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NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Kjære LKS-medlemmer!

Da er det blitt høst og når Hjerte-
posten havner i postkassen, er vin-
teren kommet til store deler av lan-
det. Høsten er også en tid for arran-
gementer hos lokalgruppene, og det
har allerede vært mange spennende
temakvelder og fagdager. NSF-LKS
benytter anledningen til å gratulere
lokalgruppen i Troms med 10-års-
jubileum. 

NSF-LKS har i høst arrangert et
lokalgruppeledermøte og her kom
det fram at det er et flott engasje-
ment rundt om i landet. Vi er stolte
over aktiviteten og takknemlig over
de ildsjeler som står på år etter år.
NSF-LKS vil gjerne ha flere, og er du
faginteressert og har lyst til å dele
dine kunnskaper med andre, er det
bare å ta kontakt med lokalgrup-
pen. Dessverre er det to lokalgrup-
per som ikke har klart å fortsette
driften dette året. Møre og Romsdal
og Vest- og Aust-Agder har tatt en
pause, men vi jobber for at det bare
blir med dette året. 

NSF har hatt en stor 100-årsfei-
ring og NSF-LKS har benyttet anled-
ningen til å profilere landsgruppen.
Lokalgruppa fra Oslo/Akershus stil-
te sporty opp og var NSF-LKS’ repre-
sentanter i Spikersuppa 24. septem-
ber.  Vi hadde også stand under syke-

pleierkongressen i Oslo Spektrum
25. og 26. september.

Landsstyret i NSF-LKS planleg-
ger, sammen med lokalgruppen i
Nordland, neste års kongress. Dette
blir en jubileumskongress, da lands-
gruppen vår feirer 20 år. Landsstyret
har besøkt  vertsbyen, og Bodø viste
seg frem med et nydelig vær. Vi er
trygge på at omgivelsene står i stil
med kongressen vår. Utkastet til pro-
grammet er klart, og feiringen skal
bli jubilanten verdig. Dette blir en
kongress som man ikke har lyst til å
gå glipp av! Som tidligere blir det
anledning til å presentere spen-
nende prosjekter eller fordypnings-
oppgaver på kongressen. Skal vi bli
gode, må vi dele kunnskapen vår!
NSF-LKS håper dere vil sende inn
abstrakt til poster eller frie foredrag.
Fristen er 11. januar 2013. 

Landsmøtet til NSF vedtok nye
satsingsområder for den neste peri-
oden. Det som er relevant for lands-
gruppen vil vi ta med i vår planleg-
ging videre. Landsstyret jobber med
Handlingsplanen for 2013. Under
prioritering og organisering av hel-
setjenesten vil NSF-LKS jobbe for
bedre utnyttelse av sykepleierkom-
petansen i form av økt bruk av syke-
pleiere i poliklinisk behandling. Vi
vil også bevisstgjøre faget vårt

innenfor utviklingen av E-helse og
velferdsteknologi. Skal vi få bruker-
vennlige systemer, må vi være med i
prosessen. I tråd med målene til NSF
vil landsgruppen jobbe med utdan-
ning og forskning. NSF-LKS skal
være en pådriver for at utdannin-
gene er regulert, organisert og kvali-
tetssikret i tråd med behovet for
kunnskap og kompetanse i kardio-
logisk sykepleie. Jubileumsåret gjør
at landsgruppen vil være rause med
medlemmene våre, og vi vil derfor
fortsatt ha gode stipendordninger. I
tråd med Samhandlingsreformen
trenger vi flere medlemmer fra
kommunehelsetjenesten. Det er vik-
tig at også sykepleiere her er enga-
sjerte i faget og hva er vel da bedre
enn å være medlem i NSF-LKS?

Til slutt vil jeg på vegne av
landsstyret ønske alle en riktig god
førjulstid.

Hjertelig hilsen 
Siv Olsen
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Siv Olsen, leder NSF-LKS

Faglig bakgrunn og kompetanse 
som avdelingsleder:

– Jeg tok sykepleierutdannelsen min i USA, og har 5 ½
år med sykepleie fra Northern Kentucky University.
Først studerte jeg Associate of Applied Science in Nur-
sing, og etter det Baccalaureate Degree in Nursing.
Sistnevnte er en generell videreutdanning for de som
ønsker å gå videre til å bli leder, helsesøster, Nurse
Practitioner etc. Utdannelsen fokuserer i stor grad på
statistikk, forskning, sykepleieledelse. 

I USA jobbet jeg seks år på en telemetri step-down
avdeling og intensiv avdeling, og to år på oppvåkning.
Etter at jeg kom tilbake til Norge, jobbet jeg to år i hjem-
mesykepleien og to år på ortopedisk sengepost. Etter
dette fikk jeg jobb som sykepleier i poliklinikken på
Hjerteintervensjonssenteret (HINT) ved Haukeland Uni-
versitetssykehus (HUS). Ett år senere ble jeg assisteren-
de avdelingssykepleier, og to år etter det, seksjonsleder. 

Jeg trives utrolig godt i jobben min, og på HINT. Det
er et utrolig spennende, utfordrende og variert arbeid.
Da jeg begynte på HINT i 2009, følte jeg at jeg var kom-
met «hjem» karrieremessig. Det er helt klart hjertepro-
blematikk som står mitt hjerte nærmest.

– Hva er avdelingens funksjon og målgruppe?
– HINT er en stor avdeling. Jeg har ansvaret for

drift/personell, fag, budsjett m.m. innenfor tre under-
enheter på HINT; poliklinikk, arytmiseksjon og invasiv
seksjon. For tiden har jeg personalansvar for 44 syke-

pleiere, fem radiografer, og seks kontorpersonell. Jeg har
en assisterende avdelingssykepleier til å hjelpe meg.

I poliklinikken gjøres ultralyd av hjerte og kar
(utvendig og innvendig ultralyd), forundersøkelser for
pasienter som skal til hjertekateterisering, pacemaker-
kontroller, telemonitorering av ICD-kontroller, kirurgis-
ke kontroller, barnekardiologiske kontroller (GUCH),
belastningstester av hjertet (tradisjonell arbeids-EKG på
ergometersykkel, tester med eller uten medikament på
benk, og tester på liggesykkel eller tredemølle), peri-
kardtapping, liming, HTN-kontroller, lipid-kontroller og
tilt-tester. 

Arytmiseksjonen består av to Elfyslaber, der den ene
laben kan utføre radiofrekvensablasjonsbehandling
(RFA) ved hjelp av magneter. Seksjonen utreder og be-
handler hjerterytmer som for eksempel atrieflimmer/
flutter, supraventrikulær tachykardi (SVT), ventrikkel-
tachykardi (VT), WPW etc. Vi har også en egen opera-
sjonsstue der det implanteres pacemakere av forskjel-
lig type og funksjon, samt BT/hjerterytmeovervåkning
(Holter). Ved arytmiseksjonen utredes og behandles det
i gjennomsnitt ca. 20-30 pasienter i uken.

Invasiv seksjon består av tre hjertekatlaber som er til-
knyttet ambulantstue og hjerte CT. På hjertekatlabene
gjøres utredning, PCI, TAVI-utredninger, TAVI, Mitraclip,
pulmonalhypertensjonsutredninger, ASD, PFO etc. Det
utredes/behandles i gjennomsnitt 13-15 pasienter dag-
lig på de tre stuene. Hjerte CT er nytt for oss. Vi startet
opp i desember 2012, og har ca 12 pasienter daglig.
Pasientene kommer for utredning av koronarkar, og som
forberedelse til TAVI og atrieflimmerablasjon.

Møt Siren Dahl
seksjonsleder på Hjerteintervensjon 

på Haukeland Universitetssykehus
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– Hvilke sykepleiefaglige tema er du spesielt
opptatt av som leder i avdelingen?

– Med så mange enheter tilknyttet avdelingen, må jeg
endre fokus ofte. Jeg har lært at det å «se» alle hele tiden
ikke er mulig hvis vi skal få til det vi ønsker. Akkurat nå
fokuserer vi på å få i gang en arytmipoliklinikk for opp-
følging av atrieflimmerpasienter før ablasjon, utviklin-
gen av et bedre pasientforløp, samt protokoller og spe-
sialkompetanse på hjerte CT. I tillegg er det prosjekter
som venter på å komme i gang. Blant annet skal en grup-
pe se på effektivisering på hjertekatlabene og bedre ko-
ordinering av hjertekateteriseringspasientene. 

Jeg ønsker også å få utarbeidet «Overordnet
Målsetting for Sykepleiertjenesten og Radiograftjenes-
ten på Hjerteintervensjon». Det er viktig med synlige
mål fordi vi da har noe konkret å jobbe mot.

Det er også veldig viktig for meg at alle som jobber
på Hjerteintervensjon ser oss som EN avdeling. Det er
en stor grad av spesialisering på hver av de tre enhe-
tene, og det er utfordrende for de ansatte på hver sek-
sjon å tenke helhetlig om avdelingen. Det er viktig at vi

trekker lasset sammen for å få mest mulig effektivitet og
fagutvikling på alle områder.

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

– Min viktigste jobb i forhold til å nå de faglige må-
lene avdelingen har, er å gjøre best mulig bruk av all den
store fagkunnskapen som hver og en av de ansatte sit-
ter inne med. Fordi vi i svært liten grad kan bruke vika-
rer, må vi bruke den bemanningen vi har til rådighet. I
perioder med høyt fravær, må jeg sørge for å kunne drif-
te alle enheter, samtidig som jeg prøver å trekke ut per-
soner til å jobbe med ulike oppgaver når det er mulig. 

Noen ganger er det nesten umulig å få gjort noe
annet enn vanlig drift. Det kan være svært frustrerende
både for meg og de ansatte når vi føler at vi står på 
stedet hvil lenge i forhold til fag. Da gjelder det å huske
at vi har fått til mye og at vi hele tiden vil jobbe for å 
få til mer. Min jobb er å synliggjøre det vi får til, og har
fått til, så langt. Jeg opplyser blant annet på personal-
møter om hvem som får reise på kongresser, hvem som
jobber med hvilke fagoppgaver i hver periode, hvilke
fagoppgaver som er ferdigstilt og hvilke som planlegges
å starte opp neste periode.

– Har du eksempler på noe som har bidratt til
å bedre sykepleien, pasient- og pårørendetilbu-
det i avdelingen?

– Vi har hatt flere sykepleiere gjennom videreutdan-
ning de siste årene. Nylig har fire sykepleiere fullført
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kardiologisk videreutdanning og en sykepleier Master-
utdanning. I desember skal ytterligere to sykepleiere
levere sine Masteroppgaver. 

Vi har startet opp pasientrelaterte prosjekter som
CareLink (telemonitorering av PM-pasienter), som er
drevet av en sykepleier. For ca et år siden startet vi med
sykepleierdrevet pacemakerpoliklinikk. En sykepleier
på HINT har også en liten stilling knyttet opp mot koor-
dinering av TAVI pasienter, og en annen sykepleier har
spesialisert seg på barnekardiologiske pasienter. Super-
brukere og ressurspersoner på mange forskjellige områ-
der sørger for at vi holder et høyt sykepleiefaglig nivå
på de forskjellige spesialområdene. 

Akkurat nå fokuserer vi på å få i gang en arytmipoli-
klinikk for oppfølging av atrieflimmerpasienter før abla-
sjon, og utviklingen av et bedre pasientforløp, rutiner,
protokoller og spesialkompetanse på hjerte CT.

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

– Jeg tror alle ansatte har et behov for å bli sett, og
jeg prøver å være synlig i avdelingen og tilgjengelig for
alle i den grad det er mulig. Jeg lytter til idéer og ønsker,
og oppfordrer de ansatte til å komme med innspill for
hva som må jobbes med på de ulike feltene. Medarbei-
dere som trives på jobb har mer overskudd til å tenke
utover den daglige driften. 

Fagutviklingsdager er lagt inn i turnus, og assisteren-
de avdelingssykepleier og jeg bruker mye tid på plan-
leggingen av internundervisning. I tillegg prioriterer vi
høyt å kunne sende ansatte på hospitering og kongres-
ser. De som reiser må da gi en kort presentasjon til de
øvrige ansatte. Da er jeg spesielt interessert i hvordan
kongressen var lagt opp og om det var relevant for ar-
beidet som gjøres i avdelingen (hvorfor?/hvorfor ikke?). 

Jeg føler imidlertid sterkt at den enkelte også i stor
grad er ansvarlig for sitt eget personlige engasjement og
interesse. De som utmerker seg på dette feltet vil derfor
lettere få muligheten til å hospitere eller reise. Dette
fordi de da i større grad vil bringe det de har lært med
seg tilbake til avdelingen, og til de øvrige ansatte.

Det å jobbe på HINT er i seg selv faglig stimulerende
og videreutviklende fordi vi gjør så mye forskjellig, og så
mye nytt. De siste utvidelsene av driften har inkludert
TAVI, Mitraclip og Cryoablasjon. Vi får hjelp til opplæ-
ring av forskjellige firma og andre ressurspersoner. Det
er min jobb å planlegge og koordinere opplæringen for
sykepleiergruppen. 

– Hva mener du er hovedutfordringen med å
lykkes med faglig utvikling og bedring av pasi-
enttjenester fremover?

– Hovedutfordringene på HINT er helt klart areal,
koordinering og ressurser/bemanning. I tillegg til drif-
ten som jeg er ansvarlig for, har vi Hjertesvikt polikli-
nikk og flere forskjellige typer forskning på hjerte som
trenger areal og sykepleie- eller radiografressurser i po-
liklinikken. Koordineringen av drift, og den daglige lo-
gistikken dette medfører, er derfor en stor utfordring.
De forskjellige medisinske faglederne stiller sterke krav
til driften de trenger for å opprettholde eller utvide. Vi
har per i dag flere typer drift som har behov for økning,
men vi har ikke noen steder å plassere denne driften. Vi
prøver stadig å effektivisere for å kunne klare å gjøre
mer. 

Vi bruker også for lite tid på fag i forhold til det som
er ønskelig. Tiden strekker ikke til mange dager. Ved å
være kreativ og fleksibel, kan en god leder likevel gjøre
stor forskjell i hvor mye tid som brukes på fagutvikling,
spesielt når tiden er knapp og mulighetene få. Jeg må
også selv holde meg faglig oppdatert. Det er helt nød-
vendig at jeg har en grunnleggende kjennskap til alt vi
driver med for å kunne vurdere hvor vi til enhver tid
trenger å ha et prioritert fokus. Det er i tillegg viktig at
kunnskapsbasert praksis i sykepleietjenesten er ledel-
sesforankret (Ref. Helse Vest’s strategiplan 2012-2016).
Jeg ønsker å være en god leder. Det er noe jeg jobber
med hver dag.

– Har NSF LKS tilstrekkelig faglig fokus?
– Jeg synes NSF LKS har et bra faglig fokus. Men det

er vel slik med LKS som det er med oss alle: Vi må gjen-
kjenne alt det bra vi gjør, og har gjort, OG (ikke minst)
vi må alltid strekke oss etter mer. 

– Hvordan opplever du faggruppens fokus i
forhold til ledere?

– Jeg vil ikke si noe spesifikt om LKS, men jeg synes
generelt at fokuset på ledere, og spesielt ledere i
mellomsjiktet, er lavt. Jeg skjønner at den øvrige syke-
pleierstyrken teller mange flere, men det hadde likevel
vært fint for oss som leder sykepleietjenesten, å ha et
forum der vi kan sanke råd og utveksle erfaringer hos
hverandre. Det kan noen ganger være ganske ensomt å
sitte i vår posisjon. Vi ender ganske ofte opp i et «dilem-
ma» mellom de ansatte og den øvrige ledelsen.
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Siren Krossnes Paulsen, spesialsykepleier i kardiologisk syke-
pleie og Unni Kleppe Haukeland, intensivsykepleier

Under åpningsforedraget fikk vi en flott historisk bak-
grunn fra det nordisk-baltiske samarbeid. Under tittelen
«How deep is your love? Nordic-Baltic relations through
history», ga Sarunas Radvilavicius et innblikk i de nor-
diske og baltiske lands samarbeid gjennom kriger,
vikingetid, grand prix og hjertekirurgi.

Scandinavian Assosiation of Thoracic Nurses
(SATNU) hadde egne sykepleie-sesjoner med mange
interessante og lærerike foredrag.  

Her er et lite utvalg av innholdet i noen av foredra-
gene: 

«Reducing sleep disturbance after 
cardiac surgery – a nursing intervention» 

Ved Helle Greve, Danmark
Helle Greve var invitert foreleser. Hun
arbeider ved thoraxkirurgisk avdeling på
Rikshospitalet i København. Hun er i
gang med en studie om hjertekirurgi og
søvnproblemer der man ser på effekten

av en ikke-medikamentell intervensjon på pasientens
opplevelse av søvn under og etter sykehusoppholdet.
Hun refererte fra studien som ennå pågår. 

Det er velkjent at pasienter har søvnproblemer post-
operativt, og at problemet er underrapportert. 60 % av
pasientene opplever dårlig søvn. Ikke alle forteller syke-
pleierne om dette fordi de ikke tror det kan gjøres noe
med. En uke etter operasjonen rapporterer 39-66 % at
de har søvnproblemer. Etter 6 uker er tallene 12-40 %.
Pasienter med psykiske problemer har ofte problemer
med søvnen fra før. Det er forskjeller mellom hva pasi-
enter, sykepleiere og leger oppfatter som problem.
Sykepleierne må fokusere på individuelle pasientopp-
fatninger.

Greve gikk igjennom hva søvn er og består av. Søvn
er en biologisk prosess, og hormoner regulerer søvnen.
Søvnkvalitet er en subjektiv opplevelse. Hvorfor sover
vi? Under søvnen repareres blant annet vevsskade og
søvn er viktig for å opprettholde emosjonell og sosial
status.

Det skjer en endring i søvnen etter store operasjo-
ner. Nedsatt REM søvn en natt fører til mer REM søvn
neste natt. Søvnvarigheten blir kortere etter operasjo-
nen, og pasienter får hyppige oppvåkninger. Dette fører

4th Joint Scandinavian 

Conference in

Cardiothoracic 
Surgery

Vilnius 
16.-18. august 2012

Den årlige thoraxkirurgiske kongressen ble for første gang arrangert i et land
utenfor Skandinavia. Lithuanian Society og Cardio-Thoracic Surgeons ble 
invitert til å arrangere kongressen i Vilnius i Litauen.
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til at pasientene føler de sover dårligere. Årsaker til uro-
lig søvn:

- Sårsmerter
- Posisjon, leie
- Nattlig vannlating
- Betablokkere kan virke forstyrrende på søvnen

Søvnproblemer fører blant annet til hyppigere infek-
sjoner, høyere blodtrykk, økt dødelighet. Det kan være
en sammenheng mellom søvnproblemer og hjertesyk-
dom, og mellom søvnproblemer og depresjon.

Studien er en case control studie med todelt
intervensjon og en kontrollgruppe.

Gruppe 1:
Sykepleierne får undervisning i søvnhygiene for å øke
oppmerksomheten mot problemet og bedre praksis.
Noen av temaene som blir gjennomgått:

- Ingen kaffe eller alkohol
- Kaldt, mørkt rom
- Ikke sove om dagen
- Ikke bruke sengen som kontor
- Ikke bli liggende dersom søvnen ikke kommer,
gjør noe annet og legg deg når du blir trett

Gruppe 2:
Avslapningsøvelser og visualisering:
«The Pittsburg Sleep Quality Index» (PSQI) spørreskje-
ma og søvndagbøker blir brukt.

Studien er ikke avsluttet, men ut fra dagbøkene til
kontrollgruppen kan man se følgende grunner til at
pasienten våkner opp under sykehusoppholdet:

- Sykepleieprosedyrer
- Fysiske og miljømessige faktorer

«Chronic postsurgical pain (CPSP) 
five years after cardiac surgery»
Ved Kari Hanne Gjeilo, Norge

Kronisk postopertiv smerte er en kom-
plikasjon etter flere operative prose-
dyrer. De fleste studiene som under-
søker dette er retrospektive. Målet med
denne studien er å følge utviklingen av
kroniske postoperative smerter hos en
gruppe pasienter opp til 5 år etter hjer-
teoperasjon.

534 pasienter ble fortløpende inkludert før opera-
sjon. Av disse var 23 % over eller lik 75 år, 67 % var
menn. Spørreskjema og «The Brief Pain Inventory» (BPI)
ble brukt for å måle CPSP ved baseline, 6 og 12 måne-
der og ved 5 års oppfølging.

Svarprosenten ved 6 og 12 måneder var 89 %. 458
pasienter var i live etter 5 år. Av disse svarte 82 % (373
personer). CPSP ble rapportert av 11 % (52/465 ) etter

12 måneder, mens 38 % av disse rapporterte CPSP  etter
5 år.

Resultatet fra denne studien viser lavere forekomst
av CPSP enn tidligere rapportert. 2/3 av pasientene som
rapporterte CPSP etter 12 måneder, rapporterte ikke
dette etter 5 år. CPSP er fremdeles et viktig tema i kli-
nisk praksis.

«Health–related quality of life (HRQOL) 
and survival in patients five years 
after cardiac surgery –
a prospective cohort study»
Ved Kari Hanne Gjeilo, Norge
Formålet med studien var å undersøke HRQOL og over-
levelse hos pasienter over 75 år, fem år etter hjerteki-
rurgi. 534 pasienter ble fortløpende inkludert i studien
før operasjonen. HRQOL ble målt ved starten og etter 6,
12 måneder og 5 år etter operasjonen.

Svarprosenten var 89 % ved 6 og 12 måneder. 458
pasienter var i live etter 5 år (82 % respons rate). Eldre
pasienter hadde lavere 5 års overlevelse enn yngre pasi-
enter. Man fant en forbedring i HRQOL i løpet av de før-
ste 6 månedene. Etter 5 år hadde både eldre og yngre
hjerteopererte en litt lavere score enn de hadde ved 6
og 12 måneder. Scorene etter 5 år var fremdeles signifi-
kant bedre enn før de ble operert. Eldre pasienter for-
bedret livskvaliteten mindre fra før operasjonen til opp-
følgingen, og de hadde større reduksjon i scorene fra 12
måneder til 5 år.

HRQOL forbedret seg fra før operasjonen til 6 måne-
der etter, og forble relativ stabil 5 år etter hjerteopera-
sjonen. En liten reduksjon ble funnet fra 12 måneder til
5 år, og den var mest uttalt hos eldre pasienter. Men også
eldre pasienter hadde langtids forbedring i HRQOL.

«How do patients with mechanical 
aortic prosthesis adapt to the 
oral anticoagulation theraphy?» 
Ved Kjersti Oterhals

Pasienter med mekanisk aortaventil må
stå på livslang antikoagulasjonsbehand-
ling. For å redusere risikoene ved anti-
koagulasjonsbehandling, må pasienten
gjøre viktige livsstilsendringer og ha
hyppige INR-målinger. Målet med den-
ne studien var å undersøke og beskrive

hvordan pasientene tilpasset seg å leve med antikoagu-
lasjonsbehandling.

Det ble  brukt et forskningsdesign med fenomeno-
grafisk tilnærming. 20 pasienter med mekanisk aorta-
ventil ble intervjuet 6 måneder til 10 år etter operasjo-
nen. Funnene viste at pasientene hadde fire ulike måter
å tilpasse seg å leve med antikoagulasjonsbehandling:

- Den «kompetente» pasienten som tilpasser livssti-
len for å holde INR-verdiene stabile og som ønsket å
måle INR selv.
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- Den «korrigerende» pasienten som stilltiende god-
tar at antikoagulasjonsbehandling blir en del av daglig-
livet.

- Den «ikke oppmerksomme» pasienten som ikke var
klar over hvilken betydning diett og medisinering had-
de på INR-verdien.

- Den «bekymrede» pasienten som hadde ubehage-
ligheter med antikoagulasjonsbehandling, hyppige INR-
målinger og var bekymret for mulige komplikasjoner og
dårlig oppfølging av fastlegen.

Konklusjonen av studien var at antikoagulasjonsbe-
handlingen var det mest besværlige etter  aortaventilki-
rurgi. Undervisning kan hjelpe pasienten å bli trygg og
kompetent til å ta vare på egen helse. Motiverte pasien-
ter bør få tilbud om selvmonitorering av antikoagula-
sjonsbehandling.

«Postoperative mediastinitis 
after heart surgery and 
vacuum assisted closure (VAC) - theraphy» 
Ved Siren Krossnes Paulsen
Mediastinitt er en sjelden men alvorlig komplikasjon
etter hjertekirurgi. Det har en incidens på 1-5%. Be-
handlingen er forbedret og mortaliteten har sunket.
VAC-terapi er nå standard behandling ved de fleste tho-
raxkirurgiske sentrene. Målet ved studiet var å beskrive
sykepleiernes kunnskap og nødvendig praksis for å ta
vare på denne pasientgruppen. Metoden var litteratur-
studie. Resultatene viste at risikofaktorene for å utvikle
mediastinitt var  blant annet alder, diabetes, overvekt,
kronisk obstruktiv lungesykdom, lang kirurgi-tid og
langt opphold på intensivavdeling.

Tidlig diagnose og behandling har alt å si for et godt
resultat. VAC-terapi er effektivt, men det kan være tøft
for pasienten. Gode sykepleiekunnskaper vil øke kva-
liteten på sykepleien og kan redusere pasientens angst
og uttrygghet.

Konklusjonen var at sykepleiere må ha god kunn-
skap om risikofaktorene ved mediastinitt, hvordan det
utvikler seg, behandlingen og mekanismene med den.
Høy sykepleiekompetanse er viktig for å øke pasienttil-
fredshet og trygghet i behandlingen.

Vellykket arrangement i Baltikum
Dagene i Vilnius var preget av mange flotte foredrag. I
tillegg til faglig påfyll, fikk vi også gleden av sosialt sam-
vær med skandinaviske og baltiske kolleger. Det ble
arrangert velkomstmottakelse i Det Nasjonale Kunst-
galleriet hvor vi fikk servert smakfull mat, representert
ved det tradisjonelle litauiske kjøkken. Festmiddagen
fant sted i Vilnius Rådhus hvor det litauiske kjøkkenet
igjen viste at god mat kunne de. I løpet av kvelden fikk
vi underholdning av et band som spilte flott taffelmu-
sikk og det ble delt ut flere priser. Prisen fra SATNU for
beste foredrag ble tildelt Kjersti Oterhals fra Haukeland
Universitetssykehus. 

5th Joint Scandinavian Conference in Cardiothoracic
Surgery skal til neste år arrangeres i Århus, Danmark, 22.
– 24. august 2013. Vi oppfordrer alle til å sende inn
abstract.  På www.satnu.org finner dere informasjon om
kongressen.
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Ragna Elise Støre Govatsmark og Sylvi Sneeggen, 
St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge

I april 2010 vedtok Stortinget å etablere et nasjonalt
register over hjerte- og karlidelser. Dette er et personi-
dentifiserbart helseregister uten krav om samtykke fra
den registrerte (1). Registeret bygges opp som et felles-
register bestående av et basisregister og tilknyttede
medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom
(figur 1). 

Pr. oktober 2012 er tre medisinske kvalitetsregistre
innen hjerte- og karsykdom godkjent som en del av det
nasjonale fellesregisteret over hjerte- og karlidelser:

• Norsk hjerteinfarktregister
• Norsk hjerneslagregister 
• Norsk karkirurgisk register 

Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for
fellesregisteret. De tre kvalitetsregistrene er forankret i
Helse Midt-Norge og har St. Olavs hospital HF som data-
behandler. Registersekretariatene til kvalitetsregistrene
er samlokalisert på St. Olavs Hospital. Kvalitetsregist-
rene har egne nasjonale rådgivningsgrupper (inkludert
en til to kardiologer fra hver helseregion) som avgjør
hvilke variabler som skal registreres.

Figur 1. Organisering av Nasjonalt register
over hjerte- og karlidelser:

Innmelding av opplysninger fra det enkelte helse-
foretak til kvalitetsregistrene som inngår i Hjerte- og
karregisteret, er obligatorisk, jf. Hjerte- og karregister-
forskriften § 2-1 (2). Det vil med andre ord være en lov-
pålagt oppgave og plikt for alle sykehus som behandler
pasienter med akutt hjerteinfarkt, å registrere disse pasi-
entene i Norsk hjerteinfarktregister.

Norsk hjerteinfarktregister fikk nasjonal godkjen-
ning allerede i 2005, men på grunn av diskusjon rundt
personvern og samtykke, ble ikke registeret implemen-
tert ved alle landets sykehus. Registeret har vært i full
drift ved sykehusene i Helse Midt-Norge og enkelte
andre sykehus i flere år, men bare som frittstående, loka-
le behandlingsregistre. Det vil si at det ikke har vært
kobling mellom registrene på de ulike sykehusene. Men
hjerte- og karforskriften fra 16.12.2011 (2), gjør det
endelig mulig for et nasjonalt register å følge pasient-
flyten mellom sykehus og sammenligne pasientbehand-
lingen på ulike sykehus. 

Hvilke pasienter og variabler skal registreres i
Norsk hjerteinfarktregister?

Alle pasienter som får diagnosen akutt hjerteinfarkt
på sykehuset (I21/I22), skal registreres. Etter definisjo-
nen i ICD-10 (3) kan varigheten være opptil 28 dager
for at sykehuset kan bruke diagnosen akutt hjertein-
farkt. Pasienter som overflyttes mellom sykehus for
videre behandling for sitt akutte hjerteinfarkt, skal regis-
treres på begge sykehus. 

Den elektroniske innregistreringsløsningen er utvik-
let av HEMIT (Helse Midt-Norge IT) og ligger lett til-
gjengelig på www.helseregister.no (figur 2).  

Figur 2. Portal for nasjonale kvalitetsregistre:

Norsk hjerteinfarktregister skal implementeres på alle sykehus 
som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt.

Norsk
hjerteinfarktregister
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Hvorfor registrere?
Registrering i kvalitetsregisteret Norsk hjerteinfarktre-
gister gir fortrinn i klinisk praksis. Det enkelte sykehus
får mulighet til å kvalitetssikre egen virksomhet via
løpende tilgjengelig statistikk og årsrapporter, inkludert
sammenligninger på landsbasis. Det enkelte sykehus
kan til en hver tid hente ut egne data ved hjelp av regis-
terets rapportfunksjon. Registerdataene gir også et godt
grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning.

Faglig forankring
For å sikre høy grad av kompletthet i kvalitetsregis-
trene, er man avhengig av at de er faglig forankret nær
de kliniske miljøene. Det er i tillegg en forutsetning at
sykehusets ledelse ser viktigheten av å prioritere det
lovpålagte registerarbeidet som et ledd i sykehusets
kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll. 

Rutiner for registreringspraksis kan variere fra syke-
hus til sykehus. Men det er avgjørende for å sikre kom-
plette data at registreringen starter mens pasienten er
inneliggende. Erfaring tilsier at et kvalitetsregister treng-
er kontaktpersoner ved det enkelte sykehus, gjerne en
lege og en sykepleier, som kan sikre den daglige driften
og være bindeledd mellom sykehuset og det nasjonale
registersekretariatet. 

Kvalitetsregisterseminar for kontaktpersoner
Som et ledd i implementeringen skal Norsk hjertein-
farktregister sammen med Norsk hjerneslagregister ar-
rangere et kvalitetsregisterseminar på Gardermoen 30.

november 2012 for kontaktpersoner fra hvert sykehus
som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt
og/eller akutt hjerneslag. 

Seminaret skal spre kunnskap om og fremme nytten
av registrering i de to kvalitetsregistrene, samt bidra til
effektiv registrering på sykehusene gjennom god opp-
start og etablering av kontaktnettverk.

Registersekretariatet for Norsk hjerteinfarktregister
ønsker å bistå det enkelte sykehus i etableringen av
registeret. Informasjonsmateriell og brukertilgang til
elektronisk løsning fåes ved henvendelse til oss. 

Lykke til!
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Tabell 1 viser variablene i Norsk hjerteinfarktregister:

Bakgrunn og innleggelse Behandling og utredning Utskriving

• Overflyttet pasient
• Tidspunkt for symptom og 

innleggelse på sykehus
• Innleggelsesårsak
• BT/puls/rytme
• Diagnostisk EKG
• Risikofaktorer
• Medikamenter ved innleggelse

• Trombolyse
• Koronar angiografi
• PCI
• Andre tiltak
• Medikamenter på sykehus
• Blodprøver
• Ekko
• Komplikasjoner

• Infarkttype
• Død på sykehus
• Medikamenter ved utskriving
• Utskrives til
• Utreise/dødsdato
• Liggetid
• Koronar prosedyre/ 

operasjon etter utreise

Kontaktinfo:
Telefon: 72 57 62 19 / 72 82 77 58

E-post: hjerteinfarktregisteret@stolav.no
Hjemmeside: www.helse-midt.no/hjerteinfarktregister
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Karin Bratgjerd og Marit I. Husby, Klinikk for hjertemedisin,
sengepost HMS3, St. Olavs Hospital

Vi kontaktet fagleder Rita Blokkum ved etterbehand-
lingsavdeling og fikk mer informasjon om stedet:

Søbstad helsehus
Søbstad sykehjem ble åpnet i 1980 og fikk status som
helsehus i 2008. Helsehuset er eid og drevet av
Trondheim kommune. Helsehuset består av 128 plasser
fordelt på fire avdelinger (etasjer). Plassene består
hovedsakelig av tosengsrom. Etterbehandlingsavdelin-
gen befinner seg i 2. etasje.

Siden 1999 har Søbstad helsehus vært et undervis-
ningssykehjem. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom
Trondheim kommune, Universitetet i Trondheim og
HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag). Dette innebærer at
Søbstad helsehus deltar i ulike prosjekter for å fremme
utviklingen av sykehjemstjenesten gjennom forskning
og undervisning til ansatte, studenter og elever.

Søbstad vil prøve å sertifisere seg som et Livsglede-
sykehjem i 2013, og de er allerede i gang med dette
arbeidet.

Etterbehandlingsavdelingen
Formålet med et opphold på etterbehandlingsavdelin-
gen er at pasientene skal komme seg etter sykdom og
sykehusopphold. Pasientene får  hjelp og veiledning til
å kunne klare seg trygt hjemme.

I løpet av de første dagene pasientene er i avdelin-
gen blir det foretatt en kartleggingssamtale. Der blir det
blant annet satt mål for oppholdet, og pasientens behov
for hjelp ved hjemreise kartlegges.

Målet er at pasientene skal kunne reise hjem etter et
14 dagers opphold i avdelingen.

På etterbehandlingsavdelingen jobbes det tverrfag-
lig, og de har ofte møter med Helse- og velferdskonto-
rene i kommunen.

Ledelse og struktur
Etterbehandlingsavdelingen er et samarbeid mellom 
St. Olavs Hospital og Trondheim kommune. Avdelin-
gen har 30 plasser, og pasientene får plass i avdelin-
gen etter vurdering ut fra egne kriterier. Formålet med
oppholdet er at pasienten skal få hjelp og veiledning 

til å kunne klare seg trygt i hjemmet etter hjemreise.
På etterbehandlingsavdelingen jobber det både le-

ger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter og aktivi-
tør. Avdelingen er delt i fire grupper (A, B, C og D). Det
er samarbeid mellom gruppe A og D, og gruppe B og C.
Gruppeinndelingen gjenspeiler seg i personalets turnu-
ser slik at pasientene på hver gruppe sikres bedre kon-
tinuitet og oppfølging.

Etterbehandlingsavdelingens tilbud:
• Sykepleier hele døgnet
• Lege tilbyr tilsyn en til to ganger pr. uke
• Tett samarbeid med St. Olavs Hospital
• Aktivitør
• Fysioterapeut som tilbyr gruppetrening og tilpasset
individuell trening

Pasientene ved Etterbehandlingsavdelingen
Til Søbstad etterbehandlinsavdeling kommer det pasi-
enter fra alle de medisinske avdelingene på St. Olavs
Hospital. Dette kan være pasienter som har gjennom-
gått hjerteinfarkt, fått påvist rytmeforstyrrelser eller
hjertesvikt. En av de store pasientgruppene ved etter-
behandlingsavdeling er pasienter med KOLS. Mange av
disse har hatt gjentatte innleggelser på grunn av sin
KOLS. Årsak til innleggelse er da ofte KOLS-forverring,
med eller uten infeksjon.

Etterbehandlingsavdelingen mottar også pasienter
som har fått påvist:
• Ulike infeksjoner/betennelser i mage/tarm.
• Infeksjoner som for eksempel; UVI, pneumoni, sepsis
eller annet.
• Pasienter som har nedsatt allmenntilstand eller fall-
tendens.
• I perioder kommer det også pasienter fra kirurgiske
avdelinger som gastrokirurgen og ortopedisk avdeling.
• Fra Observasjonsposten kommer det pasienter som
ikke blir innlagt St. Olavs Hospital, men som ikke er i
stand til å kunne reise hjem samme dag.

Vi er to sykepleiere ved Klinikk for Hjertemedisinsk
sengepost som ønsker enda mer kunnskap om etterbe-
handlingsavdelingen. Vi gleder oss derfor til å hospitere
der en dag i desember. Vi tror det skal bli lærerikt å se
hvordan de arbeider der, og å utveksle erfaringer. 

Etterbehandlingsavdelingen 
ved Søbstad helsehus

Klinikk for Hjertemedisin ved St. Olavs Hospital sender jevnlig pasienter 
som trenger videre oppfølging til Søbstad etterbehandlingsavdeling. 
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«Storebror er min helt / Pappa må ha nytt hjerte»
Tekst av Eli Rygg 
Illustrert av Tone Emblemsvåg
36 sider
Stiftelsen organdonasjon 2011
Trykk: Haugesund Bok og Offset as
ISBN 978-82-998775-0-3

Anmelder: Sara Marie Berg

For første gang i Norge er det gitt ut en barnebok der
temaet er organdonasjon og transplantasjon. Boken er
laget for barn i skolealder, men er også nyttig for forel-
dre og helsepersonell. Boken kan også brukes som hjel-
pemiddel i skolen når det snakkes om dette temaet.
Teksten er skrevet av Eli Rygg, med illustrasjoner av
Tone Emblemsvåg. Sykepleiere ved OUS, Rikshospitalet
og Ullevål har vært med å påvirke tekst og illustrasjoner
for å sikre at boken gir et mest mulig riktig bilde.

Boken, eller heftet, inneholder to korte historier.
Hver historie har egen forside. Den ene delen heter
«Storebror er min helt» og er en fortelling om gutten
Simen. Han har en storebror på 17 år som han ser vel-
dig opp til. En dag kommer broren ut for en ulykke og
havner bevisstløs på sykehus. Historien fortelles av
Simen. Gjennom Simens øyne får vi fortalt hvordan det
kan oppleves å miste en bror, og hvordan han opplever
at broren blir organdonor.

Den andre delen av boken, «Pappa må ha nytt hjer-
te», handler om Rikke som har en far som har hatt hjer-
teinfarkt. Faren ligger på sykehuset og venter på hjerte-
transplantasjon. Teksten er skrevet i dagbokform der
Rikke forteller hvordan hun opplever å være pårørende
til sin alvorlig syke far.

Teksten er skrevet i en slags muntlig sjanger, slik
barn og unge snakker. Jeg synes det enkelte steder er
noe dårlig flyt i handling og tidsaspekt. I historien

«Storebror er min helt» savner jeg mer beskrivelse av
Simens egne følelser rundt brorens død. Synes også det
blir en litt for brå slutt i «Pappa må ha nytt hjerte». Dette
tar likevel ikke fokus bort fra temaet om organdonasjon
og transplantasjon. 

Begge historiene er rørende fortellinger om barn
som opplever sykdom og død på nært hold. Samtidig
som det handler om det triste og vanskelige i livet,
handler fortellingene også om håp og det å kunne være
til hjelp for andre mennesker.

Transplantasjon og organdonasjon er tema som berø-
rer aspektet mellom liv og død og kan være vanskelig å
snakke om. En slik bok kan være et fint utgangspunkt
for voksne å snakke med barn om dette. Samtidig som
boken er informativ, kan den også være med på å gjøre
det mer naturlig å snakke om temaet. 

Boken inneholder fine illustrasjoner som barn kan
fargelegge, og det følger det med en eske fargeblyanter.
Det er også tomme sider i boken slik at barn kan få
utløp for egne tanker ved å lage egne tegninger. Jeg
synes det er en flott idé å lage boken slik at barna kan
bruke den aktivt. Å tegne er en god måte å bearbeide
inntrykk og erfaringer på. I tillegg er illustrasjonene vik-
tige elementer i kommunikasjonen med barn.

Jeg synes det utrolig flott at det er tatt initiativ til å
lage en slik bok for barn. Det burde lages flere av denne
typen bøker eller hefter beregnet for barn som pårø-
rende. I følge Pasientrettighetsloven har også barn som
pårørende ved alvorlig sykdom og død, krav på infor-
masjon. Denne informasjonen bør gis både på en slik
måte at barnet forstår, og at den stemmer med virkelig-
heten.  Boken «Storebror er min helt / Pappa må ha nytt
hjerte» gir informasjon til barn på en veldig fin måte.
Jeg tror denne boken kommer til å bli et viktig element
for sykepleiere og annet helsepersonell som jobber
med transplantasjon og organdonasjon, og deres videre
arbeid med barn som pårørende.

En barnebok om 
organdonasjon 
og transplantasjon

Bokanmeldelse
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Hjerteovervåkningen i Bodø ble etablert i 1969 med 16 senger. I dag har vi 22 senger 
fordelt på 8 overvåkningssenger og 14 senger på sengepost, og er mer en medisinsk 
overvåkning.

Hjerteovervåkningen i Bodø – N
Min arbeidsplass

Fra venstre: Nils Eyvind Opsahl og Rita Karlsen behandler pasient.
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Marit Solberg, intensivsykepleier 
og assisterende enhetsleder

I tillegg til hjertepasienter har vi
blant annet ustabile lunge-, nyre-, gas-
tro- og nevrologiske pasienter. Nord-
landssykehuset utfører ikke invasiv
utredning, så pasienter med STEMI
og NSTEMI sendes til UNN, Tromsø
for coronar angiografi, PCI og even-
tuelt ACB-operasjon. 

Ansatte
Hjerteovervåkningen har om lag 60 ansatte fordelt på
intensivsykepleiere, kardiologiske sykepleiere og syke-
pleiere. I tillegg er det assistent på dagtid samt i helge-
stillinger. Camilla Steinvik er enhetsleder. Hjerteover-
våkningen har en stabil arbeidsstokk og et godt arbeids-
miljø. For de ansatte arrangeres det tre kursdager per år.
Fagsykepleier Anita F. Jensen står blant annet for organi-
sering av disse. Det arrangeres også årlige avdelingsse-
minar hvor vi får både faglig og sosialt påfyll. 

Stina Pedersen er en av de to kardiologiske sykeplei-
erne som jobber ved avdelingen. Hun er i tillegg leder i
NSF-LKS Nordland og gjør en flott jobb. På legesiden er
det også en svært stabil dekning. Avdelingen har sju
overlegestillinger. Seks av disse er dekket av kardiologer,
hvorav tre av disse har doktorgrad!

Om avdelingen
Hjerteovervåkningen har 12 telemetrier. Disse er fordelt
på selve enheten, obs posten, nevrologisk avdelig og to

andre medisinske enheter. Inne på behandlingsrommet
i avdelingen utføres en del ulike undersøkelser som for
eksempel; elektrokonverteringer av atrieflimmer, vippe-
tester, AEKG og stressekko. Adenosin- og dobutamin-
tester gjøres på nukleærmedisin. 

Avdelingen har eget pacemakerteam med syke-
pleiere og leger fra enheten. I 2011 implanterte vi 138
pacemakere, ICD og CRT. 

Hjerteovervåkningen er tilknyttet sykehusets stans-
team, og det gjennomføres AHLR-kurs to ganger pr år.
Sykepleiere fra hjerteovervåkningen arrangerer også
Hjerteskole for pasienter som har gjennomgått hjerte-
infarkt og for deres pårørende. 

Ombygging
For tiden har vi store utfordringer på Nordlandssyke-
huset i Bodø på grunn av omfattende renovering av
eksisterende bygg og nybygging. Dette medfører støy
og utfordringer i forhold til lengre avstander mellom
avdelingene. Det nye sykehuset skal stå ferdig 2018. 

Kongress 2013
NSF-LKS kongressen i april 2013 skal arrangeres i Bodø.
Jeg er med i styret i Nordland og vi er godt i gang med
planleggingen. Vi gleder oss til å være vertskap for fag-
lig dyktige og engasjerte sykepleiere!

– Nordlandssykehuset

F. v. Katrine Henriksen og Trine Sigerstad F. v. Gry Edvardsen, Hanne Storhaug og Lars P. Jensen
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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

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!

Verv ti medlemmer og få fri kongress-
avgift til NSF-LKS kongressen i Bodø!

Du som allerede er medlem jobber kanskje 
sammen med noen som ikke er det? 

Verving av 
10 medlemmer fra kongressen
i Molde til kongressen i Bodø

gir deg:

Fri deltageravgift på neste
års kongress i Bodø

Når du har vervet 10 nye 
medlemmer – send e-post til 

innmeldingnsflks@gmail.com
med navnet på dem du har vervet.

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

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

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. NSF-LKS er også på

Medlemsregisteret
En viktig forutsetning for at medlems-
registeret 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 og 
• Klikk på lenken til høyre der det står
«Oppdater mine medlemsopplysnin-
ger». 
• Logg inn, og registrer mobilnummer
og e-post. 



Hjerteposten nr 3 - 2012 19

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

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

 
 Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 

 
 Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. 

Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler 

Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Administrering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller 

Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol takrolimus og dronedaron.  

risiko for spinale eller epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av 

effektdata. Preparatet anbefales ikke til pasienter med kunstige hjerteklaffer, da det ikke foreligger sikkerhets- og effektdata for 
denne pasientgruppen. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner.  

(fondaparinuks, desirudin), trombolytiske legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre orale antikoagulantia 

arteriekateter. ASA- eller klopidogrelbehandling samtidig med dabigatraneteksilat 110 mg eller 150 mg 2 ganger daglig, kan gi 

ciklosporin og dronedaron er kontraindisert. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker 
etter amiodaronseponering. Samtidig behandling med posakonazol  anbefales ikke pga. mangelfulle data. Samtidig bruk av 
P-gp-indusere som rifampicin, johannesurt (Hypericum perforatum), karbamazepin eller fenytoin reduserer 

samtidig behandling anbefales ikke. 

behandling. 

invalidiserende, livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske studier. Forebygging av primær 

dabigatran ved esterasekatalysert hydrolyse i plasma og lever. Hemming av trombin forebygger utvikling av tromber. 

biotilgjengeligheten av dabigatran, men forlenger tiden til maks. plasmakon-sentrasjon med 2 timer. Den orale 

uforandret form i urinen.  

 
   

24.09.2012

Bedre beskyttelse
mot hjerneslag ved atrieflimmer1,2

 Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009; 361:1139–1151.   Pradaxa preparatomtale (SPC) 30.08.2012

www.pradaxa.no  www.atrieflimmer.com
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Dosering: Forebygging av slag og systemisk
Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2

Forebygging
10 mg) 1 gang daglig.Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 1

Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler

.arteriekateterr.

ciklosporin og dronedaron er kontraindisert. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker
etter amiodaronseponering. Samtidig behandling med posakonazol  anbefales ikke pga. mangelfulle data. Samtidig bruk av
P-gp-indusere som rifampicin, johannesurt (Hypericum 

samtidig behandling anbefales ikke. 

behandling. 
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ciklosporin og dronedaron er kontraindisert. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker
etter amiodaronseponering. Samtidig behandling med posakonazol  anbefales ikke pga. mangelfulle data. Samtidig bruk av

perforatum), karbamazepin eller fenytoin redusererP-gp-indusere som rifampicin, johannesurt (Hypericum 

samtidig behandling anbefales ikke. 

invalidiserende, livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske studier

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

  

10 mg eller 150 mg 2 ganger daglig, kan gi
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Kontraindikasjoner: 

Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol takrolimus og dronedaron. 

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

  

Administrering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller

Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol takrolimus og dronedaron. Forsiktighetsregler:

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

  

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

  

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

  

Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol takrolimus og dronedaron. 

risiko for spinale eller epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

  

Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol takrolimus og dronedaron. Forsiktighetsregler:

risiko for spinale eller epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av

dabigatran ved esterasekatalysert hydrolyse i plasma og lever

biotilgjengeligheten av dabigatran, men forlenger tiden til maks. plasmakon-sentrasjon med 2 timer

uforandret form i urinen. 
og priser:
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. Hemming av tromed esterasekatalysert hydrolyse i plasma og leverr.

biotilgjengeligheten av dabigatran, men forlenger tiden til maks. plasmakon-sentrasjon med 2 timer

uforandret form i urinen. 

Refusjonsberettiget bruk: 

24.09.2012

 
  

 
  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

  

mbin forebygger utvikling av tromberr.

. Den oraleentrasjon med 2 timerr.

Pakninger

Sist
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Nordic Baltic Congress of Cardiology
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XXIV Nordic Baltic  
Congress of Cardiology
OSLO 13.-15. June 2013
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Bodø:

KONGRESS 2013
17. - 19. april

Generalforsamling
18. april

Radisson Blu Hotel
Bodø

«Fra alarmen går til hjertet slår»

Fo
to

: T
er

je
 R

ak
ke

 - 
N

or
di

c 
Li

fe
_w

w
w

.n
or

dn
or

ge
.c

om
_B

od
oe



Kongress 2012
NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere inviterer til Ko

«Fra alarmen går 
Velkommen til kongress i B

Kongressen
vil finne sted på Radisson Blu Hotel i Bodø. Vi starter onsdag
17.april kl 11.30 og avslutter fredag 19.april kl 15.30.

Oppholdet i Bodø vil by på faglig påfyll, underholdning 
og mulighet til å knytte nye kontakter!

Kongressen vil vise mangfoldet og siste nytt innen sykepleie 
til hjertepasienter. 

Fra programmet:
• Akutt hjertestans
• AHLR
• Hypotermi
• Rytmeforstyrrelse
• Frie foredrag

Det vil også bli arrangert:
• Egen sesjon for ledere
• Kurs i abstraktskriving

Påmelding til NSF-LKS kongress 2013
Vi tilbyr online-registrering til kongressen fra 1.desember. 
Se www.sykepleierforbundet.no/lks for mer info. 

Registreringen omfatter påmelding til kongressen, 
bestilling av hotell og sosiale aktiviteter.
Reise ordner den enkelte selv.

Husk lavere avgift hvis du melder deg på innen 15. mars!

Velkommen til kongress i Bodø!



til Kongress 2013 i Bodø: «Fra alarmen går til hjertet slår»

år til hjertet slår»
ss i Bodø 17.–19. april 2013

Invitasjon til frie foredrag og 
posterpresentasjoner

Har du noe du ønsker å dele med oss andre?
- Presentasjon av egen avdeling - Prosjekt - Nye prosedyrer 

Ønsker du å delta, sender du oss et sammendrag - abstrakt - 
innen 11.01.13.

Abstraktet - ca ½  til 1 side - skal inneholde: 
• Tittel på presentasjon
• Bakgrunn for prosjektet/hensikt med presentasjonen 
• Metode 
• Resultat/konklusjon og / eller konsekvenser for praksis
• E-postadresse til kontaktperson

Oppgi om du ønsker muntlig- eller posterpresentasjon og 
om det er presentert tidligere, og eventuelt hvor. 
Opplys om navn, tittel, arbeidssted, adresse, e-post og telefon.

Dere kan være flere om å lage foredrag og poster. Foredraget må 
imidlertid kun presenteres av én person. Hver foredragsholder vil 
få tildelt 20 minutter, hvorav 5 minutter settes av til spørsmål.

Ved aksept av abstrakt til muntlig presentasjon gis fri kongressavgift!

Abstraktet sendes NSF-LKS v/ Gro Sørensen
e-post: gsorense@ous-hf.no



Generalforsamling 
i NSF-LKS
Innkalling

Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø
Tid: Torsdag 18.april 2013 

Generalforsamlingen er NSF-LKS sitt øverste besluttende organ. 
Her kan både enkeltmedlemmer og lokalgrupper melde inn saker.

Frist for innsending av saker er 7. mars 2013,
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!

Foto: Dag Einar O
lsen - w

w
w

.nordnorge.com
_Bodoe
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16 July 2012 Online services open 

19 October 2012 Abstract submission deadline

Early December 2012 Abstract results online

1 February 2013 Early registration deadline

1 March 2013 Late registration deadline

13 March 2013
      Last minute online registration deadline

Key Dates
Foto: Dag Einar O

lsen - w
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.nordnorge.com
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Marit Buvarp, 
på vegne av Lokalgruppen NSF-LKS Oslo/Akershus

Værgudene var på vår side den 24.09.12 da NSF run-
det de 100 år. Dagen ble blant annet markert i
Spikersuppa i Oslo hvor mange av faggruppene stilte
opp og frontet sitt fag. Åpningen av standen stod
trommekorpset til NSF for. Med sine uniformer og
forrykende trommevirvler vekket det oppmerksom-
het. 

Faggruppen av kardiologiske sykepleiere var re-
presentert ved Lokalgruppen NSF-LKS Oslo/Akers-

hus. Fire personer fra styret hadde stilt opp og var
klar for å profilerte faggruppen vår på denne store
dagen. Besøkende fikk blant annet se pacemakere,
stenter og modell av hjertet. De fikk også tilbud om å
få målt blodtrykk og fikk utlevert diverse informa-
sjonsmateriell om hjertesykdom og kosthold. I løpet
av dagen hadde vår stand  mange besøkende. Flere av
de som besøkte oss tok seg god tid og hadde mange
spørsmål om hjertet. 

Markeringen i Spikersuppa ble avsluttet med en
appell av forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF 100 år

Jentene på LKS standen, f.v. Merete G. Nordstad, Hege
Moltzau, Marit Buvarp og Marianne Holter.

Mange besøkende var innom LKS-standen, hvor man
kunne få målt blodtrykk og få svar på spørsmål.
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Marit I. Husby

Under markeringen av Den internasjonale
sykepleierdagen i Dampsaga Kulturhus 10.
mai, ble Guri Holmen Gundersen tildelt
Norsk Sykepleierforbund Nord-Trøndelags
sykepleierpris 2012.

Guri Holmen Gundersen er spesialsyke-
pleier i kardiologisk sykepleie og intensivsy-
kepleier. Hun arbeider ved hjerteovervåkningen og hjer-
tesviktpoliklinikken ved Sykehuset Levanger. Hennes
engasjement og egeninnsats for å videreutvikle og for-
bedre sykepleien til kritisk syke hjertepasienter er blitt
lagt merke til, blant annet ved gjennomføringen av
enkel ekkokardiografi som redskap til tidlig diagnosti-
sering. I tillegg er hun opptatt av, og tar del i, organisa-
sjonsarbeid i NSF-LKS.

Kriterier for prisen 
«Prisen skal fremme anerkjennelse av sykepleie som fag
og inspirere til videreutvikling av faget. Sykepleierpri-
sen skal fremme en sykepleietjeneste i Florence
Nightingales ånd, tilpasset det moderne samfunnet.»

Prisen kan gis til en person eller en gruppe av syke-
pleiere som har utpekt seg gjennom direkte pasientret-
tet arbeid, har bidratt til å videreutvikle sykepleiefaget
generelt eller innenfor et spesielt område, og profilert
sykepleiefaget på en god måte.

Juryens uttalelse 
«Som sykepleier er prisvinneren genuint opptatt av
omsorg for pasienten, og sykepleien står hele tida i
fokus. For å kunne heve kvaliteten på sykepleien som
gis, har prisvinneren gjennom formidabel egeninnsats
forbedret sykepleien til kritisk syke pasienter, ved bane-
brytende videreutvikling av kardiologifaget for syke-
pleiere. Som den første sykepleieren i Norge gjennom-
førte hun enkel ekkokardiografi, som ett av flere hjel-
pemidler for tidlig diagnostisering av kritisk syke hjer-
tepasienter. Prisvinneren har bidratt til et flott samar-
beid mellom sykepleiere og leger på egen avdeling for
å sikre tidlig diagnostisering.

Ekkokardiografi er tradisjonelt en legeoppgave. Men
prisvinneren har bidratt til videreutvikling av syke-
pleierfaget, og til samhandling med leger for å sikre best
mulig behandling av hjertepasienter. Hun er opptatt av
å videreformidle og dele kunnskap med andre, både
sykepleiere, assistentleger og anestesileger. Hun har
også drevet utadrettet virksomhet ved å forelese ved
kurs og kongresser, både i Norge og ulike steder ellers i
Europa. Prisvinneren har i tillegg engasjert seg fagpoli-
tisk gjennom Norsk Sykepleierforbund.

Florence Nightingale sa: ”Det arbeidet
som duger, er det som blir utført av dyktige
hender, ledet av en klar hjerne, og inspirert
av et kjærlig hjerte.” Dette mener juryen sam-
svarer med sykepleien som årets sykepleier
utøver i praksis.»

Ydmyk prisvinner
I et intervju med prisvinner Guri Holmen

Gundersen sier hun at det betyr mye å bli verdsatt av
egne kolleger, det gjør henne både stolt og glad. Å vinne
denne prisen gir helt klart inspirasjon og motivasjon i
hennes jobb som sykepleier. – Jeg er også ydmyk, da jeg
vet det er mange andre sykepleiere i Nord-Trøndelag
som fyller kriteriene til prisen.

Inspirasjon
Guri forteller at det er mange ting som inspirerer hen-
ne. Hun vil spesielt trekke fram faglig dyktige og enga-
sjerte kolleger som har stort engasjement i forhold til
det å forbedre praksis og behandlingstilbud til pasien-
tene. Kollegene er viktige mentorer og kunnskapsfor-
midlere. Hun trekker også fram sykepleiere som utøver
sykepleiefaget forbilledlig.

Hva skal til for å gjøre nybrottsarbeid?
Ifølge prisvinneren har suksessfaktoren ved hjertesek-
sjonen ved Sykehuset Levanger vært at kardiologene
hele tiden har vært pådrivere og mentorer i forhold til
at sykepleierne skal lære seg enkel ekkokardiografi. 

– Vi har også en framtidsrettet ledelse som ser betyd-
ningen av, og legger til rette for at sykepleierne får
mulighet til å lære denne ferdigheten.

Den beste måten å formidle og dele kunnskap, er
ifølge Guri gjennom veiledning og undervisning. Pub-
isering av artikler i tidsskrift, samt holde foredrag på fag-
seminar og kongresser er også viktige arenaer for vi-
dereformidling av kunnskap.

Hva føler du nå?
Helt til slutt må jo dette spørsmålet stilles til alle som
gjør store bragder: Hva føler du nå? 

– Jeg føler meg heldig som jobber sammen med
meget dyktige og engasjerte kolleger. De har vært vik-
tige bidragsytere og motivatorer i blant annet imple-
menteringen av sykepleierbasert ekkokardiografi.

Mange har blitt imponert og inspirert av Guri
Holmen Gundersens arbeid. I tillegg til å videreutvikle
moderne kliniske metoder, har hun ivaretatt syke-
pleiens etiske fundament gjennom en tydelig omsorg
for pasientene.

Vi gratulerer Guri med en velfortjent pris!

Guri Holmen Gundersen 
– årets sykepleier i Nord-Trøndelag 2012
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Rapport fra stipendmottaker:

Praksis ved Karolinska

Bente H. Pedersen

Studiet inneholder 10 forelesnings-
uker (med mange utrolig dyktige
forelesere), 2 uker i observasjons-
praksis, 2 uker fordypningspraksis,
samt ulike studieoppgaver og eksa-
mener. Vi avslutter med fordyp-
ningsoppgave som skal leveres i
høst, og et avslutningsseminar i desember der studen-
tene skal presentere arbeidet de har gjort. Jeg har kom-
binert denne utdanningen med 75% stilling som natte-
vakt, og med stor velvilje fra gode kolleger med hensyn
til bytting av vakter, overflytting og bruk av ferieuker, så
har det latt seg gjennomføre.

I observasjonspraksis valgte en medstudent og jeg å
reise til Karolinska Universitetssjukhuset i Solna i Stock-
holm. Årsaken til at jeg ønsket meg dit, er at Hjärtkli-
niken på Karolinska skal være en av de beste i Europa –
både på behandling, forskning og utdanning av perso-
nell. Jeg vil her fortelle om mine erfaringer fra de to
ukene jeg var i praksis ved Karolinska.

Hjärtkliniken ved Karolinska Sjukhuset, Solna
Hjärtkliniken ved Karolinska er oppdelt og lokalisert på
to steder, i Solna og i Huddinge. Det er en viss funk-
sjonsfordeling mellom disse, og de ligger begge i Stock-
holmsområdet omtrent tre mil fra hverandre. Jeg valgte
Solna, siden Hjärtkliniken har størst og mest varierte
oppgaver der. Karolinska Sjukhuset ligger over et stort
område, og omfatter mange store bygninger. Hjärtkli-
niken er lokalisert i Thoraxbygget, og klinikken inne-
holder hjerteavdeling/hjerteintensivavdeling, thoraxin-
tensivavdeling, arytmivirksomhet, hjertesvikt/transplan-
tasjonsenhet, angiolaboratorium, operasjonsavdeling og
ulike poliklinikker (blant annet livsstilsmottakelse og
GUCH – oppfølging). De har også en egen akuttmotta-
kelse for hjertepasienter, men denne er lokalisert et
annet sted på sykehusområdet. 

Hjärtavdelingen/hjärtintensiven (N15/N25)
Første dag i praksis hadde vi oppmøte på hjerteavde-
lingen/hjerteintensiven. Der ble vi godt mottatt både av
studentansvarlig Malin Harnevik, og de andre som var

på jobb. De første dagene ble brukt til å sette seg inn i
hjerteavdelingenes arbeidsoppgaver, pasientgrupper og
liknende. Jeg synes det var noe uoversiktlig, og kanskje
litt tilfeldig hvilke pasienter som lå på hvilken avdeling.
Både N15 og N25 hadde telemetriovervåking av pasi-
entene sine, det kunne være rundt 12 pasienter på tele-
metri på hver avdeling. Til tross for dette, hadde de ikke
scopvakt, men alle var dyktige til å løpe og se på skjer-
mene hver gang det gikk alarmer. Det var også stor vari-
asjon i pasientenes funksjonsnivå. Kort oppsummert
hadde de hjertesviktpasienter, pasienter med behov for
cpap/bipap, arytmipasienter, de som kom inn til større
hjerteoperasjoner eller mindre inngrep som angio, in-
farktpasienter, GUCH’ere (voksne med medfødt hjerte-
sykdom) og mange flere. Vi fikk utdelt hver vår syke-
pleier som vi gikk sammen med. For hver tredje pasient
var de bemannet med én sykepleier og én undersköter-
ska (hjelpepleier), noe som virket som ganske god
bemanning. 

Klaffeoperasjon og Thoraxintensiven (THIVA)
Jeg var så heldig å få være med på en mitralklaffeopera-
sjon, en åpen hjerteoperasjon der de skiftet ut hele
mitralklaffen med en ny. Mitralplastikk var ikke mulig
fordi klaffen var for skadet. Operasjonen ble utført mens
pasienten lå på hjerte/lungemaskin og selvfølgelig res-
pirator. Tilstede var det to kirurger, to operasjonssyke-
pleiere, en kardiolog som overvåket hjertet ved hjelp av
øsofagusecco, en anestesilege, en anestesisykepleier, og
til slutt en perfusjonist som hadde ansvar for hjerte-/
lungemaskinen. Det var utrolig lærerikt å få med seg
hvordan en slik operasjon utføres, både på grunn av
selve operasjonen, men også for å se hvor avhengig en
er av at alle gjør den jobben de skal. Det var også inter-
essant å se hvordan alle på operasjonssalen kommuni-
serte med hverandre.

En dag fikk jeg følge intensivsykepleier på Thorax-
intensiven (THIVA), der pasientene lå i noen dager etter
hjerteoperasjon eller lungeoperasjon. På THIVA lå pasi-
entene på en lang sal, med en spesialsykepleier per pasi-
ent. Det var god plass rundt senga til den enkelte pasi-
enten, og sykepleierne var flinke til å smertestille, mobi-
lisere og motivere. Det var en rolig, stille og trygg atmo-
sfære på avdelingen.

Jeg startet videreutdanning i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
høsten 2011, og har vært så heldig å få tildelt NSF-LKS utdanningsstipend for 2012. 
Studiet er nyoppstartet ved HiST, men har eksistert i flere år ved høgskolene i Bergen,
Oslo/Akershus og Tromsø. Min bakgrunn for studiet er å ha jobbet 13 år ved
Hjerteovervåkinga på Sykehuset Levanger.
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Angiolaboratoriet
Jeg brukte tre dager av praksisen min på angiolaben. Vi
ble fantastisk godt mottatt av de som jobbet der, og de
la til rette for at vi skulle få være der så mye som vi ville.
Det ble utført inngrep hele tiden, og det var bare å
«plukke fra øverste hylle» for hva man ønsket å være
med på. Jeg var så heldig å få overvære:
• Coronar angio
• Akutt PCI
• ASD (Atrie-septum defekt) -lukning
• MitraClip
• TAVI (Transcatheter aortic valve implantation) 
• Elektrofysiologisk undersøkelse (el.fys) med ablasjon.

Jeg var med på tre coronare angiografier og det var
utrolig interessant å se i virkeligheten. Dessuten fikk jeg
observert akutt PCI, der en relativt ung, hjertesyk mann
kom inn med brystsmerter. Det ble gjort angiografi og
satt inn to medikamentstenter på imponerende kort tid.
MitraClip og TAVI på en og samme pasient var også
svært lærerikt. Ved MitraClip går en inn i lysken med et
kateter og «hekter opp» slappe klaffeseil ved hjelp av en
slags paraply som åpnes når den kommer i rett posisjon
(Jilaihawi et.al. 2011). Ved TAVI (hos høyrisikopasienter
med aortastenose) legger man en ny aortaklaff inni den
gamle, også her ved hjelp av kateter (Olasinska-
Wisniewska et.al.2011). Klaffen utvider seg av kropps-
varmen når den er kommet i posisjon og er sluppet løs.
El.fys. hos pasient med atrieflutter endte med ablasjon
og omslag til atrieflimmer. 

Inngrepet som gjorde mest inntrykk på meg, var nok
lukning av ASD (atrie-septumdefekt). Dette var en ung
pasient i tjueårene, som først i voksen alder var begynt
å bli plaget av sin ASD. Kort fortalt betyr ASD hull i veg-
gen mellom venstre og høyre atrium, noe som vanligvis
blir oppdaget tilfeldig og arter seg som en bilyd på hjer-
tet. I tillegg til at ASD kan føre til blodpropper som pas-
serer fra høyre til venstre atrium og resultere i cerebra-
le hendelser, kan også et slikt hull med en viss størrelse
føre til nedsatt yteevne og økt belastning på hjertet.
Dette fordi hullet vil la blod som nettopp har vært i
lungene for å fylles med O2, gå tilbake til lungene igjen.
Det fører altså til en ekstra blodmengde og økt arbeid
for hjertet (Forfang og Istad 2011). 

Lukning av ASD er et rimelig enkelt inngrep med lav
risiko. Pasienten var godt informert, men allikevel svært
engstelig før prosedyren. Hun uttalte også at hun var
redd for å dø. Et innføringskateter ble ført opp via lys-
ken for å tette hullet i atrieseptum. Jeg observerte at
pasienten ble blek i ansiktet, gikk bort til henne og
spurte hvordan det gikk. Hun sa at hun følte seg så rar,
og i løpet av sekunder gikk hun fra en sinustachycardi
på 120 til en bradycardi på ca 30, før hun raskt fikk asy-
stole. Det ble umiddelbart startet rescusitering på an-
giobordet, og pasienten fikk egenrytme etter ca et halvt
minutt. Inngrepet ble heldigvis raskt gjennomført etter

dette, og pasienten kunne kjøres tilbake til hjerteavde-
lingen i relativt god form. 

Akuttmottak for hjertepasienter
Jeg fikk en dag sammen med kardiolog i akuttmottaket
for hjertepasienter. Her tok vi imot alle slags hjertepro-
blemer; arytmier, infarkt, brystsmerter med uviss årsak
etc. Det var et stort mottak med plass til anslagsvis 12
pasienter, mange ansatte og stor aktivitet. Man kan godt
si at det var stor «turnover» i avdelingen, det gikk raskt
og på samlebånd. Det ble ikke mye tid ved hver pasient,
siden kardiologen gikk mellom alle pasientene og over-
lot dem til andre når det var bestemt hva som skulle gjø-
res og hvor de skulle videre i systemet. 

GUCH-sykepleiere
På Hjärtkliniken var det to sykepleiere som hadde an-
svar for GUCH-pasientene (Grown Ups with Congenital
Heart Disease). Sykepleierne hadde ansvar både for in-
neliggende og polikliniske pasienter. Jeg fulgte en av sy-
kepleierne i samtale med inneliggende pasienter. De
snakket om hvordan pasienten fungerte i dagliglivet,
symptomer, bekymringer og lignende. Jeg var også med
på poliklinikken, både når de tok imot pasienter til
undersøkelser og oppfølging, og når de hadde telefon-
samtaler med pasientene. 

Oppsummering
Det er utrolig mange inntrykk som skal fordøyes og be-
arbeides etter en slik praksis. Vi hadde kort tid (to uker),
og deltok på veldig mange ulike ting i løpet av denne
tiden. Det er ingen tvil om at det var svært lærerikt. Det
å ha sett inngrep og prosedyrer man bare har lest om,
og det å ha muligheten til å forklare dette bedre for
egne pasienter på egen arbeidsplass, har stor nyttever-
di. Jeg ble ved praksisslutt invitert til å komme tilbake i
2017 når nye Karolinska og nye Hjärtkliniken står fer-
dig, og kommer nok til å benytte meg av den mulighe-
ten.

Til slutt vil jeg takke Malin Harnevik på Hjärtkliniken
for å ha satt sammen en super praksis for oss, og jeg vil
takke NSF-LKS for studiestipendet. 
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Kull 5 i Bergen

Guri Gundersen

– Hvorfor har du tatt turen til Bergen for å
overvære avslutningsseminaret?

– Jeg er veldig glad for å være her, da Sykehuset
Namsos i dag har fått sin første spesialsykepleier i kar-
diologisk sykepleie. Via Lokalgruppen av kardiologis-
ke sykepleiere i Nord-Trøndelag og min kollega Gunn-
hild som har vært student her, har jeg hørt veldig mye
skryt av utdanningen og dette avslutningsseminaret.
Hele styret i LKS Nord-Trøndelag har tatt turen til
Bergen for å overvære dette seminaret og innhente
inspirasjon og ny kunnskap innen kardiologisk syke-
pleie.

– Hvordan vil Sykehuset Namsos benytte seg
av spesialkompetansen en kardiologisk syke-
pleier har?

– Det har skjedd en rivende utvikling innen det
kardiologiske feltet. Ny teknologi og behandlingstil-
bud til hjertepasientene gjør at sykepleiere trenger
spisskompetanse i møte med denne pasientgruppen,
en kompetanse jeg mener denne utdanningen gir.  Vi

som arbeider med hjertepasienter har et ønske om å
utvikle pasienttilbudet.  Det er ønskelig med syke-
pleierdrevet arytmipoliklinikk og likedan en polikli-
nikk for oppfølging av pasienter som har vært til PCI
og hjerteopererte pasienter. Spesialsykepleier i kardi-
ologisk sykepleie vil  være en nødvendig ressurs i
utvikling av dette tilbudet.

– Hva synes du om avslutningsseminaret?
– Jeg er imponert over standarden på foredragene,

og at fordypningsarbeidet er forankret i forskningsba-
sert kunnskap. Mange spennende posters. Det å være
på en slik dag gir motivasjon videre til å jobbe med
kardiologiske pasienter. Kjenner jeg er stolt av å være
sykepleier. 

Deltaker på seminaret:
Bente Lilleler 

intensivsykepleier ved 
hjerteovervåkningen

Sykehuset Namsos. 
Er styremedlem i lokal-

gruppen av kardiologiske
sykepleiere 

i Nord-Trøndelag
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Kull 5
Videreutdanningen ved Høgskolen i Bergen

Stemningsrapport fra avslutningsseminaret for kull 5, 
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen

Irene Drotningsvik 

Bergen viste seg fra sin beste side med blå himmel og
strålende sol da vi var samlet til avslutningsseminar ved
videreutdanningen i kardiologisk sykepleie for kull 5
fredag 8. juni 2012. Både lokale deltakere og tilreisende
fra mange kanter av landet var møtt frem for å høre 22
spente, og kanskje noen nervøse, nyutdannede spesial-
sykepleiere presentere sine arbeider i form av frie fore-
drag og poster presentasjoner. 

Dagen ble åpnet av Sissel Tollefsen, instituttleder ved
Institutt for sykepleie, Høgskolen i Bergen (HIB), som
kom med en hilsen fra sin avdeling. Hun startet med en
spesiell takk til Nina Fålun og Tone Merete Norekvål
som begge har stått på og fått til denne videreutdan-
ningen som nå er godt etablert i Bergen. Hun så at det
også denne gangen var et godt program med mange
ulike fokus på hjertepasienten. Videre nevnte hun at
den kardiologisk videreutdanningen, sammen med dia-
betessykepleierne og helsesøstrene, er de første videre-
utdanningene ved instituttet som har fått godkjent
utdanningen for en klinisk mastergradspåbygging. 

Engasjerte og dyktige studenter
Etter et musikalsk innslag fortsatte Nina Fålun, som
fagansvarlig for videreutdanningen ved HIB, med en hil-
sen til studentene. Hun fremhevet at avslutningssemi-
naret var en milepæl både for studentene, faglederne og
Høgskolen. Det var nå utdannet til sammen 125 spesial-
sykepleiere i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i
Bergen. Hun trakk videre tråder fra det gode samarbei-
det mellom Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere
(NSF-LKS) og Høgskolen som startet i 2001, med opp-
start av første kull i 2003. Hun sa videre at spesialsyke-
pleierne som nå hadde fullført utdanningen var enga-
sjerte studenter som var stolte over det de hadde pres-
tert. De hadde dyktiggjort seg innen ulike fagområder,
og jobbet hardt, noe som igjen hadde gitt resultater.
Hun oppfordret dem til å bruke arbeidet sitt; Presentere
det både lokalt, nasjonalt og internasjonalt – og ikke
minst synliggjøre faget i eget fagmiljø.

NSF-LKS leder Siv Olsen bidro også med en hilsen.
Hun sa blant annet at avslutningen var en stor dag for
de nyutdannede spesialsykepleierne, en dag det var en

høytidelighet og stemning over. Hun ønsket spesialsy-
kepleierne fra kull 5 velkommen som viktige bidragsy-
tere til NSF-LKS, både i Hjerteposten og på den årlige
kongressen. «Kunnskapen må deles, og den kan gjøre en
stor forskjell for faget vårt, og ikke minst for pasientene
vi møter i hverdagen». Med disse avsluttende ord fra Siv
var det bare å lene seg tilbake og nyte seminardagen
med dens mange spennende foredrag. 

Foredrag og postere
Dagen var delt inn i tre ulike sesjoner der første sesjo-
nen hadde overskriften: Kardiologiske spesialsyke-
pleiere i alle ledd i helsetjenesten. Her fikk vi høre fore-
drag som; 

Med hjerte i kommunehelsetjenesten, Atletiske hjer-
ter på vei til dansegulvet: Lone atrial fibrillation og
Transkateter aortaklaffimplantasjon; når kirurgi ikke er
et alternativ. Dette var både interessante og gode fore-
drag. 

I pausene var det lagt inn god tid til postervandring.
Her var det også mye spennende og godt arbeid som jeg
håper vi både vil se og høre mer til ved en senere anled-
ning. Etter en god lunsj var det tid for neste sesjon som
hadde fått tittelen: Kardiologiske spesialsykepleiere i
møte med pasienter med hjertesvikt.

Denne sesjonen omhandlet foredrag om utfordring-
er den kardiologiske spesialsykepleier kunne møte i
arbeid med hjertesvikt pasienten. Dagens siste sesjon
hadde tittelen: Kardiologiske spesialsykepleier utfører
spesialundersøkelser. Denne delen handlet om ulike
spesialundersøkelser spesialsykepleiere med ekstra
opplæring kan utføre. Et aktuelt tema i disse dager som
jeg tror vi vil se mer av i fremtiden, og som ble satt
fokus på i Tidsskriftet Sykepleien 7/2012.

Etter å ha hørt mange interessante foredrag og van-
dret mellom mange flotte postere denne dagen tror jeg
at jeg har mange med meg når jeg sier at kull 5 kan være
stolte over arbeidet med fordypningsoppgavene sine og
hva de har fått til. Håper vi får mulighet til å høre flere
av disse foredragene ved en senere anledning. Kanskje
allerede på neste års NSF-LKS kongress i Bodø? 
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OPPGAVER:
Kardiologiske spesialsykepleiere i alle ledd i helsetjenesten
Med hjerte i kommunehelsetjenesten. Linn Jenny H. Morsund, Eining for Helse-
og Omsorgstjenester, Sandøy kommune.

Atletiske hjerter på vei til dansegulvet: Lone atrial fibrillation. Line Birgitte
Granum Jøta, Medisinsk korttidspost, Bærum Sykehus 

Transkateter aortaklaffimplantasjon; når kirurgi ikke er et alternativ
Astri T. Frantzen, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Kardiologiske spesialsykepleiere i møte 
med pasienter med hjertesvikt
Hvordan kan sykepleier ved hjelp av undervisning, øke pasientens mestring
av hjertesvikt? Siw Wålberg, Elverum sjukehus

Kva kunnskap må sjukepleiar på hjartesviktpoliklinikken ha om trening for
å rettleie pasientar med kronisk hjartesvikt? Randi Aske, Hjartemedisinsk poli-
klinikk, Molde sjukehus.

Sykepleiers medvirkning til forebygging av VAD-relatert infeksjon.
Anne Skår Dahl, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Rikshospitalet

LCP som verktøy i palliasjonsfasen ved kronisk hjertesvikt på sjukehus
Randi Hove, Førde Sentralsykehus

Kardiologiske spesialsykepleiere utfører spesialundersøkelser
Belastings-EKG – ei sjukepleiaroppgåve? Lars Steinsvik, Observasjonsposten,
Haukeland Universitetssjukehus

Sykepleiedrevet screening av hjerteinfarktpasienter med håndholdt ultra-
lydapparat. Beate Hansen, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Postoperativ sykepleie av hjerteopererte. Fokus på sykepleiebasert ultralyd
Anne Marie Hammer, Hjerteavdelingen, Sykehuset Levanger

POSTERE:
Er samtidig arytmimonitorering med Holter- og telemetriovervåkning hen-
siktsmessig? Ingrid Bjørkhaug, Haraldsplass Diakonale sykehus

Hvordan kan sykepleier fremme mestring av stress hos kvinner etter akutt
hjerteinfarkt ved hjelp av en salutogen tilnærming? Gunhild Brørs, Medisinsk
hjerteovervåkningsavdeling og sengepost, Sykehuset Namsos

Fra kaos til kontroll
Hvordan kan sykepleier bidra til at atrieflimmerpasienten opplever mest-
ring i hverdagen? Ingunn Dalland, Haugesund Sykehus 

Ny hverdag; Kontroll hjemmefra for pasienter med ICD. Trude Fjeld,
Kardiologisk avdeling, Haugesund sjukehus

Hvordan kan sykepleier ivareta poliklinisk pasient til stressekkokardiografi
for utredning av AP? Sissel Hindenes, Hjerteavdelingen, Haukeland
Universitetssjukehus

Hvordan kan sykepleier bidra til at pasienten får tilstrekkelig informasjon
og adekvat oppfølging før, under og etter undersøkelse med arbeidselek-
trokardiografi? Tove Husebø, Haraldsplass Diakonale sykehus

Hvordan kan sykepleier forberede seg for å hjelpe hjertesviktpasienter,
behandlet med CRT-D som slutter å virke, slik at de kan akseptere at livet
går mot slutten? Berit Lund Jacobsen, Hjerteovervåkningen Haugesund Sykehus

Hvordan ivareta helhetlig sykepleie til pasienter som får intermitterende
Simdax? Beate Våge Lia, Hjerteovervåkningen, Notodden sykehus 

Hvordan motivere pasienter med primær hypertensjon til livsstilsendring?
Ågot Perstølen, Ål legekontor / Øvre Hallingdal Legevakt 

Seksuell aktivitet etter hjerteinfarkt – en undervurdert faktor?
Ove Sagen, Sykehuset Levanger

Hvordan kan sykepleiere møte pasientens behov for samtale og veiledning
før sykehusutskrivelse?
Iselinn Stuve, Lærdal sjukehus

Navn på oppgaver og postere som ble presentert på avslutningsseminaret i Bergen:

Hilde Korbøl

– Hvilken nytteverdi vil din kommune ha av
videreutdanninga i kardiologisk sykepleie? 

Studenten som er ansatt hos meg arbeider på vår
rehabiliteringsavdeling. Hun er tiltenkt en rolle i koor-
dineringsteamet i forbindelse med samhandlingsre-
formen. Her blir hun en ressursperson, samtidig som
vi skal dra nytte av hennes kardiologikunnskap til vei-
ledning og undervisning for sykepleiere og pasienter
i kommunen.

– Hvilket inntrykk har du av utdanninga?
– Utdanninga har høyt nivå. Noe som gjør det

skremmende å ta steget til og søke. Jeg oppfatter det
som om det er krevende å være student. Samtidig løf-

ter det sykepleiefaget til et nivå som er nødvendig og
som vi kan være stolt av.

– Hva med avslutningsseminaret?
– Jeg er glad for å ha blitt invitert. Det er moro å få

en faglig oppdatering og se et fag i utvikling.

Ann Kristin Røgset. Einingsleiar 
i helse- og omsorgstenesta, Sandøy kommune.

Deltaker på seminaret:
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Skrevet av Ida Aas, på vegne av Kull 3.

Våren 2011 begynte kull 3 sin videreutdannelse i
kardiologisk sykepleie på Høgskolen i Akershus.
Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble i
august 2011 til Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studentene hadde stort spenn i arbeidserfaring og ar-
beidssted. Sengepost, mottak, poliklinikk, ambulanse,
fødeavdeling og nyfødt intensiv er noe av bakgrunnen
til en spennende og fargerik gruppe av sykepleiere.
Variasjonen har vært grunnlag for faglige diskusjoner,
deling av kunnskap og gode innspill i læringsprosessen.
Spennet i arbeidssted viser også klart hvor nyttig en kar-
diologisk videreutdanning er i mange deler av syke-
pleiepraksisen. Studentene hadde en geografisk spred-
ning fra Stavanger i sørvest til Hamar i nord. 

Gjennom tre semestre har vi blitt en sammensveiset
gjeng som håper å kunne gjøre nytte av de gode kon-
taktene vi har fått gjennom skolen. 

Faglig har skolen tilbudt oss kunnskaper gjennom
forelesninger, hospitering og oppgaver. Vi har fått besø-
ke og hatt hele dager med forelesninger på Rikshospi-
talet, Ullevål, A-hus og Feiring for å kunne gjøre oss
nytte av den spesialkompetansen som holder til der.
Variert undervisning gjør at faget er blitt levende og
interessant. Forelesningene på skolen har vært preget av
solid kompetanse og et oppriktig ønske om å lære opp
nye kardiologiske sykepleiere.

Som avslutning på utdannelsen hadde vi et avslut-
ningsseminar. Programmet besto av både foredrag og
posterfremvisninger. Studenter, lærere og inviterte var
samlet til en flott dag med godt faglig påfyll gjennom
framlegg av fordypningsoppgaver og postere. Å kunne
lære av medstudenters gode og grundige arbeid føltes
spesielt flott. 

Faglig ansvarlig, Heidi Jerpseth, begynte dagen med å
ønske alle velkommen. Hun snakket varmt om vår inn-
sats og hva vi har jobbet oss gjennom. Som resultat har
vi nå et unikt verktøy for å finne og å dele kunnskap.
Kunnskap er en ressurs som blir større ved deling. Vi,
studentene, er nå bedre sykepleiere i møte med den
hjertesyke pasienten. Vi har fått økt teknisk kompetan-
se og vi er rede til å gi god omsorg til pasientene.

Fordypningsoppgavene hadde varierte temaer; 
• Vasoaktive legemidler hos pasienter med kardiogent
sjokk
• God oppfølging av pacemakerpasientene: Veien til et
bedre liv med pacemaker
• Hvordan kan sykepleier fremme pasientens personli-

ge kontroll ved behandling av atrieflimmer med elek-
trokonvertering?
• Rehabilitering etter «STEMI»
• Sykepleierintervensjoner til pasienter med hjertestar-
ter på grunn av medfødt hjertefeil
• Oppfølging av hjertesyke gravide
• Beslutningsgrunnlaget til den kardiologiske sykepleie-
ren på en thoraxintensivavdeling
• Røykeslutt ved STEMI
• Omsorg til pårørende av pasienter med koronarsyk-
dom.
• Brystsmerter – hvordan informere og hva skal infor-
masjonen inneholde?

I pausen, før og etter presentasjonene var det mulig-
het til å titte på postere laget av studentene som ikke
hadde fremlegg:
• Palliasjon til pasienter med hjertesvikt, NYHA klasse
IV 
• Postoperativ atrieflimmer – mer enn et irritert hjerte
• ICD – sikkerhet og usikkerhet for pasienten
• Å leve med anfall av atrieflimmer (paroksystisk)
• STEMI – ikke bare et infarkt
• Sykepleiers veiledende funksjon i møte med hospita-
liserte pasienter med paroksystisk atrieflimmer
• Sykepleiers behandlende funksjon ved behandling av
UAP og NSTEMI i en kardiologisk sengepost
• Mestring hos pasienter med atrieflimmer
• Mestring hos hjertesviktpasienter
• Hjertesviktpasienten som deltakende pasient for å
redusere reinnleggelser

Dagen var preget av høytidelighet og engasjement
fra nyutdannede kardiologiske sykepleiere. Fremlegg og
postere viser en bredde og et engasjement i sykepleie
til kardiologiske pasienter. Kunnskaper fra eget arbeids-
sted, fordypningspraksis, artikkelsøk og annen litteratur
dannet grunnlaget for fordypningsoppgavene. Lærings-
kurven om bruk av tilgjengelig og aktuell forskning var
bratt gjennom arbeidet med oppgaven. En nyttig og vik-
tig erfaring vi vil ta med oss videre i kunnskapsbasert
arbeid i hverdagen. 

Marianne Holter representerte NSF-LKS og sendte
gratulasjoner til oss alle som ferdige kardiologiske syke-
pleiere. 

Dagen ble avsluttet med en hyggelig stund for oss
studenter med sang og musikk, samt utdeling av blom-
ster. Vi takker for oss og gleder oss til nye utfordringer.
Som kardiologiske sykepleiere skal vi være stolte av
utdanning og arbeid i videre praksis. Vi har en kompe-
tanse vi skal dra nytte av i møte med pasienter, pårø-
rende og kolleger. 

Kull 3 Høgskolen i Oslo og Akershus
Avslutningsseminar i videreutdanning i kardiologisk sykepleie
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Skrevet av Berit Tryland Sørlie

Høgskolen i Gjøvik (www.hig.no) starter i januar 2013
opp en spennende videreutdanning i prehospitalt ar-
beid for anestesi- og intensivsykepleiere. Det er et del-
tidsstudium som består av to moduler, hver på 16 uker.
Hver modul kan tas enkeltvis, og hver modul gir 5 stu-
diepoeng.

Hjertepasienter tilbringer mye tid i ambulansene
mellom sykehusnivåer, og det vil være viktig for hjer-
tepasientenes trygghet å bli transportert av høykom-
petent personell i de mest kritiske fasene av sykdom-
men. 

Hjerteposten har hatt kontakt med studieansvarlig
Terje Ødegården på Høgskolen i Gjøvik for å få litt mer
informasjon om dette studiet. Søknadsfristen har ikke
gått ut ennå, men det er i skrivende stund ca 30 søkere
til studiet.

Studiet består av to moduler: Modul 1 handler om
transportmedisin, luftveishåndtering og sirkulasjons-
svikt. Modul 2 handler om akutt- og traumemedisin. 

• Modul 1 vil i korte trekk omhandle 
følgende tema:
- Luftveishåndtering prehospitalt
- Ventilering prehospitalt (manuell og ventilator)
- Oksygenbehandling
- Monitorering og overvåkning
- HLR/DHLR/AHLR, spesielle HLR-situasjoner, hjelpe-
midler ved HLR – barn/voksne

- Sirkulasjonssvikt og væskeresuscitering
- Medikamenter prehospitalt
- Forberedelse til transport (medikamenter, utstyr osv.)
- Utstyr i ambulansen
- Sikkerhet (pasient, personell og utstyr)
- Transportkuvøser, ventilator, sprøytepumper osv.

Ny videreutdanning på Gjøvik: Prehospitalt arbeid for a

Sidsel Christensen

Kullet har bestått av 4 kardiologiske-, 2 infeksjons- og 
14 akuttsykepleierstudenter. Studentene startet sitt stu-
dium høsten 2010. 17 av disse ble uteksaminert våren
2012, derav 3 som ferdige kardiologiske spesialsyke-
pleiere. 

Samtlige studenter har gjennomført et 60 studiepo-
engs studium fordelt over 3 moduler. Deler av studiet er
felles for de ulike spesialområdene. Avslutningsvis har
studentene skrevet fordypningsoppgave knyttet til sitt
spesialfelt.

Tema for de tre kardiologiske spesialsykepleierne har
vært:
Siri Ottesen: 
Telefonoppfølging av hjerteopererte pasienter.

Lisbeth Sagstuen: 
Egenomsorg ved kronisk hjertesvikt.
Elisabeth Valanes: 
Hjertestans og hypoksiskader – «Hjertet var fikset, men
ikke hodet».

Noen av temaene til de øvrige spesialsykepleierne: 
• Sepsis i akuttmottak
• Triage i akuttmottak – sykepleier sine ferdigheter
• Triage i akuttmottak – hva påvirker sykepleier 

i beslutningsprosessen
• Gasgow coma scale – et komplekst verktøy
• Ivareta pasienter i akuttmottaket ved bruk av 

kommunikasjon
• Kullosforgiftning
• Mottak av sepsispasienten
• Problematikk knyttet til hiv og aids.

Kull 5
Videreutdanningen i klinisk sykepleie – 

Universitet i Tromsø

Kull 5 - Videreutdanningen i klinisk sykepleie 
ved Universitet i Tromsø var ferdig i juni 2012. 
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r anestesi- og intensivsykepleiere

KULL 5 TROMSØ: Bildet viser 13 av de totalt 17 ferdigutdannede spesialsykepleierne. 
Øverst fra venstre: Lisbeth Sagstuen - Kard  Harstad, Hege Benonisen - Infeksjon Tromsø, Kathrin Birgitta Elvevoll -
Akutt Tromsø, Anne Lyngstad - Akutt Oslo, Siri Ottesen - Kard Tromsø, Inger Wastøl - Akutt Oslo, Berit Evenstad -
Infeksjon, Universitetslektor Ragnhild Nicolaisen.
Nederst fra venstre: Maja Kirkesæther - Akutt Bodø, Ingrid Emberland - Akutt Tromsø, Elisabeth Valanes - Kard
Tromsø, Lisa Johansen - Akutt Tromsø, Anja Marielle Millerjord - Akutt Narvik, Merethe Nyheim - Akutt Harstad.
Universitetslektor Sidsel Christensen, stipendiat Monica Kvande, stipendiat Bente Christensen og 1.amanuensis  Nina
Strømsvik har også vært lærere for kull 5.

- Forholdsregler ved ulike sykdomstilstander
- Forflytningsteknikk
- CRM
- Etikk og jus

• Modul 2 er har fokus på følgende temaer:
- Undersøkelsesmetodikk
- Energi- og skademekanikk
- Triagé
- Traumebehandling prehospitalt
- Smertebehandling
- Spesielle skader (bryst, buk, bekken, hode, ansikt, 
nakke, rygg ekstremiteter)

- Fiksering, backboard, scoopbåre, sikring av barn osv
- Reponering og fiksering av brudd
- Brannskader/frostskader
- Sikkerhet, egensikkerhet, skarpe oppdrag
- Evakuering/frigjøring

- Sykdom i vitale livsfunksjoner (bevissthet, 
respirasjon,sirkulasjon)

- Akutt sykdom
- Spesielle sykdomstilstander:

- Nevrologiske (slag, kramper)
- Brystsmerter
- Hypo-/hyperglykemi
- Forgiftninger
- Anafylaksi

- Akutt syke barn

Målsetningen for studentene etter endt studie, er at
de har økt kunnskap om akuttmedisin og traumatolo-
gi. Det er også fokus på å forstå transportmedisinens
spesielle utfordringer. 

Mer informasjon om studiet finnes på nett-
siden til Høgskolen i Gjøvik. 



36

NSF s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Hjerteposten nr 3 - 2012

Lokalgruppene

Siren Paulsen og Hilde Netland
spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleie 

Lokalgruppen av kardiologiske sykepleiere i Hordaland
arrangerer tre faglige treff/symposium i året. 11. sep-
tember var spesialsykepleiere, sykepleiere, sykepleies-
tudenter og andre interesserte samlet i auditoriet på
Haukeland Universitetssjukehus (HUS) for faglig påfyll.
Til sammen var vi ca 50 stykker som møttes etter endt
arbeidsdag kl 15.30. Tittel på ettermiddagssymposiet
var «Fra alarmen går – til du er oppe og står», og om-
handlet prosessen fra brystsmertedebut og påfølgende
ambulanseutrykning til invasivbehandling.

Det var satt sammen et godt program med dyktige
forelesere. Sanofi og MSD representerte legemiddelin-
dustrien.

Margaret Bjåen, leder i Hordaland LKS, åpnet med å
ønske velkommen og presentere første foredragshol-
der: ambulanseinspektør og paramedic (spesialutdan-
net ambulansefagarbeider) Ørjan Jensen.

Prehospitale brystsmerter
«Jeg tror det er noe med hjertet.» Slik starter gjerne et
113-anrop fra en pasient med brystsmerter. AMK-sen-
tralen utdyper problemstillingen og styrker grunnlaget
for utrykning. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er
et kvalitetsverktøy som brukes for å sikre respons og gi
ambulansepersonell beslutningsstøtte. Bevisstløse pasi-
enter, pasienter med brystsmerter og pustevansker eller
brystsmerter over 5 minutts varighet fører til at lege og
ambulanse/luftambulanse varsles. Ved ankomst avgjør
klinikk, samt guidelines om brystsmertene kan være av
kardiell karakter. MONA-behandling (morfin, oksygen,
nitro og ASA) iverksettes så sant pasienten er ved be-
vissthet og har systolisk blodtrykk over 100. Jensen for-
talte at prøver og behandling forsøkes gjort i ambulan-
setiden, men arbeidsforhold og pasientens tilstand, f eks
kvalme, kan vanskeliggjøre dette. 12 avlednings EKG er
viktig i forhold til prioritering av tidlig transport. Ret-
ningslinjer for når prehospitalt EKG skal tas og sendes
er utarbeidet for Haukeland Universitetssykehus. Ørjan
Jensen avsluttet med å referere til studier som viser at
kun 10-20 % av brystsmerterelaterte utrykninger får på-
vist ischemisk hjertesykdom. Dette forteller noe om ut-
fordringene ved diagnostikk og håndtering av bryst-
smerter prehospitalt.

Akutt PCI
Neste foredragsholder, Anja Øksnes - lege på interven-
sjonsavdelingen på HUS, gjennomgikk indikasjonene
for hjertekateterisering. Brystsmerter over 15 min varig-

het og/eller ST-elevasjon (STEMI) over 1 mm i minst 2
standardavledninger eller over 2 mm i V4-V6 gir grunn-
lag for akutt koronar angiografi.  Vaktteam bestående av
invasiv kardiolog og to sykepleiere tilkalles og pasien-
ten fraktes direkte til kateterisering. Pasienter med
brystsmerter av kortere varighet og ST-senkning (NSTE-
MI) i EKG skal til angiografi innen 72 timer (helst 48).
Pasienter med alvorlig blødning skal ikke til hjertekate-
terisering uansett STEMI eller NSTEMI.

Øksnes presenterte pasientcase og viste med bilder
og film hvordan hjertekateterisering utføres. Krans-
årene fremstilles ved hjelp røntgenkontrast og gjen-
nomstråling. Blodtrykk, puls og EKG følges. I tillegg til
blokking og innsetting av stent, kan det gjøres ultralyd-
undersøkelse og trykkmålinger. Hvis det er under 90 mi-
nutt siden smertene oppstod, skal angiografi prioriteres
fremfor trombolyse. Øksnes avsluttet med å presisere
viktigheten av medisiner, deriblant platehemmere, og
prinsipper knyttet til aktivitet og rehabilitering.

Sykepleie ved akutt PCI
Intensivsykepleier Liv Himle startet med å fortelle hvil-
ke pasienter som kommer til hjertekateterisering. For-

«Fra alarmen går til du er oppe og står»
Ettermiddagssymposium 11. september 2012 i Bergen

Møte for lokalgruppelederne. Fra venstre Trude
Fjeld, Stina Pedersen og Guri Gundersen.

På selveste 100-årsdagen til NSF 
inviterte styret i NSF-LKS sine lokal-

gruppeledere til møte 
i Sykepleiernes Hus i Oslo.
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Berit Tryland Sørlie

Tilstede var representanter fra seks av lokalgruppene;
Berit Gravrok –Troms, Stina Pedersen – Nordland, Guri
Gundersen – Nord-Trøndelag, Trude Fjeld – Rogaland,
Else Marie Christiansen – Buskerud og Berit Tryland
Sørlie – Hedmark og Oppland. Møteleder var lokal-
gruppeansvarlig i NSF-LKS,  Aase Ervik. Leder av NSF-
LKS, Siv Olsen, var også tilstede på møtet.

Mye av hensikten med disse lokalgruppeledermø-
tene er å utveksle erfaringer og tips, og ordet fløt fritt
og lett rundt bordet. Det er viktig for lokalgruppele-
derne å bli godt kjent slik at en kan trekke veksler på
hverandres erfaring.

Lokalgruppeansvarlig,  Aase, er ny i vervet etter val-
get i Molde. Hun presenterte seg og ønsket å bli bedre
kjent med de ulike lederne og deres utfordringer i de
ulike fylkene. Det ble informert om at lokalgruppen i
Møre og Romsdal er lagt på is. Vi håper dette kun er
midlertidig. Takk til Berit Birkeland for god innsats som
mangeårig leder i Møre og Romsdal.

Leder Siv informerte kort om Sentralt fagforum og
deres inndeling og arbeidsområder

Nettsiden til NSF-LKS har blitt fornyet. Her er det
også ønskelig at lokalgruppene blir mer aktive og syn-
lige. Under fanen «lokalgrupper» vil de ulike lokal-
gruppene kunne presentere seg. Her vil det bli lagt ut
generell informasjon om de ulike lokalgruppene som
blant annet styret, bilder og aktiviteter. Ta en kikk på
din lokalgruppe for å følge med på hva som skjer!

Ellers fikk vi noen små hint om neste års kongress.
Det ser ut til at landsstyret og ikke minst lokalgruppa
i Nordland planlegger tidenes kongress i Bodø! Sett av
dagene 17.-19. april 2013.

Oslo var badet i nydelig høstsol denne jubileums-
dagen. Oslos gater bar preg av NSFs 100-årsmarkering
med både stands og aktiviteter hele dagen. Vi takker
lokalgruppa i Oslo og Akershus som representerte
NSF-LKS på stand i Spikersuppa sammen med de
andre faggruppene til NSF. 

Lokalgruppeledermøte i Oslo

uten de akutte tilfellene, er det mange elektive og inne-
liggende pasienter. Blant annet blir pasienter med kar-
diomyopati, klaffeproblematikk, rytmeforstyrrelser og
medfødte hjertesykdommer henvist til hjertekateterise-
ring som en del av utredningen. Også pasienter som til-
bys nye behandlingsmetoder som TAVI (Transcatheter
Aortic Valve Implatation) og Mitraclip (Mitral Valve
Repair System) blir angiografert i forkant av prosedyre.

Ved akutt hjertekateterisering er det 2 sykepleiere
på laben. Rom og utstyr gjøres klart. Å tilegne seg til-
gjengelige opplysninger om aktuell pasient er viktig,
slik at pasienten ivaretas på best mulig måte uten tap av
viktig tid. Pasienten er ofte allment påvirket og preget
av engstelse og uro. Sykepleier må tilstrebe ro og trygg-
het, samtidig som en jobber raskt for å begrense skade-
omfang. Himle avrundet med å presentere ulike pasi-
enthistorier. På denne måten fikk tilhørerne et realistisk

innblikk i sykepleieroppgavene på hjerteintervensjo-
nen ved Haukeland Universitets Sykehus.

Representanter fra legemiddelfirma
De to deltakerne fra legemiddelindustrien, Harald Olsen
fra Sanofi og Toril Jahren Øien fra MSD, hadde begge
korte innlegg. Olsen fortalte om medikamentene Plavix
og Klexane som gis ved akutt koronar syndrom, og viste
til studier som dokumenterer effekten. Jahren Øien
snakket om Brinavess, et nytt antiarytmika, som gir rask
konvertering av atrieflimmer. Medikamentet gis intrave-
nøst til pasienter med nyoppstått atrieflimmer. 

Margaret Bjåen avsluttet med å takke foredragshol-
dere og tilhørere for en interessant ettermiddag. Neste
symposium vil bli på nyåret og er allerede under plan-
legging.

Til venstre:
Torunn Jahren
Øien fra MSD
Norge AS.

Til høyre:
Salen fulgte 

oppmerksomt
med.

Irene
Drotnings-
vik sam-
men med
Harald 
Olsen, 
Sanofi. 
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NSF-LKS Troms
Leder: Kirsten Seivaag
k-seiva@online.no
Rødhettestien 1, Leil.414
9010 Tromsø
Tel: 990 48 239 (p)

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

NSF-LKS Nord-Trøndelag
Leder: Guri Holmen Gundersen
guri@ntebb.no
Guri.H.Gundersen@
helse-nordtrondelag.no
Alosavegen 13
7600 Levanger
Tel: 416 40 601 (p)

NSF-LKS Sør-Trøndelag
Leder: Monica Singstad-Johansen
monisi@online.no   Tlf: 477 56 140

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

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

NSF-LKS Oslo/Akershus
Leder: Laila Flohr
Mellombølgen 22,
1157 Oslo
laila.flohr@getmail.no
Tel.: 917 03 196 (p)

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

NSF-LKS Buskerud
Leder: Katrine Buun Lyngås
Katrine.Buun.Lyngaas@vestreviken.no
Sykehuset Buskerud HF, 
Medisin 1 v/Katrine Buun Lyngås
Dronninggata 28, 
3004 Drammen
Tlf. jobb: 32 80 41 06 / 926 53 982

Vestfold
Leder: Monika Lefsaker
monirepp@hotmail.com
Tel: 970 22 473

Kontaktpersoner i fylker som ikke 
har lokalgruppe:

Østfold
Sissel Solberg
Sykehuset Østfold HF, 
Peer Gynts vei 78
1535 Moss
Tlf: 698 66 934/27
sissol@so-hf.no

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

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

Medlemmer som ønsker å etablere
lokalgrupper – ta kontakt med 
Aase Ervik på e-post:  
aaseer@online.no

Det er utarbeidet egen «Håndbok for
hjelp til etablering av nye lokalgrupper». 

Oversikt over etablerte lokallag NSF-LKS: Lokalgruppene

21. September 2012 disputerte Laila Arnesdatter
Hopstock (bildet) for ph.d.-graden i helseviten-
skap ved Universitetet i Tromsø. Tittel på hennes
avhandling er;

«Seasonal variation in incidence of acute myocar-
dial infarction and cardiovascular disease risk fac-
tors in a subarctic population: The Tromsø Study»

Laila Arnesdatter Hopstock og Berit Gravrok

Et kort sammendrag av avhandlingen: 
Vinteren er en farlig tid – i hvert fall for hjertet. Studier
fra verden over viser at det er økt risiko for å få hjerte-
infarkt om vinteren sammenlignet med i resten av året.
Hvordan står det til i nord?

Tromsøundersøkelsen er en helseundersøkelse med
over 40,000 deltagere bosatt i et subarktisk klima i
Nord-Norge. Disse har blitt undersøkt opp til ni ganger
i seks repeterte helseundersøkelser i årene mellom
1974 og 2008, der det har blitt samlet inn informasjon
om hjerteinfarkt og risikofaktorer for hjerte- og karsyk-
dom. Dette datamaterialet har lagt grunnlag for tre
forskningsspørsmål om Tromsøværingers hjertehelse: Er
det økt risiko for førstegangs hjerteinfarkt i enkelte års-
tider sammenlignet med andre? Hvilken effekt har ulike

værvariabler, slik som temperatur
eller snøfall, på førstegangs hjer-
teinfarkt? Endres nivå av risiko-
faktorer for hjertekarsykdom, slik
som blodtrykk, gjennom året?

Resultatene fra denne avhand-
lingen viser at det er årstidsvaria-
sjon med økt risiko for første-
gangs hjerteinfarkt i de mørkeste

vintermånedene, men at denne økningen er liten
sammenlignet med det som er observert i land med var-
mere klima. Effekten av værvariabler er generelt liten,
men hos eldre er det økt risiko for førstegangs hjerte-
infarkt ved kulde og etter store snøfall. Risikofaktorer
for hjertekarsykdom har et årstidsmønster, men stør-
relsen på variasjonen gjennom året er liten og vil lite
trolig kunne bidra til akutt hjertekarsykdom.

Funnene viser at Tromsøværinger er lite påvirket av
årstid og vær sammenlignet med befolkninger i varmere
områder, antagelig på grunn av langtids adapsjon til et
barskt klima, hovedsakelig via beskyttende strategier
som varme boliger, adekvat påkledning, utendørsatferd
samt generelt høy levestandard. 

Hopstock er invitert til å skrive et innlegg til et kom-
mende nummer av Hjerteposten.

Økt risiko for hjerteinfarkt om vinteren?

Doktorgrad
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Utdanningsstipend 2013:

1 stipend på kr 15000
Stipend 
for mastergradsstudent:

1 stipend på kr 15000
NSF-LKS utlyser et stipend på kr 15 000 
for studenter som tar videreutdanning i kardio-
logisk sykepleie med minimum 60 studiepoeng.

For søkere gjelder følgende:
• Må ha vært medlem av NSF-LKS i to år 

ved søknadstidspunkt
• Får ikke dekket utgifter fra arbeidsgiver eller 

andre kilder
• Abstrakt til NSF-LKS nasjonale kongress 

etter endt utdanning

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

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

Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter. 
Krav i henhold til vedlagte originalkvitteringer må
sendes inn senest 31. desember 2013 til kasserer:
Unni Kleppe Haukeland, Langåsen 36, 5114 Tertnes. 

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

Søknaden merkes utdanningsstipend. 
Søknad og vedlegg må leveres elektronisk.

Søknadsfrist 31. januar 2013

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

For søkere gjelder generelle kriterier 
for stipend i NSF-LKS:
• Søker må ha vært medlem av NSF-LKS i to år 

ved søknadstidspunkt
• Søker må sende Abstrakt til NSF-LKS 

nasjonale kongress etter endt utdanning

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

Skal stipendet utbetales til privat konto må det
vedlegges skattekort. Stipendet kan også utbetales
mot dokumenterte utgifter. Krav i henhold til ved-
lagte originalkvitteringer må sendes inn 
senest 31. desember 2013 til kasserer Unni Kleppe
Haukeland, Langåsen 36, 5114 Tertnes. 

Det søkes på felles søknadsskjema. 
Generelle kriterier og søknadsskjema finnes på vår
internettside: www.sykepleierforbundet.no/lks

Søknaden merkes mastergradsstipend. 
Søknad og vedlegg må leveres elektronisk.

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

Søknadsfrist 31. januar 2013
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Medlemsstipend 2013:

10 stipend à kr 8000

I 2013 vil NSF-LKS dele ut 10 stipend til sine medlemmer.

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

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

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

Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter når rapporten er godkjent.
Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret i NSF-LKS. 

Søknad:
Søknaden merkes medlemsstipend og sendes elektronisk. 
Søknadsfrist 31. januar 2013
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Tid og sted Kongress, seminar, symposium og møter Internettadresse med abstraktfrist

4.- 7. desember 2012, ICI meeting 2012 - Innovations www.icimeeting.com
Tel-Aviv in Cardiovascular Interventions

5. - 8. desember 2012, EUROECHO & other Imaging www.escardio.org/congresses/euroecho2012/
Athen Modalities 2012

6.- 9. desember 2012, Budapest The World Congress of Clinical Lipidology www.clinical-lipidology.com

10.- 11. januar 2013, Oslo Forum for klinisk fysiologi 2013 www.cardiopulm.no

31. januar - 3. februar 2013, The 2nd International Conference on www.prehypertension.org   Abstraksfrist: 1. november 2012
Barcelona PreHypertension & CardioMetabolic Syndrome

10.- 15. februar 2013, Davos Cardiology Update 2013 www.escardio.org/education/live-events/courses/cardiology-update/

14. - 15. februar 2013, Oslo 4. Nasjonale Konferanse om hjerneslag www.hjerneslag.no       Frist for tidlig påmelding: 18. januar 2013

15.- 16. februar 2013, Berlin Resistant Hypertension Course www.pcronline.com/About/2012/Resistant-Hypertension-Course

17.- 22. februar 2013, 6th World Congress of Paediatric Cardiology www.wcpccs2013.co.za/
Cape Town, South Africa and Cardiac Surgery Frist for tidlig påmelding: 31.oktober 2012

21.- 23. februar 2013, Advanced Invasive Cardiac Electrophysiology www.escardio.org/education/live-events/courses/heart-rhythm/
Heart House

27. februar - 1. mars 2013, 5th World Symposium http://www.wsph2013.com/index.php
Nice on Pulmonary Hypertension

1.- 2. mars  2013, Frankfurt TRENDS 2013, Neuro-humoral Interventions, www.csi-trend.org  
Catheter and Device Based Treatment of 
Hypertension and Heart Failure

9. - 12. mars 2013, ACC.13 - 62nd Scientific Session 2013 www.cardiosource.org/acc
San Francisco

22. - 23. mars 2013, Glascow EuroHeartCare www.escardio.org/communities/councils/CCNAP/Pages/welcome.aspx
Abstraktfrist: 19. okt. 2012.  Frist for tidlig påmelding: 1. feb. 2013

14.- 16. april 2013, Paris 9th Annual Congress of the European www.ecas-heartrhythm.org
Cardiac Arrhythmia Society Abstraktfrist: 5. desember 2012

17. - 19. april 2013, Bodø NSF-LKS kongressen 2013 www.sykepleierforbundet.no/faggrupper/kardiologiske-sykepleiere
Abstraktfrist: 11. jan. 2013. Frist for tidlig påmelding: 15. mars 2013

18. - 20. april 2013, Roma EuroPRevent 2013 www.escardio.org/congresses/europrevent-2013/
Abstraktfrist: 26. okt. 2012. Frist for tidlig påmelding: 14. jan. 2013

8.- 11. mai 2013, Denver Heart Rhythm 2013 www.hrsonline.org/Sessions/futscisessions/
34th Annual Scientific Sessions

25. - 28. mai 2013, Lisboa Heart Failure Congress 2013 www.escardio.org/congresses/hf2013/
Abstraktfrist: 14. jan. 2013 Frist for tidlig påmelding: 21. mars 2013

30. mai - 1. juni 2013, RHYTHM congress 2013 www.rhythmcongress.com/
Marseille

2.- 5. juni, 2013, Lyon 81st European Atherosclerosis Society Congress http://eas.kenes.com/   Abstraktfrist: 3. desember 2012

13. - 15. juni 2013, Oslo XXIV Nordic Baltic Congress of Cardiology www.hjerte.no    Abstraktfrist: 1. mars 2013

16. - 18. juni 2013, Jerusalem 8th International Conference www.isas.co.il/cardiac-care2013/    Abstraktfrist: 15. februar 2013
on Acute Cardiac Care

23. - 26. juni 2013, Athen EHRA Europace 2013 www.escardio.org/congresses/world-cardio-agenda/

KONGRESSKALENDER
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C Simdax “Orion”  Kalsiumsensitiserer.  ATC-nr.: C01C X08 

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 mg/ml: 1 ml inneh.: 
Levosimendan 2,5 mg, povidon 10 mg, vannfri sitronsyre 2 mg, vannfri etanol til 1 ml. 
Indikasjoner: Korttidsbehandling av akutt dekompensert alvorlig kronisk hjertesvikt 
(ADHF) i situasjoner hvor konvensjonell terapi ikke er tilstrekkelig og ved tilfeller hvor 
inotropisk støtte er hensiktsmessig. Dosering: Skal fortynnes før administrering. Kun 
til i.v. bruk via perifer eller sentral infusjon. Dosering og varighet av behandlingen bør 
titreres individuelt ut i fra pasientens kliniske tilstand og respons. Administrering bør 
startes med en ladningsdose på 6-12 μg/kg kroppsvekt i løpet av 10 minutter fulgt av en 
kontinuerlig infusjon på 0,1 μg/kg/minutt. Nedre ladningsdose anbefales til pasienter 
som samtidig får i.v. vasodilatorer eller inotrope substanser, eller begge deler, i starten 
av infusjonen. Pasientens reaksjon bør vurderes ved ladningsdosen eller innen 30-60 
minutter etter dosejustering. Hvis responsen synes for kraftig (hypotensjon, takykardi), kan 
infusjonshastigheten settes ned til 0,05 μg/kg/minutt eller avbrytes. Hvis den initiale dosen 
tolereres og en økt hemodynamisk effekt er ønsket, kan infusjonshastigheten økes til 0,2 
μg/kg/minutt. Til pasienter med akutt dekompensering av alvorlig kronisk hjertesvikt er det 
anbefalt at infusjonen varer i 24 timer. Ingen tegn på utvikling av toleranse eller «rebound»-
effekt er observert etter avbrytelse av infusjonen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet 
for levosimendan eller hjelpestoffene. Alvorlig hypotensjon og takykardi. Uttalt 
mekanisk obstruksjon som påvirker ventrikkelfylling/-tømming, alvorlig lever-/nyresvikt 
(kreatininclearance <30 ml/minutt). Tidligere «torsades de pointes». Forsiktighetsregler: 
Brukes med forsiktighet ved mild til moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Nedsatt 
nyrefunksjon kan føre til økt konsentrasjon av metabolittene, som igjen kan resultere i mer 
uttalt og forlenget hemodynamisk effekt. Bør brukes med forsiktighet ved lavt systolisk 
eller diastolisk blodtrykk ved baseline, og ved risiko for hypotensjon. Et mer konservativt 
doseringsregime anbefales i slike tilfeller. Bør også brukes med forsiktighet ved takykardi 
eller atrieflimmer med rask ventrikulær respons, eller potensielle livstruende arytmier. 
Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før administrering. Ved uttalte endringer i blodtrykk 
eller hjerterytme bør infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen stanses. Ikke-invasiv 
overvåking i minst 4-5 dager etter avsluttet infusjon anbefales. Ved mild til moderat 
nedsatt nyre- eller leverfunksjon kan en utvidet periode med overvåking være nødvendig. 
Brukes med forsiktighet og under overvåking av EKG til pasienter med pågående koronar 
iskemi, langt QTC-intervall eller når det gis samtidig med legemidler som forlenger QTC-
intervallet. Forsiktighet bør utvises ved iskemisk kardiovaskulær sykdom og samtidig 
anemi, da medikamentell behandling av hjertesvikt kan etterfølges av fall i hemoglobin- og 
hematokritverdier. Levosimendan kan forårsake et fall i kaliumkonsentrasjonen i serum, 
og nivået av kalium i serum bør overvåkes i løpet av behandlingen. Lave konsentrasjoner 
av kalium bør korrigeres før administrering av levosimendan. Begrenset erfaring med 
bruk ved hjertesvikt etter kirurgi, eller alvorlig hjertesvikt hos pasienter som venter på 
hjertetransplantasjon. Begrenset erfaring med gjentatt bruk. Bør ikke brukes til barn og unge 
<18 år. Interaksjoner: Det foreligger kun begrensede data for administrering av vasoaktive 
midler, inkl. inotrope substanser (unntatt digoksin) sammen med levosimendaninfusjon. 
Slik administrering kan derfor ikke anbefales, og fordel/risiko vurderes individuelt. 

Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Toksisk effekt på reproduksjonen er observert 
i dyrestudier. Bruk til gravide bør begrenses til tilfeller der fordelene veier tyngre enn 
den mulige risikoen for fosteret. Overgang i morsmelk: Ukjent. Studier hos rotter har vist 
utskillelse av levosimendan i brystmelk. Kvinner som får levosimendan bør derfor ikke amme. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Ventrikulær takykardi, hypotensjon. 
Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, 
forstoppelse, diaré. Hjerte/kar: Atrieflimmer, takykardi, ventrikulær ekstrasystole, 
hjertesvikt, myokardiskemi, ekstrasystole. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: 
Søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Undersøkelser: Redusert hemoglobin. 
Ventrikkelflimmer er rapportert. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon 
og takykardi. Høye doser (>0,4 μg/kg/minutt) og infusjon over 24 timer øker hjertefrekvens 
og er i blant forbundet med forlengelse av QTC-intervallet. Økt plasmakonsentrasjon av den 
aktive metabolitten som følge av overdosering, vil føre til mer uttalt og forlenget effekt på 
hjertefrekvensen. Behandling: Kontinuerlig overvåking av EKG, elektrolyttnivået i serum 
og invasiv hemodynamikk. Se Giftinformasjonens anbefalinger C01C X08. Egenskaper: 
Klassifisering: Kalsiumsensitiserer med positiv inotrop og vasodilaterende effekt hos 
hjertesviktpasienter. Virkningsmekanisme: Øker kontraksjonskraften, samt gir en reduksjon 
av både «preload» og «afterload» uten negativ påvirkning av den diastoliske funksjonen. 
Øker den koronare blodsirkulasjonen etter hjertekirurgi, og forbedrer myokardperfusjon ved 
hjertesvikt. Dette oppnås uten at oksygenforbruket i myokard øker signifikant. Forsterker 
sensitiviteten for kalsium i de kontraktile proteinene gjennom en kalsiumavhengig binding 
til kardialt troponin C. Åpner ATP-sensitive kaliumkanaler i vaskulær glatt muskulatur som 
induserer vasodilatasjon av systemiske og koronare arterielle motstandskar, og systemisk 
venøse kapasitetskar. Proteinbinding: 97-98%, primært til albumin. Hhv. 39% (OR-1855) 
og 42% (OR-1896) for metabolittene. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 0,2 liter/kg. 
Halveringstid: Ca. 1 time. Ca. 75-80 timer for metabolittene. Hemodynamisk effekt varer 
minst 24 timer, 7-9 dager for den aktive metabolitten. Clearance 3 ml/minutt. Metabolisme: 
Metaboliseres fullstendig, hovedsakelig ved konjugering. Ca. 5% i tarm. Aktiv metabolitt 
(OR-1896) dannes ved reabsorpsjon og acetylering av metabolitt i tarm. Metabolittene 
har hemodynamiske effekter tilsvarende levosimendan. Maks. plasmakonsentrasjon for 
metabolittene oppnås 2 dager etter avsluttet infusjon. Acetyleringsgraden er genetisk 
bestemt. Utskillelse: 54% i urin, 44% i feces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares 
kaldt (2-8°C), skal ikke fryses. Fortynnet infusjonsvæske skal brukes umiddelbart. Ved 
fortynning under tilfredsstillende aseptiske forhold kan infusjonsvæsken oppbevares inntil 
24 timer. Andre opplysninger: Tilberedning: Til konsentrasjonen 0,025 mg/ml fortynnes 5 
ml 2,5 mg/ml konsentrat med 500 ml glukoseinfusjonsvæske 50 mg/ml. Til konsentrasjonen 
0,05 mg/ml fortynnes 10 ml 2,5 mg/ml konsentrat med 500 ml glukoseinfusjonsvæske 50 mg/
ml. Følgende legemidler kan gis samtidig med Simdax via sammenkoblede infusjonsslanger: 
Furosemid 10 mg/ml, digoksin 0,25 mg/ml, glyseroltrinitrat 0,1 mg/ml. Fargen på konsentratet 
kan under lagring endres til oransje. Dette påvirker ikke egenskapene. Pakninger og priser: 
5 ml (hettegl.) kr 6830,10. 4 × 5 ml (hettegl.) kr 27215,40.
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Meta-analyse fra 
8 kardiologiske studier 
med 2 403 pasienter 
viser 1,59 dager kortere 
sykehustid for pasienter 
som behandles med 
SIMDAX.

Mer informasjon om Simdax og behandling ved akutt dekompensert hjertesvikt fi nner du på www.simdax.no
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Etter Landoni G, et al. Crit Care Med 2012;40:634-46 

(supplemental digital material)

RAPID AND SUSTAINED BENEFITS FOR THE FAILING HEART
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[95 % CI -2,33 ; -0,85]   p<0,001
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Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefon-
tilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre 
med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

Nasjonalforeningens Hjertelinje er ikke en 
medisinsk eller diagnostisk tjeneste, og kan 
derfor ikke erstatte besøk hos lege.

Hjertelinjen er betjent av helsepersonell med 
taushetsplikt. De svarer  på spørsmål om 
kosthold, trening, mentale reaksjoner og samliv 
i forbindelse med hjerte- og karsykdom. 

Telefontjenesten er gratis, innringer betaler 
bare vanlig lokaltakst.

Hjertelinjen er åpen man-fre  10.00 - 14.00. 

Spis for hjertet 

Hjerteliv

Trim for hjertet
Hjerteliv.no

Hjerteliv

Kolesterol er 
    ikke ett fett !

Bytt til sunt fett
   – de hjertevennlige alternativene

Hjerteliv

Hjerneslag
Hjerteinfarkt
Hjerteoperasjon

Angina

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

      facebook.com/hjerteliv

På Hjertelinjen kan du også bestille våre hjertebrosjyrer

RETURADRESSE:
Gunhild Brørs 
Staven
7750 Namdalseid


