---Referat/
Hypotermi

Guri Greiff er overlege i anestesi ved
St. Olavs Hospital. Hun har holdt flotte
foredrag for oss før, og snakket nå om
«Hypotermi – Kan vi redde alle?».
Hvilke begrensninger har vi, og hvilke muligheter? Hun brukte kasuistikker og vi fikk se en kort film om en ung
og livløs person utsatt for aksidentell
hypotermi under 18 grader celsius. Hva
har skjedd, hvorfor, hvor lenge? Skal
en starte HLR? Skal en ikke? To timer
HLR nok? Det var mange og dramatiske scener som ble forespeilet oss.
Hva med hyperkalemi, kontraindikasjoner og relative kontraindikasjoner?
Pasienten overlevde mot mange odds
og kunne leve livet videre. Andre pasienter derimot, overlever ikke nedkjøling mot 25 grader. Dette ga oss en
tankevekker. Statistikken sier noe om
hvor mange som overlever og får nev-

Guri Greiff er overlege i anestesi ved
St. Olavs Hospital, og snakket om
hypotermi.
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rologiske skader. For eksempel gir hypoksi og kaliumnivå over 10 ganger
dårlig prognose. Uttrykket «Ingen er
død, før varm og død» ble understreket mang en gang.
Hjerte – smerte

Til slutt fikk vi høre og oppleve Svein
Carstens, førsteamanuensis med fagområde i blant annet medisinsk historie. Temaet hans var et historisk og
humoristisk skråblikk på hjertemedisinens historie – «Har mennesket bestandig hatt et hjerte?». Han knyttet
hjertebegrepet til hjertesmerte, det
elskende og lidenskapelige hjerte og
antikkens oppfatning av hva et hjerte
var. Mennesket fortolket sin virkelighet. Hjertet hadde alskens annen betydning enn selve organet!
Hjertet på 1700-tallet var der følelsene var. Sykdom er en størrelse som
påvirkes av kulturelle, politiske og
sosiale forhold og er en del av historien.
I mange sammenhenger forestiller
vi oss at vår tids medisinske praksis er fortiden fullstendig overlegen.
Vi fikk høre om humoralpatologiens
sykdomsbilde med sjel og kropp som
dominerte vestlig medisin mot 1900tallet, men ble avløst av kunnskapsregimets «organ del for del», på
1800-tallet. Kan vi skifte slik forståelse
på nytt? Få oss til å tenke annerledes
på vår forståelse av medisin? Har
mennesket en sjel? Det var mange
tanker å fordøye for oss sykepleiere
som er resultat av «moderne» medisinsk oppdragelse. Han fortsatte med
å beskrive medisin som midlertidige
sannheter, blandet inn begreper som
kardinalvæsker og temperamentslære,
mikro- og makrokosmos. Før var feber
klassifisert som egen sykdomsfamilie…
Første moderne klinikk ble beskrevet i det postrevolusjonære Paris,
men medisin og fysiologi var adskilte
disipliner frem til 1800-tallet. Et annet
begrep; « Hud og Venerisk», ble til før
bakteriologiens fremtreden, og hadde
ingen sammenheng med bakterier,
men hud! I antikken fremsatte vitenskapsmannen Claudius Galenus «Galens physiological system». Han dannet
klinikker drevet i jakt på sannhet. Han

Førsteamanuensis Svein Carstens
snakket om begrepet «hjerte» brukt i
forskjellige betydninger.
systematiserte kunnskap og var lege
for gladiatorer. Romerne og grekerne
beskrev forekomst av en særegen livskraft, pneuma, pust som forklarer forskjell på levende og ikke levende.
Pneuma var knyttet til sjel som rant
rundt i kroppen. Descartes skiller
kropp og sjel og Harvey etablerte
bevis for sin teori om sirkulasjonssystemet. Det var fortsatt et medisinsk
problem hvor følelsene hørte hjemme,
men hjertet var stedet. Stetoskopet
bidro til å gjøre hjertet til et pumpende
objekt, og sjel og følelser ble så skilt ut.
Dette foredraget var et detaljrikt og
intenst innblikk i hjertets historie, og
på spørsmålet om vi bestandig har hatt
et hjerte, var nok svaret ja, men at
vår oppfatning hadde endret seg mye
og ofte. Vi må vel også si at vi fremdeles, med vårt syn på sykdom, fortolker vår virkelighet, men forhåpentligvis noen skritt nærmere sannheten.
Dermed var fagdagen slutt, og før
all pneuma forlot samtlige i salen, takket styret i NSF-LKS Sør-Trøndelag alle
foredragsholdere, deltakere og utstillere for en kjempedag. Samarbeidet
med Pasienthotellet ved St. Olavs hospital hadde nok en gang vært upåklagelig, og de hadde stått på og hjulpet
oss med å lage denne fine dagen. HiST
og SiT-café hadde stilt med lokaler og
hjulpet oss med det praktiske i gjennomføringen. Utstillerne var en uvurderlig støtte som satt en faglig og
engasjerende ramme rundt dagen.
Takk!
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Hjertepoliklinikken ved
I denne utgaven av Hjerteposten er det NSF-LKS Lokalgruppe i Vestfold som har fått
anledning til å presentere seg.
De har valgt å fokusere på
den flotte Hjertepoliklinikken
som de har ved Sykehuset
i Vestfold.

Kari Korneliussen, Karin Ausen,
Anne Marie Ims Myhre og Line Hansen

Foruten ordinær Hjertepoliklinikk er
det ulike tilbud hvor sykepleiere er betydelig involvert. Kursdager for pasienter som har fått pacemaker og ICD
og det er en veletablert hjerterehabilitering. Foruten dette tilbudet er
det sykepleierdrevet Atrieflimmer- og
Hjertesviktpoliklinikk som her vil bli
presentert.
Hjertesviktpoliklinikken

Hjertesvikt kan beskrives på flere måter. Én er at det tilkommer en patofysiologisk tilstand hvor hjertet ikke
makter å tilfredsstille kroppens og organers krav til oksygen og næring.

Graden av hjertesvikt avhenger av
årsak og alvorlighet, samt effekten
av ulike kompensasjonsmekanismer.
Det er flere årsaker til hjertesvikt, blant
annet ischemisk hjertesykdom, høyt
blodtrykk, kardiomyopati (sykdom i
hjertemuskelcellene), klaffefeil og medfødt hjertesykdom. Oppnåelse av et
optimalt hjerteminuttvolum er målet
ved hjertesviktbehandling. Målet for
den enkelte pasient styres av det kliniske bildet.
Alvorlig hjertesvikt har dårlig prognose og dødelighet som kan sammenliknes med alvorlige kreftsykdommer. Hjertesviktpasienter har hyppige
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Sykehuset i Vestfold
innleggelser og utgjør betydelige samfunnskostnader.
Hjertesviktpoliklinikk i Vestfold har
vi hatt i snart 15 år, og det finnes på
de fleste sykehus i Norge. Over 2000
pasienter har vært innom. Vi følger
norske og europeiske retningslinjer, og
hjertesviktsykepleier har delegert ansvar for vurdering/oppfølging av hjertesvikten, samt oppfølging av hjertesviktmedikamenter. Det er samarbeid med
kardiolog. Hjertesvikttrening er også et
tilbud vi har.
Hensikten med hjertesviktpoliklinikken er at pasientene får rett behandling og veiledning slik at syk-

domsprogresjon utsettes, og antall innleggelser og re-innleggelser reduseres.
For å nå dette målet er det viktig at
pasienten (eventuelt pårørende) skal:
• forstå egen sykdom og behandling
• lære å bruke medisiner
• forstå tegn på økte sviktsymptomer
(som økt vekt, økt tung pust, ødem)
• minske symptomer.
• lære å leve med kronisk sykdom
Kontakt med pårørende, fastlege,
hjemmebasert omsorg er sentralt der
det er behov for det.
Dette er en økende pasientgruppe
som vil kreve mye av 1. og 2. linjetjeneste i årene fremover. Vi vil arbeide
mot et økt samarbeid med 1. linjetjenesten og blant annet tilby generell
undervisning (spesielt intermediæravdelinger og der de har mange hjertesviktpasienter). Vi ønsker også et tettere samarbeid i forhold til de alvorligst
syke enkeltpasienter som har store
behov i sin oppfølging.
Kari Korneliussen
Kardiologisk sykepleier,
Hjertesviktpoliklinikken
(kari.korneliussen@siv.no)

Atrieflimmer-poliklinikken

Atrieflimmer er den vanligste vedvarende hjerterytmeforstyrrelsen. Forekomsten er stadig økende og fører
til mange sykehusinnleggelser.
Pasientene har varierende sympto-mer. Mange sliter med uforutsigbare

Sykepleier Torill K Liodden,
spesialfysioterapeut Kari Peersen,
kardiologisk sykepleier Line Hansen,
kardiologisk sykepleier Kari Korneliussen, sykepleier Karin Ausen, sykepleier
Anne Marie Ims Myhre. Sykepleier Ingunn Gårdsvoll og Kardiologisk sykepleier Annbjørg Remseth Pedersen var
ikke tilstede da bildet ble tatt.

anfall, angst, nedsatt fysisk kapasitet og
redusert livskvalitet. Atrieflimmer kan
føre til utvikling av hjertesvikt og ubehandlet gir atrieflimmer 5 ganger økt
risiko for slag.
På Hjertepoliklinikken startet vi i
2006 med sykepleieroppfølging av disse pasientene og etter hvert som flere
pasienter ble henvist, ble det en egen
sykepleierdrevet Atrieflimmerpoliklinikk. Tre sykepleiere er nå involvert,
alle med lang erfaring med hjertepasienter og høy kompetanse.
Målsetting er å hindre utvikling av
hjertesvikt, tromboembolier og å øke
den fysiske kapasiteten, samt gi trygghet. Dette kan oppnås ved informasjon og tettere oppfølging en periode,
samt tilgjengelighet.
Vi har individuelle pasientkonsultasjoner hvor vi fokuserer på informasjon
om atrieflimmer, medisinene og compliance. Pasienter som fyller kriteriene
for antikoagulasjon skal også ha det.
Konsultasjonene inneholder i tillegg
kartlegging av anfall, mulig utløsende
årsaker og livsstil, bevisstgjøring/empowerment.
Vi samarbeider tett med kardiolog,
og behandling blir diskutert, alle medisinforandringer foretas av kardiologen og vi har kontroll av igangsatt
medisinering.
Vi samarbeider også med fysioterapeuten på Hjerteskolen. Pasienter som
er engstelige for fysisk aktivitet etter de
har fått atrieflimmer (eller er usikre på
hvor mye de kan ta i), kan delta noen
ganger på Hjertetrening for å bli
tryggere.
Pasientene henvises også til oss for
oppfølging før og etter elektrokonvertering for informasjon, og kontroll
av medisineffekt og frekvens-/rytme.
Et Atrieflimmerkurs for pasienter og
pårørende holdes en dag pr måned.
Karin Ausen, Anne Marie Ims Myhre
og Line Hansen
Kontakt gjerne karin.ausen@siv.no
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forskningsnettverket

Delirium hos eldre pasienter behandlet
med transcatheter aortaventil implantasjon eller tradisjonell aortaklaffkirurgi
Forfattere:
Leslie SP. Eide1, Tone M. Norekvål1,2
1.
Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen.
2.
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

CARDELIR-studien (1) knyttet
til PROCARD-gruppen ved
Hjerteavdelingen på Haukeland
universitetssjukehus viser at
eldre pasienter behandlet med
transcatheter aortaventil
implantasjon (TAVI) utvikler
mindre delirium.
Studien er den første i sitt slag
som systematisk, i fem postoperative dager, vurderer
delirium hos pasienter 80 år
og eldre etter TAVI.

Delirium er en vanlig og kompliserende tilstand (2) karakterisert av oppmerksomhetssvikt,
desorientering,
psykomotoriske forstyrrelser og søvnforstyrrelser (3). Delirium kan føre til
redusert kognitiv og fysisk funksjon og
kan øke risikoen for mortalitet (4-6).
Selv om delirium er et kjent fenomen,
spesielt hos eldre innlagt på sykehus, er
den ofte oversett. Mekanismene som
utløser delirium er ennå ikke forstått,
men vi vet at redusert kognitiv og ADL
funksjon, høy alder, komorbiditeter,
atrieflimmer, kirurgiske inngrep og bruk
av opioider og benzodiazepiner er risikofaktorer for utvikling av tilstanden
(7, 8).
Prevalensen av aortastenose (AS)

NSF-LKS vedtok i 2009 å opprette et

Nasjonalt nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie.
Målet med nettverket er:
§ Å få en oversikt over pågående forskning i kardiologisk sykepleie i Norge
§ Å formidle forskningsresultater fra norske prosjekt til det kliniske fagfelt
§ Å legge til rette for og styrke forskningssamarbeidet i kardiologisk sykepleie i Norge
§ Å profilere norsk forskning i kardiologisk sykepleie internasjonalt
Kompetansekrav i forskernettverket er minimum mastergrad.
Bedre samarbeid vil kunne bidra til å løfte oss og gjøre forskningsmiljøene
mer robuste, også internasjonalt.
Under NSF-LKS sin kongress på Hamar holdes medlemsmøte
i dette forskningsnettverket onsdag 22. april kl 16:30 - 18:00.
Ønsker du å delta i dette nasjonale nettverket, kontakt
leder Tone Merete Norekvål: tone.merete.norekval@helse-bergen.no
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øker med alder (9), og når symptomer
i form av angina, synkope og hjertesvikt
inntreffer, øker mortalitet (10). TAVI er
et tilbud til høyrisikopasienter med AS
som ikke kan behandles med tradisjonell aortaklaffkirurgi (SAVR) (11, 12).
Flere pasienter med AS er 80 år og
eldre. TAVI er en mindre invasiv metode blant annet ved at man unngår
sternotomi og bruk av hjerte-lungemaskin, men blir benyttet når pasienter
har høyere kirurgisk risiko eller er teknisk inoperable. Det er derfor viktig å
undersøke om pasienter behandlet
med TAVI utvikler postoperative delirium (PD) i like høy grad som dem behandlet med SAVR.
Kunnskap om pasienter 80 år og
eldre som får avansert hjertebehandling er begrenset og en systematisk
vurdering av delirium gjennom flere
konsekutive dager etter TAVI, har ikke
blitt gjort. Denne delstudien i CARDELIR har som mål (i) å fastsette insidensen av PD i pasienter 80 år og
eldre behandlet med SAVR eller TAVI,
(ii) identifisere risikofaktorer for PD, og
(iii) beskrive mulige forskjeller i når og
hvordan PD oppstår etter SAVR og
TAVI.
Metode

Vi gjennomførte en prospektiv kohortstudie av pasienter 80 år og eldre,
boende på Vestlandet som skulle gjennomføre elektiv TAVI eller SAVR. PD
var hovedutkomme. Å ikke beherske
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oftest ikke PD i de resterende dagene
heller. PD i pasientene behandlet med
SAVR, kunne oppstå når som helst i
løpet av de 5 postoperative dagene
vurderingen foregikk.
Konklusjon

Leslie SP. Eide og Tone M. Norekvål som deltar i The World Congress of Cardiology,
2014 i Melbourne, Australia.
norsk eller ikke ønske å delta i studien
var eksklusjonskriterier. Mellom 2011
og 2013, ble 143 pasienter inkludert i
CARDELIR. Av disse var 65 behandlet
med TAVI .
PD var vurdert med the Confusion
Assessment Method (CAM) (13). CAM
er et instrument som bedømmer følgende; 1) forstyrret oppmerksomhet,
2) akutt debut og fluktuerende forløp,
3) forstyrret kognisjon, 4) forstyrret
bevissthet (13). Når 1 og 2 oppstår
sammen med 3 eller 4 er delirium
mulig tilstede. CAM er en av de mest
anerkjente, valide og reliable instrumenter brukt til å vurdere PD (14).
Med utgangspunkt i litteraturen (2, 7,
8), valgte vi å studere om følgene variabler var risikofaktorer for PD: kognitiv funksjon, daglig livsaktiviteter
(ADL), komorbiditeter, atrieflimmer
(AF) og postoperative bruk av opioider og beroligende medikamenter. I
analysene inkluderte vi også behandling
med TAVI og skrøpelighet. Kognitiv
funksjon ble vurdert med the MiniMental State Examination (MMSE) (15),
ADL funksjon med Barthel Index (16),
komorbiditeter med Charlson Comorbidity Index (17) og skrøpelighet med
the Study of Osteoporotic Fractures
(SOF) Frailty Index (18). Pasientens
journal var kilde til å identifisere tidlig
diagnose av AF og til å registrere postoperativ bruk av medikamenter.

Tillatelsen til gjennomføring av
CARDELIR ble gitt av Den regionale
komitéen for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK Vest 2010/29366), og datainnsamling begynte i februar
2011. Pasientene fikk informasjon om
prosjektet dagen før inngrepet og
samtykke til deltakelse i CARDELIR
ble innhentet. Baselineinformasjon ble
samlet. PD ble vurdert fra 1. til 5. postoperativdag, inklusive i helgene av
medlemmer av forskningsgruppen
med opplæring i bruk av CAM. Resultatene nedenfor rapporterer fra en
av flere delstudier i CARDELIR.

Vi kan konkludere med at de pasientene som ble behandlet med TAVI i
vår studie får mindre delirium enn de
som fikk SAVR. Dette på tross av at
pasientene behandlet med TAVI generelt er sykere eller skrøpeligere før
inngrep. Redusert kognitiv funksjon før
behandling og bruk av den SAVR ble
identifisert som risikofaktorer for PD.
Forløpet av delirium hos pasientene i
TAVI-gruppen var også mer forutsigbart enn hos pasientene i SAVRgruppen.
Resultater fra denne artikkelen (1)
ble presentert på EuroHeartCare
2014 i Stavanger, The World Congress
of Cardiology i Australia (bildet) og The
Annual Meeting of European Delirium
Association i Italia. Artikkelen i sin
helhet har blitt akseptert som muntlig
presentasjon i The American Delirium
Association i Baltimore, USA i mai
2015.
Originalartikkelen (1) finnes på følgende link:
http://www.ajconline.org/article/S00029149(14)02325-X/fulltext#sec1

Resultater

Informasjon om pasientene behandlet
med TAVI eller SAVR vises i Tabell 2 i
originalartikkelen (1). PD var identifisert
i 56% av pasienter i løpet av de 5
dagene vurdering ble gjennomført.
Av pasientene behandlet med TAVI,
utviklet 44 % PD sammenlignet med
55 % av de behandlet med SAVR
(p=0.001).
Analysene viste at lavere kognitiv
funksjon og behandling med SAVR var
risikofaktorer for PD. Selv om gjennomsnittlig antall dager med PD ikke
var forskjellig mellom gruppene (1.1 vs.
1.5, p=0.20), utviklet PD seg ulikt i det
postoperative forløpet. Pasienter i
TAVI-gruppen som ikke utviklet PD
den 1. postoperative dagen, fikk som
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Tid og sted

Kongress, seminar, symposium og møter

Internettadresse med abstraktfrist

11. - 13. mars 2015, Rotterdam

Optics in Cardiology

www.opticsinCardiology.org

14. - 16. mars 2015, San Diego

ACC. 15 Annual Scientific Session

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

19. - 20. mars 2015, Paris

8e Forum Européen Cœur, Exercice et Prévention

http://forum-europeen.overcome.fr/

22. - 25. mars 2015, Glasgow

EAS 2015. The 83rd EAS Congress on
Atherosclerosis & vascular disease

http://www.eas2015.kenes.com/

26. - 29. mars, 2015, Istanbul

64th International Congress of the European Society
for Cardiovascular and Endovascular Surgery
and Adult Congenital Heart Disease Summit

http://escvs2015.org/

26. - 29. mars, 2015, Berlin
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Combination in the Treatment of Hypertension,
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www.fixedcombination.com
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Atrial fibrillation from atrial extrasystoles
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The 10th Clinical Update on Cardiac MRI & CT

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

18. - 20. april, 2015, Catania
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Mediterranean Cardiology Meeting:
Clinical & Interventional Cardiology

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

29. april - 2. mai 2015,
Abu Dhabi

XX World Congress of Echocardiography
and Allied Techniques 2015

http://www.apsc2015.com/
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ICNC12, Nuclear Cardiology and Cardiac CT

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

8. - 9. mai 2015, London

EuroGUCH 2015

http://www.euroguch2015.com/

13. - 16. mai 2015, Boston

Heart Rhythm 2015

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

14. - 16. mai 2015, Lisbon

EuroPRevent 2015

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

15. - 16. mai 2015, Wien

Cardio Update Europe 2015
- A new concept of medical education

www.cardio-update-europe.eu

19. - 22. mai 2015, Paris

EuroPCR 2015

www.escardio.org/congresses/

23. - 26. mai 2015, Sevilla

Heart Failure Congress 2015

www.escardio.org/congresses/

23. - 26. 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,
health-related quality-of-life and rehabilitation

www.mkon.se/postresuscitation

4. - 6. juni 2015, Lyon

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

www.ishne2015.org

4. - 6. juni 2015, Tallin, Estland

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

14. - 15. juni 2015, Dubrovnik

EuroHeartCare 2015

www.escardio.org/congresses/euroheartcare-2015/
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Tid og sted

Kongress, seminar, symposium og møter

Internettadresse med abstraktfrist

21. - 24. juni 2015, Milano

EHRA Europace Cardiostim 2015

www.escardio.org/congresses/ehra-europace-2013/Pages/welcome.asp

29. august - 3. september 2015,
London

ESC Congress 2015

www.escardio.org/congresses/Pages/ESC-future-congresses.aspx

3. - 5. september 2015, Bergen

7th Joint Scandinavian Conference
in Cardiothoracic surgery

sats2015.com

17. - 20. september 2015, Beijing XV World Congress on Cardiac Pacing
and Electrophysiology

www.wsa2015.org

25. september 2015, Lund

Sudden Cardiac Death – a Decade of Cardiogenetics http://cardiogenetics2015.eu/

16. - 18. oktober 2015, Venezia

Venice Arrhythmias 2015

http://www.venicearrhythmias.org/

22. - 24. oktober 2015, Fornebu

NCS’ høstmøte

www.ncshøstmøte.no

7. - 11. november 2015, Orlando AHA Scientific Sessions 15

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

29. november - 2. desember 2015, 11th International Congress
Firenze
on Coronary Artery Disease

http://iccad.kenes.com/

Vi vil ha e-postadressen din!
En viktig forutsetning for at medlemsregisteret skal fungere optimalt, er at det enkelte
medlem har oppdaterte kontaktopplysninger (mobilnummer og e-postadresse).
Da kan vi sende SMS og e-post til alle med få tastetrykk.
Gjør slik: • Gå inn på www.sykepleierforbundet.no og
• Klikk på lenken til høyre der det står «Oppdater mine medlemsopplysninger».
• Logg inn, og registrer mobilnummer og e-post.

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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Ny studie utført av FDA* på 134.000
atrieflimmerpasienter bekrefter effekt
og sikkerhetsprofil av PRADAXA
vs warfarin i klinisk praksis.1
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PRADAXA (150mg 2xdgl)
reduserer signifikant
risikoen for hjerneinfarkt
vs warfarin.2,3,

PRADAXA (150 mg 2xdgl)
gir vesentlig færre
hjerneblødninger enn
warfarin.2,3,

pradaxa.no
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HJERTELINJEN

23 12 00 50

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

Hjertelinjen er åpen man-fre 10 - 14.

www.nasjonalforeningen.no

Husk å dele ut Hjertelinjens visittkort

Våre nettsider har mye informasjon
om de mest vanlige hjerte- og
karsykdommene, behandling og
forebygging.

Et sykt hjerte har mange spørsmål
Hjertelinjen kan svare på. Våre
innringere sier at det var en lav
terskel å ringe etter at de hadde fått
Hjertelinjens visittkort i hånden ved
utskrivelse.

Du ﬁnner også informasjon om
kosthold og fysisk aktivitet, samt
forskning vi støtter.
Filmer om hjertet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
har produsert fem ﬁlmer hvor du
møter mennesker som har opplevd
ulike hjerte- og karsykdommer:
đ Hjertesvikt

Gratis visittkort med Hjertelinjens
nummer kan bestilles fra www.
nasjonalforeningen.no/nettbutikk, på
hjertelinjen@nasjonalforeningen.no
eller ring Hjertelinjen på 23 12 00 50.
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er
lsen er inte
Vi arbeid
for folkehe es pårørende.
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også for

Hjertelinjen
Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje er et tilbud for dem
med hjertesykdom, deres pårørende og andre som har spørsmål om
hjertet. Hjertelinjen er betjent av helsepersonell med taushetsplikt. Vi
svarer på spørsmål om selve sykdommen, medisiner, kosthold, trening,
psykiske reaksjoner og samliv. Ring mandag-fredag kl. 10-14. Du kan
også sende e-post til hjertelinjen@nasjonalforeningen.no.

đ Hjerteinfarkt
đ Hjerneslag

Følg Nasjonalforeningen for folkehelsen på

đ Atrieﬂimmer

facebook

Følg oss:

twitter

blogg

www.nasjonalforeningen.no

đ Høyt blodtrykk
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twitter
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