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MELD DEG INN I NSF-LKS VED Å SENDE TEKSTMELDING 
MED KODEORDE HJERTE TIL 02409

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) er en faggruppe for sykepleiere 
som jobber med eller har interesse for mennesker med hjertesykdom. Det kreves ingen  
spesialutdannelse for å være medlem hos oss. 

Vi har medlemmer som jobber på hjertekirurgisk sengepost, på kardiologisk overvåkning/ 
intensiv, på kardiologisk sengepost, i poliklinikk, på intervensjonsenheter, i akuttmottak, på 
hjertesviktpoliklinikker, med forskning, med hjerterehabilitering og i primærhelsetjenesten.

VÅRT HOVEDMÅL ER Å STIMULERE TIL ØKT FAGLIG AKTIVITET BLANT 
MEDLEMMENE VED Å:
• Løfte frem og videreformidle kardiologisk sykepleie
• Skape interesse for klinisk forskning og utviklingsarbeid innen kardiologisk sykepleie

SOM MEDLEM I NSF-LKS FÅR DU:
• Faglig oppdatering via våre medlemssider
• Et nasjonalt og internasjonalt nettverk av sykepleiere
• Tre nummer av fagbladet Hjerteposten
• Rimeligere deltageravgift på våre arrangementer
• Muligheten til å søke stipend
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LEDERARTIKKEL

KJÆRE MEDLEM

S ola er tilbake i nord og dagene blir stadig lysere. Med lyset 
følger også energi, optimisme og nye planer. Samtidig som 
sola så smått begynner å varme, kommer også noe som 
vi i Landsstyret har gledet oss veldig til, nemlig den nye  
versjonen av Hjerteposten! Vi er stolte over å kunne sende 
deg et nytt konsept av et fagblad. Vi har gått over til å ha 

temabaserte nummer og en profil som skal være mer tydelig på fag. Denne 
utgaven handler om hjertesvikt og vi presenterer en behandling som blir 
aktuell for stadig flere – left ventricular assist device eller LVAD. Vi vil stadig 
oftere møte pasienter med LVAD på Hjertesviktpoliklinikker og  sengeposter 
rundt om i landet. Vi håper derfor å kunne gi et innblikk i hva dette er og 
sykepleierens rolle i møte med denne pasientgruppen. I tillegg vil vi pre-
sentere ultralydundersøkelse i Hjertesviktpoliklinikk, pasientstyrt Marevan-
behadling og palliativ behandling på hjerteavdeling. Håper det faller i smak.

DET NYE ÅRET bringer også med seg en ny Strategiplan. Landsstyret fikk 
mandat av Generalforsamlingen til å utarbeide dette viktige dokumentet for 
videre satsing og drift i landsgruppen de neste fire årene. Det er nå ferdig 
og å finne på nettsiden vår. Vi vil i årene fremover gjøre sykepleiere som 
jobber med hjertepasienten mer oppmerksomme på verdien av å kjenne 
til, og kunne bruke de internasjonale retningslinjene. Sykepleiere som 
kan identifisere og stille spørsmålstegn hvis pasienten ikke får optimal  
behandling ut fra dagens beste praksis, vil kunne gjøre en forskjell for 
pasienten. Derfor vil vi i fremtidige utgaver av Hjerteposten gi dere et inn-
blikk i eksisterende retningslinjer og ha link til retningslinjene på vår nettside.

Sykepleiere som eksperter og ”ny tid, nye roller” var blant de store  
”snakkisene” på Landsmøtet til NSF i november 2015. Dette er gode toner 
for oss som er brennende engasjert i sykepleiefaget. Vi ønsker at faggrup-
pene skal få en enda mer sentral rolle i NSF og er glade for at vi er kommet 
et lite steg videre med fortsatte midler til Sentralt Fagforum (SF) som sitter 
med det sentrale ansvaret for faggruppene. Faggruppene har også en  
representant i Fylkesstyret, så ønsker du å engasjere deg i det fagpolitiske 
arbeidet er dette en fin arena. 

Programmet med hovedforedragene til årets NSF-LKS kongress har vært 
ferdig en stund. Nå er også abstraktforedragene klare etter ny rekord i antall 
innsendte abstrakter til presentasjon og poster. Vi vil takke alle dere som 
sender inn abstrakt og som slik bidrar til at kongressen vår inneholder det 
nyeste av det som rører seg av fag rundt om i landet. Vi gleder oss veldig til 
å dele fine vårdager i Bergen med dere. 

Til sist vil vi ønske lokalgruppene lykke til med gjennomføringen av 
årsmøtet. Vi håper at det blir mange spennende valg rundt om i landet. Det 
koster litt av fritiden å være engasjert i faggruppearbeid, men man må ikke 
glemme at det både er et givende og viktig arbeide. Vi er utrolig takknemlig 
for alle som påtar seg verv i NSF-LKS. Vi hadde ikke vært noe uten dere! 

Hjertelig hilsen, 
Siv Olsen

Siv Olsen 
leder i NSF-LKS
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Lokalgruppe Leder Adresse Telefon E-post

Oslo/Akershus Marit Buvarp Elgtråkket 3A
2014 Blystadlia 90831254 marit.buvarp@ahus.no

ma-buva@online.no

Nordland Amalie Nilsen Rensåsgata 33
8005 Bodø 92668661 amalie_n@yahoo.no

Sør-Trøndelag Thor Morten Strand Nordbakken 22
7097 Saupstad 92849536 thormstra@gmail.com

Hedmark/ 
Oppland Berit Tryland Sørlie 2260 Kirkenær 48135945 beritsorlie@hotmail.com

Buskerud Sissel-Anita Rath Solberglia 10
3058 Solbergmoen 97756633 Sissel_annic@hotmail.com

Vestfold Emma Simonsen 
Lund

Halfdan Wilhelmsen 
Alle 30
3117 Tønsberg

95813028 Emma.simonsen.lund@siv.no

Hordaland Unni Kleppe 
Haukeland

Langåsen 36
5114 Tertnes 91584963 Unni.kleppe.haukeland@ 

hotmail.com

Troms Renate Gams 
Jensen

Stakkevollvegen 368
9019 Tromsø 97570443 Renategj80@hotmail.com

Rogaland Trude Fjeld Bredamyrveien 7
5534 Haugesund 97080618 trude@fjeld.cc

Nord-Trøndelag Lena Mari Bruheim Leksdalsveien1340
7656 Verdal 99036794

lenabruh@@hotmail.com
Lena.MariBruheim@ 
helse-nordtrondelag.no

OVERSIKT OVER  
LOKALGRUPPENE

Mailadresser NSF-LKS

Leder: Siv Olsen sivolsen@hotmail.com
Nestleder: Gunhild Brørs gunhild_b81@hotmail.com
Sekretær: Marianne Jørgensen marianne71@lyse.net
Lokalgruppeansvarlig: Anne Grethe Vågen ag.vagen@gmail.com
Kasserer: Katrine Buun Lyngås kblyngaas@hotmail.com 
Hjerteposten: Irene Instenes irene.instenes@hotmail.com 
Varamedlem: Elisabet Johannesen elisajohannesen@gmail.com
Varamedlem: Cecilie Odland cecilie.odland@icloud.com 
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NSF-LKS ROGALAND
Trude Fjeld, Leder i LKS-Rogaland

På grunn av turnusarbeid og geografisk spred-
ning, er ikke styremøter enkle å arrangere. Men 
stort sett klarer vi å komme oss med ferja over 
fjorden for å møte hverandre noen ganger i året. 
Ideene sitter løst og vi har mange baller i luften. 
Det enkle er ofte det beste, så vi prøver å ikke 
gjøre jobben for vanskelig for oss.  

Vi har fokus på faglig påfyll, utveksling av erfa-
ringer, samarbeid mellom små og store sykehus, 
rekruttering av medlemmer, og at dette skal 
være gøy å holde på med. 

Vi er stolte av mange fine fagkvelder de siste 
årene og spesielt av EuroHeartCare 2014 - en 
internasjonal kongress med mye faglig påfyll 
som ble holdt i Stavanger. En internasjonal kon-
gress med mye faglig påfyll. Her var det mange 
lokale helter som sto på for å få alt på plass. 
Utrolig spennende. 

I styret sitter nå:

Leder: Trude Fjeld, Haugesund

Nestleder: Helen Lomeland, Stavanger

Sekretær: Ingunn Dalland, Haugesund

Kasserer: Karen Stødle, Stavanger

Valgkomité: Bente Tove Lie, Stavanger og 
Torhild Stene Mo, Haugesund

Da var det vår tur til å presentere gruppen vår. I 2005 startet tanken om 
å danne kardiologisk faggruppe i Rogaland. Med god hjelp fra NSF-LKS 
sentralt, startet vi opp i 2007 - trass litt trøblete korrespondanse med 

Brønnøysundregisteret. Vi har siden da holdt koken og har det fortsatt gøy 
sammen. Vi har jobbet etter en modell der vi har halve styret fra Haugesund og 
andre halvdel fra Stavanger. Dette har vi holdt siden starten i 2007. Vi deler på 

fagkvelder og prøver på to i året. 

Fra venstre: Bente Tove Lie, Karen Stødle og Helen 
Lomeland som jobber på MIO ved SUS. 
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I høst hadde vi fagkveld på Sola Strandho-
tell en fredag, der mange ble med på middag 
etterpå. Vi var ca. 60 deltakere. 

Vi ble inspirert av foredragsholder og verd-
iskaper Siri Abrahamsen med foredraget ”Moti-
vasjon i en hektisk hverdag”. Hun hadde fokus 
på det å jobbe sammen i en travel hverdag, å 
spre glede, fremsnakk av hverandre, å si takk 
oftere og det å være positiv. Det var et engas-
jerende foredrag og alle fikk ny energi å ta med 
tilbake på jobb. Hun oppfordret alle til å dele en 
god historie neste gang vi kom på jobb. Allerede 
samme kveld var det flere som benyttet anled-
ningen til å holde en takketale. Takk til ledere, 
takk til kollegaer og takk til NSF-LKS som holdt 
fagkvelden. 

Vi hadde også lokale sykepleiere fra SUS som 
snakket om pasienter med pacemaker, ICD, LVAD 
og rutinene rundt det. I tillegg til bruken av IABP. 
Det er veldig spennende å dele erfaringer og 
høre hvordan det jobbes på de forskjellige syke-
husene. 

Til slutt denne fagkvelden hadde vi foredrag  
om hjerneslag, holdt av seksjonsoverlege 
Martin Kurz ved nevrosenteret på SUS. Han 
hadde et veldig spennende og informativt fore-
drag om hjerneslag og SMIL-kampanjen.  ”Smil 
– du har fått hjerneslag” er en informasjons- 
kampanje for å lære befolkningen de tre vik-
tigste kjennetegnene på hjerneslag. De tre vik-
tigste tegnene er lammelse i ansiktet, språkfor- 
styrrelser og lammelse i en arm eller en fot.  
Testene er enkle; smil, snakk og løft armene 
i været (smil, rop hurra og juble med armene i 
været). Dersom du har vansker med én eller 
flere av disse tingene, så kan det være snakk om 
hjerneslag. Da er det viktig å ringe 113 med én 
gang. Jo raskere den rammede kommer til syke-
huset, desto mindre er sjansen for varige skader. 

Kurz snakket også om effektivisering pre- 
hospitalt og om hvor viktig arbeid som blir gjort 
i både ambulanse og akuttmottak er når en 
pasient med hjerneslag blir lagt inn. Her teller 
hvert sekund. 

Nå skal vårens fagkveld i Haugesund plan-
legges og vi håper å finne nye spennende tema.

Her er gjengen fra hjerteavdelingen i Haugesund 
på sin årlige topptur. Her på Gaustadtoppen. 
Trude Fjeld, Ingunn Dalland, Karen Stødle, Torhild 
Stene Mo med kollegaer. 

Vår leder Trude Fjeld på EuroHeartCare 2014,  
der alle deltakerne testet seg i hjerte- og  
lungeredning. 
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Frå lokalgruppeledermøtet i Oslo

NSF sentralt har lagt om nettsida si og lokal- 
gruppene vert oppmoda om å bruka «kursrom» 
når dei arrangerer kurs og fagdagar. Det har 
også vore utfordrande med omlegging på rekne-
skapssystemet.

Dette var difor to viktige saker det var sett 
av tid til denne dagen. Vi møtte flinke folk som  
underviste i datasystema. Det vart også tatt opp 
saker som er knytt til drifta av lokalgruppene. 

Det er spanande med omlegging av Hjerte-
posten. Lokalgruppene får høve til å presentere 
seg i kvart sitt nummer. Rogaland er fyrst ut med 
å presentere seg i denne utgåva.

Vi ser fram til kongressen i Bergen, og håpar 
på at mange skal finne vegen dit. Det hadde 
vore flott med rekordmange deltakarar! Alle må 
oppmuntre kvarandre om å søke til å få reise. 

NSF-LKS har 10 lokalgrupper spreidd utover landet, frå Troms i nord til 
Rogaland i vest. Dette er ti lokalgrupper som brukar mykje av fritida si til å 
leggje til rette for kardiologifaget på ulike måtar. Det vert laga fagdagar og 
kveldskurs, og det vert arbeidd ut mot kommunane for å halda oppe fagleg 

kompetanse. Åtte av lokalgruppene møtte med ein representant denne dagen.

LOKALGRUPPELEDERMØTE 
OSLO 11. DESEMBER 2015

Anne Grethe Vågen, lokalgruppeleder NSF-LKS.
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LOKALGRUPPELEDERMØTE 
OSLO 11. DESEMBER 2015

EUROHEARTCARE 
DUBROVNIK, KROATIA 14.-15. JUNI 2015

Den årlige kongressen EuroHeartCare 
gikk av stabelen i Dubrovnik, Kroatia, 14. 
til 15. juni 2015. Deltakerne ble ønsket 
velkommen av lederen av The Council on 

Cardiovascular Nursing and Allied Professions 
(CCNAP), Catriona Jennings, og presidenten i den 
nasjonale foreningen for kardiologiske sykepleiere 
i Kroatia, Ana Ljubas. Hovedtema for kongressen i 
år var implementering av retningslinjer. Hensikten 
med temaet er å sette søkelys på viktigheten 
av bruk av retningslinjer blant sykepleiere. Be- 
nytter sykepleiere retningslinjer, hvilke faktorer 
er det som påvirker bruk/ikke bruk, og hvordan 
kan vi identifisere barrierer som hindrer bruk av  
retningslinjer i klinikken? Dette ble problematisert 
ved hjelp av rollespill og påfølgende diskusjon i 
salen. Kardiologi er som de fleste andre felt innen 
medisin, i stadig utvikling. Dette stiller krav til oss 
sykepleiere om å holde oss oppdatert, og retnings- 
linjer er et verktøy i så måte. Sykepleiere deltar 
også i det krevende og viktige arbeidet med å 
utarbeide retningslinjer. Et eksempel er 2015 
ESC Guidelines for the Management of Patients 
with Ventricular Arrythmias and the Prevention 
of Sudden Cardiac Death, der sykepleier Tone M. 
Norekvål fra Hjerteavdelingen ved HUS bidro i år  
[1]. En rekke verktøy er utviklet av European 
Society of Cardiology (ESC) for å forenkle bruk av 
retningslinjer, blant annet ESC pocket guidelines 
og ESC pocket guidelines-appen. Mer informasjon 
om dette kan man finne på hjemmesiden til ESC, 
www.escardio.org. 

Forskningsgruppen PROCARD fra Hjerteav- 
delingen ved Haukeland universitetssjukehus var 
også i år godt representert ved kongressen [2]. 
Gruppen deltok med hele fem postere, tre munt-
lige presentasjoner og ett invitert foredrag, frem-
ført av undertegnede [3]. Tittelen på foredraget 
var: TAVI in frail elderly – Can implementation of a 
TAVI-coordinator improve outcomes? Frailty, eller 
skrøpelighet som det heter på norsk, er utvilsomt 
det heteste temaet innenfor omsorg og behandling 

av eldre pasienter. Skrøpelighet er et biologisk 
syndrom og er forbundet med økt sårbarhet for 
stress, som følge av redusert reservekapasitet. Det 
vil si at skrøpelige eldre har en manglende evne 
til opprettholdelse av en stabil fysiologisk likevekt 
[4]. Foreløpig forskning har vist at syndromet med-
fører økt dødelighet og redusert selvrapportert 
helse etter transkateter aortaventilimplantasjon 
(TAVI), men også etter andre hjerteintervensjoner  
[5, 6]. Utredning av skrøpelighet eller funksjon-
skapasitet vil utvilsomt bli en del av pasientutred-
ningen, og det i nær fremtid. Utfordringer vi møter 
i forbindelse med omsorg og behandling av eldre 
pasienter er en kilde til økt forskning, også inn-
enfor kardiologi. Dette kom til uttrykk under Euro-
HeartCare, der egne sesjoner omhandlet behan-
dling av eldre pasienter. Eldre sårbare pasienter 
har lenge vært en forsømt gruppe innen forskning. 
Ved å delta på kongresser kan man få inspirasjon 
til ny og viktig forskning, som kan bedre omsorg og 
behandling for noen av de mest sårbare pasien-
tene innenfor vårt fagfelt. Jeg vil derfor få takke 
NSF-LKS for innvilget vårstipend 2015 slik at jeg 
fikk anledning til å delta på årets EuroHeartCare 
kongress.     

1. Mazzanti A, Blom N, Borggrefe M, et al. ESC Guidelines 
for the management of patients with ventricular arrythmi-
as and the prevention of sudden cardiac death. Eur Heart 
J 2015.
2. Norekvål TM, Fålun N. PROCARD - ei forskningsoverbyg-
ning for pasientsentrert klinisk forskning. Hjerteposten 
2013;nr. 3.
3. Jaarsma T, Strømberg A, Thompson DR. Final Programme 
and Abstract Book EuroHeartCare 2015. Eur J Cardiovasc 
Nurs 2015;14:1-120.
4. Clegg A, Young J, Iliffe S, et al. Frailty in elderly people. 
The Lancet 2013;381:752-62.
5. Afilalo J, Alexander KP, Mack MJ, et al. Frailty Assessment 
in the Cardiovascular Care of Older Adults. J Am Coll Cardiol 
2013.
6. Green P, Arnold SV, Cohen DJ, et al. Relation of frailty to 
outcomes after transcatheter aortic valve replacement 
(from the PARTNER Trial). Am J Cardiol 2015:1-6.

Astri Tafjord Frantzen, Spesialsykepleier i Kardiologi,  
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus
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Kvinnehjerter er en medisinsk fagbok om de 
vanligste hjertesykdommene som rammer kvinner 
i alle aldre.

Hjertesykdom hos kvinner skiller seg fra 
slik sykdom hos menn når det gjelder både 
risikofaktorer, utbredelse, mekanismer, 
symptomer, diagnose og behandling. En spesiell 
utfordring er det at symptomene ved forskjellige 
hjertesykdommer hos kvinner kan være nokså like 
og i tillegg ganske uspesifikke. Boken behandler 
ekstra grundig disse aspektene ved iskemisk 
og hypertensiv hjertesykdom, atrieflimmer, 
aortastenose, mitralinsuffisiens og hjertesvikt. 
Noen særegne hjertesykdommer hos henholdsvis 
yngre og eldre kvinner omtales også, i tillegg til 
knust hjerte eller takotsubo.

Hjertesykdommene som behandles i boken, er 
belyst med flere sykehistorier som illustrerer og 
utfyller det omfattende fagstoffet, slik at mange 
skal kunne kjenne seg igjen.

Kvinnehjerter retter seg mot helsepersonell og alle 
de kvinnene som lever med hjertesykdom

Gyldendal Akademisk 
Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Besøksadresse: Sehesteds gate 4
Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82
www.gyldendal.no/Faglitteratur/Medisin

akademisk@gyldendal.no 

Medisin

Kvinnehjerter
En medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommer

Maja-Lisa Løchen og Eva Gerdts

www.gyldendal.no
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Kvinnehjerter | En medisinsk fagbok om vanlige hjertesykdommer

Bestilling: 
Send SMS med kodeord  
kvinnehjerter til 2030 og få boken 
portofritt tilsendt. Pris kr 425,–

Boken kan også kjøpes på nettsiden 
eller ved henvendelse til forlaget.

Maja-Lisa Løchen og Eva Gerdts
Kvinnehjerter
En medisinsk fagbok om vanlige 
hjertesykdommer

208 sider  
Pris kr 425,–
ISBN: 9788205463974

Maja-Lisa Løchen er professor i forebyggende medisin 
ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske 
universitet i Tromsø, og overlege ved Hjertemedisinsk 
avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun har 
publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler i nasjonale 
og internasjonale tidsskrifter, mange med fokus på 
kjønnsforskjeller ved hjertesykdom.

Eva Gerdts er professor i hjertesykdommer ved 
Universitetet i Bergen og seksjonoverlege for Enhet 
for noninvasiv billeddiagnostikk ved Hjerteavdelingen, 
Haukeland universitetssykehus. Hun har publisert mer 
enn 160 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, 
mange med fokus på kjønnsforskjeller i hjertefunksjon.
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VELKOMMEN TIL KONGRESS

FRA REDNING  
TIL LINDRING

DEN ÅRLIGE KONGRESSEN TIL  
NSFS LANDSGRUPPE AV  

KARDIOLOGISKE SYKEPLEIERE

BERGEN 20.-22. APRIL 2016

T I D S P U N K T F O R E D R A G F O R E L E S E R E

10:00-12:30
Registrering. 
Kaffe og besøk hos utstillere.

10:30-11:30
Prekongress: Veien til publisering
Egen påmelding 

Kjersti Oterhals. 
Fag- og forskningssykepleier ved Haukeland 
Universitetssjukehus. Førsteamanuensis ved 
Høgskolen i Bergen.

11:30-12:30 Lunsj. Registrering og besøk hos utstillere

12:30-12:45 Åpning og velkommen ved faggruppeleder i NSF-LKS Siv Olsen.

12:45-13:15
Fra lindring til redning: Et liv med pulmonal 
hypertensjon. 

Gunn Helen Nordvik 

13:15-13:45
Pulmonal hypertensjon: Ny kunnskap og ny 
behandling. 

Nils Walde, 
Ass. Avdelingsdirektør/overlege ved Haukeland 
Universitetssjukehus.

13:45-14:15
Ventrikulære arytmier og forebygging av plutselig 
hjertedød; Hva er nytt i ESC guidelines 2015?

Tone M. Norekvål, 
Fag- og forskningssykepleier ved Haukeland 
Universitetssjukehus. Førsteamanuensis ved 
Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. 

14:15-14:45 Pause med postervandring og besøk hos utstillere.
A B S T R A K T F O R E D R A G

14:45-15:05
Erfaringer med 7 års systematisk brukerundersøkelse 
av hjerteopererte pasienter – hvordan brukes dette?

Hillevi Knudsen. 
Oversykepleier ved Universitetssykehuset i 
Nord-Norge.

15:05-15:25
"En ny livssituasjon" Helse og livskvalitet hos 
yrkesaktive menn etter koronar bypasskirurgi.

Gro W. Kjøren,
Sykepleier og avdelingsleder ved 
Feiringklinikken.

15:25-15:45
Overlevelsesrate og komplikasjoner ved behandling 
med Intra Aorta Ballong Pumpe (IABP) til pasienter 
med svikt i hjertets pumpefunksjon.

Terje Myrstad, 
Klinisk spesialist i intensivsykepleie ved 
Stavanger Universitetssykehus.

16:15-17:45
Nettverksmøte for ledere.
Nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie. 
Egen påmelding

Katrine Buun Lyngås
Tone M. Norekvål 

19:00
Bli kjent kveld med bespisning 
på Luden Selskapslokale. Egen påmelding.

Lokalgruppen i Hordaland.

Onsdag 20. april    
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T I D S P U N K T F O R E D R A G F O R E L E S E R E
08:00-08:45 Symposium: Atrieflimmer.

A B S T R A K T F O R E D R A G

09:00-09:20 Et verdig siste stell – med ivaretakelse av den døde, 
hans familie og sykepleieren.

Marianne S. Holm. Fagutviklingssykepleier ved 
Oslo Universitetssykehus.

09:20-09:40 "Ingen snakker med meg om sex"-seksuell helse hos 
kvinner med hjertesvikt.

Lene Markhus. Spesialsykepleier i kardiologi ved 
Haukeland Universitetssykehus.

09:40-10:00 Europeiske kardiologiske sykepleieres praktiske 
hjerte- og lungeredningsferdigheter.

Trond R. Pettersen. Spesialsykepleier i kardiologi 
ved Haukeland Universitetssykehus.

10:00-10:30 Pause med postervandring og besøk hos utstillere.

10:30-11:30
 

Nye AHLR guidelines 2016 - hva og hvorfor? 
Simulering av hjertestans i sykehus - er det mulig 
med små ressurser?

Stian Bergby. Intensivsykepleier ved Stavanger 
Universitetssykehus.

11:30-12:00 Behandling etter hjertestans – kjøle eller ikke kjøle? Jørund Langørgen. Overlege ved Haukeland Uni-
versitetssjukehus

12:00-13:00 Lunsj med postervandring og besøk hos utstillere.
13:00-13:30 Symposium: Hjertesvikt.

A B S T R A K T F O R E D R A G

13:30-13:50 Medikamentetterlevelse etter gjennomgått hjertein-
farkt; Tar pasientene foreskrevne medisiner?

Frøydis Sviland.  Spesialsykepleier i kardiologi 
tilknyttet Stavanger Universitetssykehus og Høg-
skolen i Bergen.

13:50-14:10 Kontinuitet og sammenhengende tjenestetilbud 
etter perkutan koronar intervensjon (PCI).

Irene Valaker. Spesialsykepleier i kardiologi. 
Doktorgradsstipendiat og høgskulelektor ved 
Høgskulen i Sogn og Fjordane.

14:10-14:30
Mål, ressurser og barrierer for livsendringer hos 
utreiseklare pasienter etter gjennomgått hjertein-
farkt – en kvalitativ studie.

Nina Fålun. Intensivsykepleier ved Haukeland 
Universitetssjukehus. Førstelektor ved Høgskolen 
i Bergen. 

14:30-15:00 Pause med postervandring og besøk hos utstillere.

15:00-16:00 Hjertesykdom hos kvinner. Eva Gerdts. Professor dr.med, Haukeland Univer-
sitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

19:30 Kongressmiddag med kulturelle innslag, presentas-
jon av kongress 2017, utdeling av priser og stipender Egen påmelding

torsdag 21. april    

T I D S P U N K T F O R E D R A G F O R E L E S E R E

09:00-09:30 Delirium hos eldre pasienter etter behan-
dling med SAVR eller TAVI.

Leslie P. Eide. Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i 
Bergen.

09:30-10:00 Kroniske smerter etter hjertekirurgi - 
status quo?

Kari Hanne Gjeilo. Forskningssykepleier ved St.Olavs Hospi-
tal. Førsteamanuensis ved NTNU. 

10:00-10:30 Pause med postervandring og besøk hos 
utstillere.

10:30-11:15 Prehospital behandling av pasienter med 
STEMI;– fra symptomdebut til reperfusjon.

Pål W. Renland. Anestesisykepleier hos ambulansetjenesten 
ved Haukeland Universitetssjukehus

11:15-11:45 Hva skjer bak lukkede dører - invasive 
hjerteprosedyrer.

Cedric Davidsen. Lege i spesialisering ved Haukeland Uni-
versitetssjukehus.

11:45-12:45 Lunsj med postervandring og besøk hos 
utstillere.

12:45-13:15 Palliasjon og hjertesykdom. Margrethe Aase Schaufel. Lege i spesialisering ved 
Haukeland Universitetssjukehus.

13:15-14:00 Livshjelp til det sviktende hjertet. Cathrine Gjeitsund.  Spesialsykepleier i palliasjon ved 
Haukeland Universitetssjukehus.

14:00-14.15 Pause

14:15-15:00 Avslutningsforedrag Eivind Solheim. Kardiolog ved Haukeland  
Universitetssjukehus.

15:00-15:05 Vel hjem ved faggruppeleder i NSF-LKS. Siv Olsen.

fredag 22. april    

For mer info: www.nsf.no/faggrupper/kardiologiske-sykepleiere



14 Hjerteposten Utgave Nr. 1 2016

24. - 26. MARS 2016, WIEN
Cardiac pacing, ICD and cardiac 
resynchronization. EHRA course

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Courses/Extramural- 

courses/Cardiac-pacing-ICD-and-
cardiac-resynchronisation

17. - 21. MAI 2016, PARIS
EuroPCR 2016

http://www.europcr.com/

4. - 7. JUNI 2016, MEXICO CITY
World Congress of Cardiology & 

Cardiovascular Health 2016

www.world-heart-federation.org/
congress-and-events/

4. - 7. MAI 2016, SAN FRANCISCO
Heart Rhythm 2016

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

10.-11. MARS 2016, BRÜSSEL
EuroValve congress 2016

http://www.eurovalvecongress.com

12. - 14. MAI 2016 FIRENZE
EuroCMR 2016

http://www.escardio.org/congress-
&-Events/Upcomming-congresses/

EuroCMR

2. – 4. JUNI 2016
Kardiologisk vårmøte i  

Stavanger

mail@kongress.no

20. - 22. APRIL 2016, BERGEN
NSF-LKS Landskongress

https://www.nsf.no/kongress/
artikkelliste/286539

3. - 6. MARS 2016, VENEZIA
The 4th International 

Conference on Prehypertension, 
Hypertension and Cardio 

Metabolic Syndrome

http://prehthtcms.org/

5. - 7. MAI 2016, ISTANBUL
EuroPRevent 2016

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/

EuroPRevent/EuroPRevent

21. - 24. MAI 2016, FIRENZE
Heart Failure 2016

Featuring the 3rd World 
Congress on Acute Heart Failure

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/ 

Heart-Failure/Heart-Failure

15. - 17. APRIL 2016, ATHEN
EuroHeartCare

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/

EuroHeartCare/EuroHeartCare

27. FEBRUAR - 1. MARS 2016,  
LAS VEGAS 

The Fourth International 
Congress on Cardiac Problems  

in Pregnancy (CPP) 2016

http://2016.cppcongress.com/

22. - 25. FEBRUAR 2016, DAVOS
18th International Congress on 
Advances in Cardiac Ultrasound

www.regonline.co.uk/davos2016

17. FEBRUAR 2016, TROMSØ
NSF-LKS Tromsø:  

Hjertesvikt og TAVI

Påmelding innen 12.02:  
nsf.lks.troms@hotmail.no

FEBRUAR

MARS

APRIL MAI

KONGRESS 
KALENDER 2016

JUNI/JULI
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15. – 17. OKTOBER 2015, LISBON
Acute Cardiovascular Care 2016

http://www.escardio.org/Congresses-
&-Events/Upcoming-congresses/
Acute-Cardiovascular-Care/Acute-

Cardiovascular-Care

29. NOVEMBER –  
2. DESEMBER 2016, ROMA

XVII International  
Symposium on Progress in  

Clinical Pacing 2016

27. - 31. AUGUST 2016, ROMA
ESC Congress 2016

http://www.escardio.org/congresses/
Pages/ESC-future-congresses

13. - 15. NOVEMBER 2016,  
NEW ORLEANS

AHA Scientific Sessions 16

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

1.- 2. JULI 2016, BUDAPEST
Cardio Update Europe 2016, 2nd 
European Update Congress in 

Cardiology

www.cardio-update-europe.eu

27. - 29. OKTOBER 2016, OSLO
Kardiologisk høstmøte 2016, Oslo

http://www.ccnorway.no/

30. JUNI - 2. JULI 2016, 
BRATISLAVA, SLOVAKIA

The Congress of Cardiovascular 
Prevention in Pre-Elderly and 

Elderly Individuals 

www.cardioelderly.org

22. - 25. JUNI 2016, FRANKFURT
CSI 2016. Catheter Interventions 

in Congenital, Structural and 
Valvular Heart Disease

http://www.csi-congress.org/

8.-11. JUNI 2016, NICE
Cardiostim –  

EHRA Europace 2016

http://www.cardiostim.com

JULI

NOV/DES

PREKONGRESS 2016 

VEIEN TIL PUBLISERING 
 

20. APRIL KL.10.30-11.30 RADISSON BLU ROYAL HOTEL BERGEN

Vitenskapelig publisering er verdifullt, men veien frem kan være utfordrende. Målet med Pre- 
kongressen 2016 er å gi en innføring i forutsetninger for en vellykket vitenskapelig publikasjon. 

Foredragsholder er Kjersti Oterhals. Kjersti er intensivsykepleier, og har vært ansatt på  
Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus siden 1986. Hun fullførte hovedfag i syke-
pleievitenskap ved Medisinsk-odontologisk fakultet, Universitetet i Bergen i 2005, og doktorgrad 

samme sted i august 2015. Hun er nå ansatt som fag- og forskningssykepleier ved Hjerteavdelingen 
og i bistilling som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen.

AUGUST OKTOBER



Entresto® er indisert til behandling av symptomatisk kronisk 
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter1

1. ENTRESTO® SPC 19.11.2015    2. McMurray JJ et al N Engl J Med. ;371(11):993–1004                

NO1602437473

Vanligste bivirkninger: hypotensjon, hyperkalemi og nyresvikt.      
Kontraindikasjon: Entresto® sammen med ACE er kontraindisert på grunn av fare for angioødem.          
For fullstendig preparatomtale se Entresto® SPC.

q

q20% 4,7%  21    

Primærendepunkt

q21% 2,8%  35    

q20% 3,1%  32   

Gevinst for pasienter på Entresto®sammenlignet med enalapril2

RRR ARR NNTRedusert risiko for   
kardiovaskulær død eller   
sykehusinnleggelse for   
hjertesvikt

Redusert risiko for sykehus- 
innleggelse for hjertesvikt

Redusert risiko for    
kardiovaskulær død

Refusjon: Individuell refusjon

Hjemmel:  §3a, jf. § 2, ICD-10: I50, ICPC-2: K77 
Vilkår:  Følgende vilkår skal være oppfylt:
   -    NYHA klasse II-IV
	 	 	-				Ejeksjonsfraksjon	(EF)	under	(<)	40	%	bestemt	ved	ekkokardiografi	angiografi,	myokardscintigrafi	
	 	 						eller	magnettomografi	(MR)

NYHA klasse II-IV og EF < 40 % skal være påvist under behandling med ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist 
ved	utilstrekkelig	effekt.	Krav	til	tidligerebehandling:	Minst	ett	forhåndsgodkjent	legemiddel	med	ATC-kode	C09AA	
(ACE-hemmer)	eller	ATC-kode	C09CA	(angiotensin	II-antagonist).	Spesialistkrav:	Søknad	fra	spesialist	i	indremedisin	
eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Novartis Norge AS • PB 4284 Nydalen • 0401 OSLO • Tlf.: 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 01 • www.novartis.no       

NO1602437473

qEntresto «Novartis» 
Angiotensin II-reseptorantagonister og neprilysin-hemmer.                       ATC-nr.: C09DX04

TABLETTER, filmdrasjerte 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg og 97 mg/103 mg: Hver tablett inneh.: Sakubitril-valsartan-natriumsaltkompleks tilsv. sakubitril/valsartan 24,3 
mg/25,7 mg, resp. 48,6 mg/51,4 mg og 97,2 mg/102,8 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 24 mg/26 mg og 97 mg/103 mg: Rødt og sort jernoksid 
(E 172). 49 mg/51 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172).Indikasjoner: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne. Dosering: 
Kompleksformuleringen øker biotilgjengeligheten av valsartan. Anbefalt startdose 49 mg/51 mg 2 ganger daglig, med unntak av tilfellene beskrevet under. Dosen bør dobles 
i løpet av 2 4 uker. Ved toleranseproblemer (systolisk blodtrykk (SBP) ≤95 mm Hg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt), anbefales dosejustering av samtidig 
brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan. Skal ikke gis i kombinasjon med ACE-hemmer eller 
angiotensinreseptorantagonist (ARB), se Kontraindikasjoner. Begrenset erfaring hos pasienter som ikke tidligere har brukt ACE-hemmer eller ARB, eller tatt lave doser av 
disse. Anbefalt startdose hos disse pasientene er derfor 24 mg/26 mg 2 ganger daglig, og langsom dosetitrering. Behandling skal ikke initieres ved serumkalium >5,4 mmol/
liter eller SBP <100 mm Hg. Ved SBP ≥100 110 mm Hg bør startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig vurderes. Glemt dose: Neste dose tas til planlagt tid. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-
Pugh B) eller ved ASAT/ALAT 2 × øvre normalområdet (ULN). Anbefalt startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt 
nyrefunksjon. Startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig bør vurderes og er anbefalt ved hhv. moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. 
Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosen skal være i samsvar med nyrefunksjonen. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges 
med et glass vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ACE-hemmer, pga. økt risiko for angioødem. Skal ikke tas <36 timer etter 
seponering av ACE-hemmer. Ved avbrutt behandling med kombinasjonen sakubitril/valsartan, skal ikke ACE-hemmerbehandling startes opp før etter minimum 36 timer. 
Kjent angioødem i anamnesen ved tidligere behandling med ACE-hemmer eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med 
diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose og kolestase (Child-Pugh C). 2. og 3. trimester av svangerskapet. Forsiktighetsregler: 
Hypotensjon: Symptomatisk hypotensjon er sett, spesielt hos eldre ≥65 år, ved nyresykdom og ved lav SBP (<112 mm Hg). Blodtrykk bør kontrolleres rutinemessig ved 
behandlingsstart og under dosetitrering. Ved hypotensjon anbefales midlertidig nedtitrering eller seponering. Dosejustering av diuretika, samtidig administrerte 
antihypertensiver og behandling av andre årsaker til hypotensjon (f.eks. hypovolemi) bør vurderes. Natrium og/eller nedsatt væskevolum bør korrigeres før behandlingsstart, 
men vurder nøye risikoen for overhydrering og volume overload. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med lett/moderat nedsatt nyrefunksjon er mer utsatt for hypotensjon. Svært 
begrenset erfaring hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, som kan ha størst risiko for hypotensjon. Forverret nyrefunksjon: Bruk kan være forbundet med redusert 
nyrefunksjon. Risikoen kan økes ytterligere ved dehydrering eller samtidig bruk av NSAID. Nedtitrering bør vurderes ved klinisk signifikant reduksjon i nyrefunksjonen. 
Hyperkalemi: Behandling skal ikke initieres ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Økt risiko for hyperkalemi. Hypokalemi kan også forekomme. Tett oppfølging av serumkalium 
anbefales, spesielt ved risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon, diabetes mellitus, hypoaldosteronisme, kaliumrik diett eller bruk av mineralkortikoidantagonist. Seponering 
av kombinasjonen sakubitril/valsartan bør vurderes ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Angioødem: Er sett. Seponer umiddelbart ved angioødem og igangsett nødvendig 
behandling og overvåkning, inntil fullstendig og vedvarende opphør av symptomer. Behandlingen skal ikke gjenopptas. Generelt opphører tilstanden uten behandling når 
hevelsene er begrenset til ansikt og lepper. Ingen erfaring ved angioødem i anamnesen, og forsiktighet anbefales. Mørkhudede har økt følsomhet for å utvikle angioødem. 
Nyrearteriestenose: Kan gi økt serumkreatinin og blodurinstoff hos pasienter med bilateral eller unilateral nyrearteriestenose. Forsiktighet er påkrevd, og tett oppfølging av 
nyrefunksjonen er anbefalt. NYHA-klasse IV: Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart pga. begrenset erfaring. B-type natriuretisk peptid (BNP): BNP er ikke egnet 
biomarkør for hjertesvikt hos pasienter behandlet med kombinasjonen sakubitril/valsartan, da BNP er et neprilysinsubstrat. NT proBNP er ikke et neprilysinsubstrat, og er 
derfor mer egnet. Bilkjøring/bruk av maskiner: Liten påvirkning. Forekomst av svimmelhet og fatigue bør tas i betraktning. Interaksjoner: Aliskiren: Kombinasjon med 
direkte reninhemmer er ikke anbefalt, se Kontraindikasjoner, da kombinasjonen gir dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. OATP1B1- og OATP1B3-
substrater: Indikasjoner på at sakubitril hemmer OATP1B1 og OATP1B3. Økt systemisk eksponering for OATP1B1- og OATP1B3-substrater kan sees. Samtidig bruk øker 
Cmax og AUC av atorvastatin og dens metabolitter med opptil hhv. 2 og 1,3 ganger. Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med statiner. PDE5-hemmere: Forsiktighet bør 
utvises ved kombinasjon med PDE5-hemmere. Kalium: Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, mineralkortikoidantagonister, kaliumtilskudd, salterstatninger som 
inneholder kalium eller andre legemidler kan gi økt serumkalium og -kreatinin. Overvåkning av serumkalium anbefales. NSAID, inkl. selektive COX 2-hemmere: Samtidig 
bruk av NSAID kan gi økt risiko for forverring av nyrefunksjonen hos eldre, ved nedsatt væskevolum (inkl. ved diuretikabehandling) eller ved nedsatt nyrefunksjon. Ved 
samtidig bruk av NSAID anbefales tett oppfølging av nyrefunksjonen ved oppstart eller endring i behandlingen. Litium: Reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og 
toksisitet er rapportert ved samtidig bruk av litium og ACE-hemmere eller ARB. Kombinasjonen sakubitril/valsartan og litium er ikke undersøkt, og anbefales derfor ikke. Om 
nødvendig, anbefales nøye overvåkning av serumlitiumnivå. Risiko for litiumtoksisitet kan økes ytterligere ved samtidig bruk av diuretika. Furosemid: Ingen effekt på 
farmakokinetikken til kombinasjonen sakubitril/valsartan, men Cmax og AUC for furosemid reduseres med hhv. 50% og 28%. Nitrater: Samtidig bruk av i.v. nitroglyserin er 
assosiert med forskjell i hjertefrekvens på 5 slag/minutt sammenlignet med nitroglyserin gitt alene. Lignende effekt kan oppstå ved kombinasjon med sublinguale, orale eller 
transdermale nitrater. Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. OATP og MRP2: Den aktive metabolitten til sakubitril (LBQ657) og valsartan er substrater for OATP1B1, 
OATP1B3, OAT1 og OAT3. Valsartan er også substrat for MRP2. Samtidig bruk av hemmere av disse (f.eks. rifampicin og ciklosporin) kan derfor øke systemisk eksponering 
av LBQ657 eller valsartan. Forsiktighet skal utvises når samtidig behandling med slike legemidler startes/avsluttes. Metformin: Samtidig administrering kan redusere Cmax 
og AUC av metformin med 23%. Pasientens kliniske status bør evalueres ved behandlingsstart. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke anbefalt i 1. trimester. 
Kontraindisert i 2. og 3. trimester. Amming: Anbefales ikke. Utskillelse i human morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): 
Hjerte/kar: Hypotensjon. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/ernæring: Hyperkalemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Diaré, 
kvalme, gastritt. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Nyresvikt (akutt). Stoffskifte/ernæring: 
Hypokalemi, hypoglykemi. Øre: Vertigo. Øvrige: Fatigue, asteni. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Kløe, utslett, angioødem. Immunsystemet: Overfølsomhet. 
Nevrologiske: Postural svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke fjernes ved hemodialyse pga. høy 
proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger for valsartan C09C A03. Egenskaper: Virkningsmekanisme: LBQ657 (sakubitrils aktive metabolitt) hemmer neprilysin, 
og nivået av peptider som nedbrytes av neprilysin, som natriuretiske peptider (NP), økes. NP aktiverer guanylatsyklase-reseptorer, noe som gir økt cGMP, som kan resultere i 
vasodilatasjon, natriurese og diurese, økt GFR og renal blodgjennomstrømming, hemming av renin- og aldosteronfrigjøring, reduksjon av sympatisk aktivitet, og anti-
hypertrofisk og anti-fibrotiske effekter. Valsartan hemmer angiotensin II type 1 (AT1)-reseptoren, og også angiotensin II-avhengig aldosteronfrigjøring. Dette hindrer 
vedvarende aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet som ville føre til vasokonstriksjon, renal natrium- og væskeretensjon, aktivering av cellulær vekst og 
proliferasjon, og følgende maladaptiv kardiovaskulær remodellering. Absorpsjon: Tmax for sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1 time, 2 timer og 2 timer. Absolutt 
biotilgjengelighet for sakubitril og valsartan er hhv. 23% og 60%. Steady state nås etter 3 dager. Proteinbinding: 94-97%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd av sakubitril og 
valsartan er hhv. 103 og 75 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t½ av sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1,43 timer, 11,48 timer og 9,9 timer. Metabolisme: Sakubitril 
omdannes raskt til LBQ657 av karboksylesteraser 1b og 1c, og metaboliseres ikke videre i signifikant grad. Ca. 20% av valsartandosen gjenfinnes som metabolitter. Utskillelse: 
52 68% av sakubitril (primært som LBQ657) og 13% av valsartan og dens metabolitter utskilles i urin. 37 48% av sakubitril (primært som LBQ657) og 86% av valsartan og 
dens metabolitter utskilles i feces. Pakninger og priser: Tablett, filmdrasjert 24 mg/26 mg, 28 stk, kr 842,90, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 56 stk, kr 1643,30, Tablett, 
filmdrasjert 49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1643,30, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4844,90, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 168 stk, kr 4844,90.  

Sist endret: 05.01.2016 (SPC 19.11.2015)



Entresto® er indisert til behandling av symptomatisk kronisk 
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter1

1. ENTRESTO® SPC 19.11.2015    2. McMurray JJ et al N Engl J Med. ;371(11):993–1004                

NO1602437473

Vanligste bivirkninger: hypotensjon, hyperkalemi og nyresvikt.      
Kontraindikasjon: Entresto® sammen med ACE er kontraindisert på grunn av fare for angioødem.          
For fullstendig preparatomtale se Entresto® SPC.
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Angiotensin II-reseptorantagonister og neprilysin-hemmer.                       ATC-nr.: C09DX04

TABLETTER, filmdrasjerte 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg og 97 mg/103 mg: Hver tablett inneh.: Sakubitril-valsartan-natriumsaltkompleks tilsv. sakubitril/valsartan 24,3 
mg/25,7 mg, resp. 48,6 mg/51,4 mg og 97,2 mg/102,8 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 24 mg/26 mg og 97 mg/103 mg: Rødt og sort jernoksid 
(E 172). 49 mg/51 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172).Indikasjoner: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne. Dosering: 
Kompleksformuleringen øker biotilgjengeligheten av valsartan. Anbefalt startdose 49 mg/51 mg 2 ganger daglig, med unntak av tilfellene beskrevet under. Dosen bør dobles 
i løpet av 2 4 uker. Ved toleranseproblemer (systolisk blodtrykk (SBP) ≤95 mm Hg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt), anbefales dosejustering av samtidig 
brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan. Skal ikke gis i kombinasjon med ACE-hemmer eller 
angiotensinreseptorantagonist (ARB), se Kontraindikasjoner. Begrenset erfaring hos pasienter som ikke tidligere har brukt ACE-hemmer eller ARB, eller tatt lave doser av 
disse. Anbefalt startdose hos disse pasientene er derfor 24 mg/26 mg 2 ganger daglig, og langsom dosetitrering. Behandling skal ikke initieres ved serumkalium >5,4 mmol/
liter eller SBP <100 mm Hg. Ved SBP ≥100 110 mm Hg bør startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig vurderes. Glemt dose: Neste dose tas til planlagt tid. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-
Pugh B) eller ved ASAT/ALAT 2 × øvre normalområdet (ULN). Anbefalt startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt 
nyrefunksjon. Startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig bør vurderes og er anbefalt ved hhv. moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. 
Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosen skal være i samsvar med nyrefunksjonen. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges 
med et glass vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ACE-hemmer, pga. økt risiko for angioødem. Skal ikke tas <36 timer etter 
seponering av ACE-hemmer. Ved avbrutt behandling med kombinasjonen sakubitril/valsartan, skal ikke ACE-hemmerbehandling startes opp før etter minimum 36 timer. 
Kjent angioødem i anamnesen ved tidligere behandling med ACE-hemmer eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med 
diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose og kolestase (Child-Pugh C). 2. og 3. trimester av svangerskapet. Forsiktighetsregler: 
Hypotensjon: Symptomatisk hypotensjon er sett, spesielt hos eldre ≥65 år, ved nyresykdom og ved lav SBP (<112 mm Hg). Blodtrykk bør kontrolleres rutinemessig ved 
behandlingsstart og under dosetitrering. Ved hypotensjon anbefales midlertidig nedtitrering eller seponering. Dosejustering av diuretika, samtidig administrerte 
antihypertensiver og behandling av andre årsaker til hypotensjon (f.eks. hypovolemi) bør vurderes. Natrium og/eller nedsatt væskevolum bør korrigeres før behandlingsstart, 
men vurder nøye risikoen for overhydrering og volume overload. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med lett/moderat nedsatt nyrefunksjon er mer utsatt for hypotensjon. Svært 
begrenset erfaring hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, som kan ha størst risiko for hypotensjon. Forverret nyrefunksjon: Bruk kan være forbundet med redusert 
nyrefunksjon. Risikoen kan økes ytterligere ved dehydrering eller samtidig bruk av NSAID. Nedtitrering bør vurderes ved klinisk signifikant reduksjon i nyrefunksjonen. 
Hyperkalemi: Behandling skal ikke initieres ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Økt risiko for hyperkalemi. Hypokalemi kan også forekomme. Tett oppfølging av serumkalium 
anbefales, spesielt ved risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon, diabetes mellitus, hypoaldosteronisme, kaliumrik diett eller bruk av mineralkortikoidantagonist. Seponering 
av kombinasjonen sakubitril/valsartan bør vurderes ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Angioødem: Er sett. Seponer umiddelbart ved angioødem og igangsett nødvendig 
behandling og overvåkning, inntil fullstendig og vedvarende opphør av symptomer. Behandlingen skal ikke gjenopptas. Generelt opphører tilstanden uten behandling når 
hevelsene er begrenset til ansikt og lepper. Ingen erfaring ved angioødem i anamnesen, og forsiktighet anbefales. Mørkhudede har økt følsomhet for å utvikle angioødem. 
Nyrearteriestenose: Kan gi økt serumkreatinin og blodurinstoff hos pasienter med bilateral eller unilateral nyrearteriestenose. Forsiktighet er påkrevd, og tett oppfølging av 
nyrefunksjonen er anbefalt. NYHA-klasse IV: Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart pga. begrenset erfaring. B-type natriuretisk peptid (BNP): BNP er ikke egnet 
biomarkør for hjertesvikt hos pasienter behandlet med kombinasjonen sakubitril/valsartan, da BNP er et neprilysinsubstrat. NT proBNP er ikke et neprilysinsubstrat, og er 
derfor mer egnet. Bilkjøring/bruk av maskiner: Liten påvirkning. Forekomst av svimmelhet og fatigue bør tas i betraktning. Interaksjoner: Aliskiren: Kombinasjon med 
direkte reninhemmer er ikke anbefalt, se Kontraindikasjoner, da kombinasjonen gir dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. OATP1B1- og OATP1B3-
substrater: Indikasjoner på at sakubitril hemmer OATP1B1 og OATP1B3. Økt systemisk eksponering for OATP1B1- og OATP1B3-substrater kan sees. Samtidig bruk øker 
Cmax og AUC av atorvastatin og dens metabolitter med opptil hhv. 2 og 1,3 ganger. Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med statiner. PDE5-hemmere: Forsiktighet bør 
utvises ved kombinasjon med PDE5-hemmere. Kalium: Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, mineralkortikoidantagonister, kaliumtilskudd, salterstatninger som 
inneholder kalium eller andre legemidler kan gi økt serumkalium og -kreatinin. Overvåkning av serumkalium anbefales. NSAID, inkl. selektive COX 2-hemmere: Samtidig 
bruk av NSAID kan gi økt risiko for forverring av nyrefunksjonen hos eldre, ved nedsatt væskevolum (inkl. ved diuretikabehandling) eller ved nedsatt nyrefunksjon. Ved 
samtidig bruk av NSAID anbefales tett oppfølging av nyrefunksjonen ved oppstart eller endring i behandlingen. Litium: Reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og 
toksisitet er rapportert ved samtidig bruk av litium og ACE-hemmere eller ARB. Kombinasjonen sakubitril/valsartan og litium er ikke undersøkt, og anbefales derfor ikke. Om 
nødvendig, anbefales nøye overvåkning av serumlitiumnivå. Risiko for litiumtoksisitet kan økes ytterligere ved samtidig bruk av diuretika. Furosemid: Ingen effekt på 
farmakokinetikken til kombinasjonen sakubitril/valsartan, men Cmax og AUC for furosemid reduseres med hhv. 50% og 28%. Nitrater: Samtidig bruk av i.v. nitroglyserin er 
assosiert med forskjell i hjertefrekvens på 5 slag/minutt sammenlignet med nitroglyserin gitt alene. Lignende effekt kan oppstå ved kombinasjon med sublinguale, orale eller 
transdermale nitrater. Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. OATP og MRP2: Den aktive metabolitten til sakubitril (LBQ657) og valsartan er substrater for OATP1B1, 
OATP1B3, OAT1 og OAT3. Valsartan er også substrat for MRP2. Samtidig bruk av hemmere av disse (f.eks. rifampicin og ciklosporin) kan derfor øke systemisk eksponering 
av LBQ657 eller valsartan. Forsiktighet skal utvises når samtidig behandling med slike legemidler startes/avsluttes. Metformin: Samtidig administrering kan redusere Cmax 
og AUC av metformin med 23%. Pasientens kliniske status bør evalueres ved behandlingsstart. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke anbefalt i 1. trimester. 
Kontraindisert i 2. og 3. trimester. Amming: Anbefales ikke. Utskillelse i human morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): 
Hjerte/kar: Hypotensjon. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/ernæring: Hyperkalemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Diaré, 
kvalme, gastritt. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Nyresvikt (akutt). Stoffskifte/ernæring: 
Hypokalemi, hypoglykemi. Øre: Vertigo. Øvrige: Fatigue, asteni. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Kløe, utslett, angioødem. Immunsystemet: Overfølsomhet. 
Nevrologiske: Postural svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke fjernes ved hemodialyse pga. høy 
proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger for valsartan C09C A03. Egenskaper: Virkningsmekanisme: LBQ657 (sakubitrils aktive metabolitt) hemmer neprilysin, 
og nivået av peptider som nedbrytes av neprilysin, som natriuretiske peptider (NP), økes. NP aktiverer guanylatsyklase-reseptorer, noe som gir økt cGMP, som kan resultere i 
vasodilatasjon, natriurese og diurese, økt GFR og renal blodgjennomstrømming, hemming av renin- og aldosteronfrigjøring, reduksjon av sympatisk aktivitet, og anti-
hypertrofisk og anti-fibrotiske effekter. Valsartan hemmer angiotensin II type 1 (AT1)-reseptoren, og også angiotensin II-avhengig aldosteronfrigjøring. Dette hindrer 
vedvarende aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet som ville føre til vasokonstriksjon, renal natrium- og væskeretensjon, aktivering av cellulær vekst og 
proliferasjon, og følgende maladaptiv kardiovaskulær remodellering. Absorpsjon: Tmax for sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1 time, 2 timer og 2 timer. Absolutt 
biotilgjengelighet for sakubitril og valsartan er hhv. 23% og 60%. Steady state nås etter 3 dager. Proteinbinding: 94-97%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd av sakubitril og 
valsartan er hhv. 103 og 75 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t½ av sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1,43 timer, 11,48 timer og 9,9 timer. Metabolisme: Sakubitril 
omdannes raskt til LBQ657 av karboksylesteraser 1b og 1c, og metaboliseres ikke videre i signifikant grad. Ca. 20% av valsartandosen gjenfinnes som metabolitter. Utskillelse: 
52 68% av sakubitril (primært som LBQ657) og 13% av valsartan og dens metabolitter utskilles i urin. 37 48% av sakubitril (primært som LBQ657) og 86% av valsartan og 
dens metabolitter utskilles i feces. Pakninger og priser: Tablett, filmdrasjert 24 mg/26 mg, 28 stk, kr 842,90, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 56 stk, kr 1643,30, Tablett, 
filmdrasjert 49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1643,30, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4844,90, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 168 stk, kr 4844,90.  
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BAKGRUNN
Antallet personer med hjertesvikt er økende, med 
en insidens opp mot 0,5% og en prevalens på 1-2% 
i den vestlige verden. Stadig flere lever lenger med 
sin hjertesvikt på grunn av bedret medikamentell 
hjertesviktbehandling, resynkroniseringsterapi og 
bruk av ICD. 

Ca. 10% av hjertesviktpasientene er i NYHA 
IIIb-IV, uten respons på optimal medikamentell 
behandling. Uten andre tiltak har denne 
pasientgruppen en ett års mortalitet på 50% [1].

Gullstandarden i behandlingen av kritisk 
hjertesvikt er fortsatt hjertetransplantasjon 
(HTx), men nå viser LVAD behandling like god  
2 års-overlevelse som HTx. Det gjør at en kanskje 
kan se for seg LVAD (left ventricle assist device) 
som et reellt alternativ til HTx i fremtiden [1].

Etter forespørsel fra Helse-og Omsorgsdeparte- 
mentet (HOD) ble LVAD som varig behandling 
utredet av Kunnskapssenteret i 2013. 

2. desember 2013 vedtok Nasjonalt råd for 
kvalitet og prioritering i helsevesenet følgende: 
”Nasjonalt råd anbefaler at varig implanterbar 
hjertepumpe kan tilbys selekterte pasienter med 
alvorlig hjertesvikt som ikke tilfredstiller kriter-
iene for hjertetransplantasjon”. 

HOD godkjente dette i september 2015 som 
en utvidelse av Nasjonal behandlingstjeneste 
for organtransplantasjon. Det er lagt til grunn 
at dette er utprøvende behandling hos selek-
terte pasienter og at behandling skal knyttes til 
HTx-miljøet på Rikshospitalet.

Per i dag er det 12 personer i Norge som går med 
en intern LVAD. Av disse har 6 pumpen som varig 
behandling, den lengst-levende i Norge har hatt 
LVAD >6 år nå. 

Ved varig behandling vil det komme nye 
utfordringer av forskjellig art, både på det prak-
tiske, medisinske og etiske området. Noe av det 
skal jeg forsøke å belyse her.

BEGREPSAVKLARING
Mekanisk sirkulasjonsstøtte omfatter støtte-
pumper for korttidsavlastning (dager-uker) og 
implanterbare (interne) pumper for langtids- 
behandling (måneder-år).

I en akutt, livstruende situasjon der 
pasienten er i kardiogent sjokk, velges pumper 
som raskt kan etableres i avdelingen eller på 
intervensjonslaboratorium uten kirurgi. I Norge 
inkluderer det intraaortaballongpumpe (IABP), 
aksial kateterpumpe (Impella®) og for de aller 
sykeste, extracorporeal membran oksygenering 
(ECMO). Når situasjonen er stabilisert, men 
uten utsikt til recovery, kan pasienten even-
tuelt konverteres til en pumpe for langtids- 
behandling, en LVAD. I Norge har LVAD i mange 
år vært brukt som såkalt Bro til HTx, altså som 
livreddende og livsforlengende, men tids-
avgrenset behandling frem mot en transplan-
tasjon. I mange land hvor tilgangen på donoror-
ganer er mindre enn i Norge, har en lenge brukt 
LVAD også som såkalt ”Destination Therapy” 
eller varig behandling. Blant annet hadde 40% 
av de 2500 LVAD som ble implantert i USA i 2014, 
indikasjon varig behandling [2].

INTERN LVAD SOM 
VARIG BEHANDLING 
- muligheter, begrensninger og utfordringer.

Gro Sørensen, Intensivsykepleier, klinisk spesialist og VAD koordinator,  
Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet
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I tillegg vil det alltid være pasienter der 
LVAD er tenkt som Bro til transplantasjon, 
men hvor HTx likevel ikke blir aktuelt av ulike 
årsaker (for eksempel på grunn av antistoffer,  
mangel på compliance, tilkommet andre livs- 
truende sykdommer, eller komorbiditeter til 
HTx), og hvor behandlingsindikasjon da endres 
til varig behandling. Andre hjertesviktpasienter 
kan være tenkt som varig behandling, men 
etter optimalisering via en LVAD (for eksempel 
normalisering av trykk i lungekretsløpet), kan de 
likevel bli aktuelle for HTx. 

Det kan altså være vanskelig å sette fast 
”merkelapp” på indikasjon for LVAD fra starten 
av, da situasjonen kan endres i løpet av behand- 
lingstiden [3].

Enkelte store hjertesentre, for eksempel i 
Tyskland, argumenterer med at grunnet donor-
mangel bør LVAD være førstevalg for ”alle” som 
ut fra symptomene for HTx burde være poten-
sielle HTx kandidater. Med en slik politikk vil HTx 
da kun være aktuelt hos de som utvikler alvorlige 
komplikasjoner relatert til LVAD- behandlingen 
[4]. Denne diskusjonen foreligger ikke i Norge 
i dag. Likevel er det slik at stadig flere av 
pasientene som venter på HTx i Norge, ca 30% til 
enhver tid, har implantert en LVAD. Tall fra ISHLT 
(International Society for Heart and Lung Trans-
plantation) viser at internasjonalt er antallet 
pasienter med LVAD på HTx venteliste > 40% [5].

PASIENTSELEKSJON 
Internt på Rikshospitalet har vi definert to 
pasientgrupper som kan være aktuelle for varig 
behandling med LVAD:
1. Hjertesviktpasienter < 65 år med komobidi- 

teter som innebærer at HTx medfører høy 
risiko. Det kan for eksempel være irre-
versibel pulmonal hypertensjon, kronisk 
nyresvikt, kreftoverlevere med mindre enn 
fem år fra avsluttet behandling, eller andre 
sykdommer som ikke lar seg kombinere 
med immunsuppresjon.

2. Hjertesviktpasienter > 65 år som ikke er 
aktuelle for HTx på grunn av aldersrelaterte 
komplikasjoner og andre kontraindikasjoner.

En LVAD implantasjon for varig behandling defi-
neres som elektiv kirurgi og pasienten skal være 
i en optimalisert og stabil fase av sin hjertesvikt. 
Målet med behandlingen er i første hånd over-

levelse og utsikter til en forbedret livskvalitet.  
I dette ligger også å unngå komplikasjoner som 
krever reinnleggelser i sykehus. Behandlingen 
er ressurskrevende og kostbar, og vil være et 
tilbud til de som har best utsikter til et vellykket 
resultat. Derfor må en også være nøye med 
pasientseleksjon.

De inklusjons-og eksklusjonskriteriene vi har for 
LVAD- implantasjon som varig behandling, er i 
samsvar med de som er gjeldende på sentre vi 
kan sammenligne oss med [1, 6].

INKLUSJONSKRITERIER
• Kronisk hjertesvikt NYHA IIIb-IV til tross 

for optimal medikamentell behandling og 
CRT-D

• All annen konvensjonell kirurgisk eller 
intervensjonell behandling er forsøkt eller 
ikke aktuell

• VO2 max< 12-14 ml/kg/min
• EF ≤ 25-30 %
• Tiltagende organsvikt som kan reverseres 

med LVAD- behandling
• Intermacs gruppe 3-7
• Gjennomgått full utredning for Hjertetrans-

plantasjon
• Finmotorikk; syn og hørsel som gjør en i 

stand til å håndtere LVAD
• Adekvat kognitiv funksjon
• Stabilt sosialt nettverk eller god egenom-

sorgsevne 
• Kan gi informert samtykke (muntlig og 

skriftlig)
• Nærmeste pårørende informert og fortrolig 

med behandlingen

EKSKLUSJONSKRITERIER
• Intermacs gruppe 1-2 (kardiogent sjokk)
• Avhengighet av mekanisk sirkulasjonsstøtte 

(gjelder også IABP)
• Høyresvikt definert ved MPAP-CVP <15; 

SPAP-CVP < 22-25; TPG> 12-15; CVP> 12 (etter 
medikamentell behandling).  TI > middels er 
ikke alene et ekslusjonskriterium

• Pulmonal hypertensjon må kunne 
reverseres med vasodilatasjon uten at 
systemtrykk påvirkes i stor grad.

• Gjentatte arytmier (VT/VF) til tross for 
optimal medikamentell behandling og 
ablasjonsforsøk
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• Høy risiko for trombo-embolisme
• Behov for kompleks hjertekirurgisk 

prosedyre
• Nylig gjennomgått hjerteinfarkt (< 30 dager) 

på grunn av mulighet for restitusjon/recovery
• GI blødningstendens
• Intoleranse for ASA og Warfarin
• Kronisk nyresvikt (kreatinin >150µmol/l 

eller dialyseavhengig). Nyresvikt må være 
prerenal

• Kronisk leversvikt (bilirubin > 50µmol/l)
• KOLS med FEV1 <65 % 
• Immunsuppresjon, immunsvikt eller økt 

infeksjonstendens
• Aktive infeksjoner utilgjengelig for kurativ 

behandling inkludert hepatitt B & C, og HIV 
infeksjon

• Arteriosclerose som disponerer for cere-
brale eller andre alvorlige ischemiske 
hendelser 

• Uklar nevrologisk status
• Aktiv substansbruk inkludert LAR – og/eller 

medikamentmisbruk
• Komorbiditet med forventet levetid <3-5 år
• Kognitiv svikt
• Avhengig av andres hjelp for å kunne 

benytte pumpen 
• Mangel på sosialt nettverk og aleneboende 

(kombinasjon)
• Psykiatrisk diagnose som forhindrer samar-

beidsevne og påregnelighet i forhold til 
egenovervåking

• Nylig gjennomgått hjertekirurgi (< 3 mnd)
• Høy alder i kombinasjon med annen 

komorbiditet

PASIENTOPPFØLGING
Etter kirurgi med implantasjon av LVAD, 
følges pasienten postoperativt i Thoraxkiru-
rgisk intensivenhet så lenge det er behov for 
intensiv oppfølging – vanligvis 7-14 dager, før 
pasienten overflyttes Kardiologisk avdeling 
for videre rehabilitering. Der er pasienten i 
2-4 uker avhengig av progresjon og eventuelle 
komplikasjoner, før utskriving til pasientho-
tellet for 1-2 uker. Som gjest på pasienthotellet 
er pasienten fortsatt knyttet til Kardiologisk 
avdeling som dagpasient, men skal klare seg 
selv gjennom døgnet med håndtering av LVAD.

REHABILITERING OMFATTER:
1. Fysisk opptrening med daglig fysioterapi. 
Fysioterapeut utarbeider treningsplan sammen 
med pasienten og etablerer også kontakt med 
lokalt institutt for videre rehabilitering. De som 
ønsker det, vil få mulighet til å søke et opphold 
på rehabiliteringssenter når det har gått noe tid 
etter hjemreise.

2. Praktisk trening. Dette innebærer gjentatt 
trening i moduler inneholdende følgende:
• praktisk håndtering av batterier og  

kontrollenhet
• gjennomgang av alle alarmer som kan 

oppstå og håndtering av disse
• gjennomgang av forsiktighetsregler for å 

unngå komplikasjoner relatert til LVAD
• opplæring i stell av inngangsport for 

percutan ledning
• opplæring i bruk av apparat for hjemme-

monitorering av INR for de som ønsker det.

Ansvarlig for denne treningen er pasientans-
varlig sykepleier i samarbeid med VAD- koor-
dinator og VAD- sykepleier. Praktisk trening av- 
sluttes med skriftlig test og gjennomgang av 
denne for å sikre at pasienten og hans/hennes 
nærmeste har tilegenet seg den nødvendige 
handlingsberedskap for å kunne ta ansvar for 
LVAD hjemme.

3. Mental rehabilitering med omstilling til et 
liv med LVAD. Det kan være krevende både 
for pasienten og omgivelsene å venne seg til 
og å stole på ”en maskin” som et ”ytre hjerte”. 
Trygghet er en nødvendighet for å oppnå målet 
om økt livskvalitet og for at pasienten skal 
kunne leve et tilnærmet normalt liv. Tiden på 
pasienthotellet brukes aktivt i prosessen fra 
inneliggende pasient med høy pleiefaktor til det 
å ta ansvar for eget liv igjen, med de begrens-
ninger og utfordringer som ligger i det å være 
avhengig av en LVAD.

SAMARBEID MELLOM INSTITUSJONER
Norge er et langstrakt land, med geografiske 
utfordringer som igjen kan innebære transport- 
utfordringer og utfordringer knyttet til årstider 
og vær. Det er ikke alle som kan komme regel-
messig til Rikshospitalet for kontroll. Derfor 
er vi avhengig av et godt samarbeid med 
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pasientens lokale sykehus, ved lokal hjerte- 
sviktpoliklinikk, og eventuelt også med fastlege 
og/eller hjemmesykepleie. Lokalt hjertesvikt- 
team blir tidlig involvert i behandling og får 
tilbud om hospitering på Rikshospitalet. I tillegg 
følger VAD- koordinator pasienten når han/
hun skal reise hjem, for så å treffe det lokale 
teamet samtidig. Her kombineres overføring 
av pasient med informasjon, undervisning og 
planlegging av videre oppfølging. Det er de 
færreste pasienter som på dette tidspunkt 
trenger innleggelse lokalt for videre opptrening, 
men turen innom det lokale hjertesviktteamet 
er obligatorisk for alle. ”Shared care” er blitt 
et begrep i USA som nå har svært mange 
pasienter med LVAD for varig behandling. Det 
innebærer at totalomsorgen for LVAD- pasienten 
overføres til et annet senter fra selve implan-
tasjonssenteret [2]. Med de få pasienter vi 
har i Norge i dag, og med LVAD- behandling  
knyttet opp til Nasjonal behandlingstjeneste for 
organtransplantasjon, er dette ikke ønskelig. De 
fleste hjertesviktpoliklinikker som har eller har 
hatt oppfølging av LVAD- pasienter til nå, har 
kun hatt erfaring med 1-2 pasienter. Da er det 
nødvendig at Rikshospitalet står for nasjonal 
kompetanse– som et sted for andre å søke råd/
diskutere behandling og eventuelt overføre 
pasienter for videre behandling i komplekse tilfeller.

For noen pasienter med LVAD vil omsorgs- 
behovet endre seg igjen i livets sluttfase, noe 
som vil føre til utvidet samarbeid mellom  
institusjoner, og stille flere krav til kompetanse 
lokalt. Det kan for eksempel gjelde institusjoner 
innen førstelinjetjenesten, hospice etc.  

POTENSIELLE KOMPLIKASJONER
Komplikasjonsraten vil øke med varig behand- 
ling fordi lengden av antall LVAD- år vil øke. Den 
vanligste komplikasjonen er infeksjoner knyttet 
til pumpen. De fleste av våre pasienter har hatt 
en eller flere ukompliserte infeksjoner knyttet 
til selve inngangsporten for drivledning, mens 
ca. 10% har hatt dypere infeksjoner som krever 
langvarig IV- antibiotikabehandling og eventuelt 
VAC- behandling. Dette er en spesiell utfordring 
ved varig behandling fordi kompliserte infeks-
joner vil kreve gjentatte sykehusinnleggelser og 
redusert livskvalitet. 

LVAD krever livsvarig antikoagulasjon med 
platehemmer og warfarin for å motvirke 
trombedannelse i selve pumpen eller i graftet 
fra pumpen opp til aorta. INR skal ligge på 2.5 
(2-3). For lave verdier kan gi trombedannelse i 
selve pumpen eller embolier fra pumpen, mens 
for høye verdier kan føre til alvorlige blødninger 
(7).

ETISKE UTFORDRINGER
I prinsippet har en aktuell kandidat for varig 
behandling med LVAD tre alternativer.
1. Velge LVAD og erkjenne at palliativ behan-

dling blir aktuelt på et senere tidspunkt
2. Fortsette optimal medikamentell behandling
3. Gå rett på palliativ behandling

På et tidspunkt vil alle komme til den fasen da 
det er aktuelt å slå av pumpen og videre behan-
dling er palliativ, enten det er i intensivavdeling 
som følge av flerorgansvikt, akutt cerebral 
blødning, terminal cancer eller som følge av 
generell alderdomssvekkelse. Det er derfor viktig 
at dette tas opp før en LVAD- implantasjon.

Behandlingsalternativene skisseres for pasient 
og pårørende. En legger vekt på muligheten for 
god livskvalitet med en LVAD samtidig som en 
tar opp potensielle komplikasjoner. Informa- 
sjonen gis både skriftlig og muntlig, og pasient 
og pårørende gir informert samtykke til behand-
lingen.
Det skisseres samtidig en plan som indikerer 
hvem som skal være pasientens talsperson 
hvis han/hun ikke lenger selv er istand til å 
samtykke vedrørende videre behandling og 
avslutning av behandling [8].

I skriftlig informasjon og samtykke står det 
blant annet:

Avslutning av behandling:
Behandling med kunstig hjertepumpe kan 
avsluttes etter samtale med behandlingsans-
varlig lege og annet relevant personell dersom 
du ønsker det.

Behandling kan trekkes tilbake etter infor-
masjon fra dine pårørende på vegne av deg 
dersom du på grunn av alvorlig sykdom ikke 
lenger kan samtykke selv.
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Behandlingsansvarlig lege sammen med øvrig 
behandlingsteam er ansvarlig for den medisinske 
avgjørelse ved tilstander som vanskeliggjør fortsatt 
behandling med kunstig hjertepumpe eller behan-
dlingen blir meningsløs. 

Klinisk Etikk- komite ved Oslo Universitets- 
sykehus kan konsulteres ved uklarhet i forhold til 
videre behandling.

Ved avslutning av behandling er det flere fra 
behandlingsteamet som er tilstede og fysisk slår 
av pumpen. Pumpen vil fortsatt bli værende i 
kroppen, men ikke aktiv. Videre behandling vil da 
være palliativ (lindrende).

KONKLUSJON
LVAD som varig behandling kan hos pasienter med 
alvorlig hjertesvikt bidra til økt livskvalitet og livs-
forlengelse. Det er en ressurskrevende behandling 
hvor resultatet er avhengig av streng seleksjon. 
Behandlingen forutsetter informert samtykke 
fra pasienten og dennes nærmeste pårørende. I 
tillegg er det en behandling som krever et utstrakt 
samarbeid mellom pasient/pårørende, lokalt 
hjertesviktteam og Rikshospitalet.
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SYKEPLEIERS OPPGAVER TIL 

PASIENTER 
MED LVAD  

VED HJERTESVIKTPOLIKLINIKK
 

Kari Korneliussen, Spesialsykepleier i Kardiologi ved Hjertes-
viktpoliklinikken, Sykehuset i Vestfold.

Høsten 2013 utførte jeg ved videre-
utdanning i kardiologisk sykepleie, et 
litteraturstudium for å tilegne meg mer 
kunnskap om sykepleiers oppgaver til 
pasienter med LVAD ved hjertesvikt-

poliklinikk. Utdrag fra denne studien formidles i 
denne presentasjonen.

Andelen av pasienter som lever med Left  
Ventricular Assist Device (LVAD) er økende i den 
vestlige del av verden (1). I dag er det over 10.000 
pasienter på verdensbasis som har eller har hatt 
LVAD. I følge LVAD-koordinator Gro Sørensen, 
er det for tiden 12 stykker med implantert LVAD 
i Norge. Frem til i dag har ca. 67 pasienter fått 
implantert LVAD i Norge.

LVAD, eller mekanisk sirkulatorisk støtte, er en 
fellesbetegnelse og beskriver ulike typer tek-
niske pumper som kan hjelpe pasienter med 
kronisk eller akutt hjertesvikt [1]. Sirkulasjons-
støtter som brukes er hjertepumpe som gir puls, 
«pulsatile», og hjertepumpe uten puls. Sistnevnte 
kalles gjerne «Continous-Flow» eller «Nonpul-
satile» [7]. VAD kan kobles på høyre ventrikkel 
(hjertekammer) (RVAD), venstre ventrikkel (LVAD) 
eller begge ventrikler i hjertet (Bi-VAD) [8].

Målet med LVAD er å hjelpe en svak og dårlig 
fungerende venstre hjertekammerfunksjon å 
oppnå tilfredsstillende hjerteminuttvolum og  
systemisk blodtrykk [9], og i tillegg bidra til 
reduksjon av død hos pasientgruppen [8].

HeartWare er LVAD-pumpen som benyttes i 
Norge. Denne er implantert og direkte koblet 
til venstre hjertekammer. HeartWare assisterer 
hjertet i å pumpe blodet ut i aorta og videre til 
resten av kroppen [9]. HeartWare består av flere 

deler. Pumpen som er implantert i hjertespissen 
av venstre hjertekammer, sirkulerer blodet. En 
drivledning kommer ut gjennom huden. Den er 
koblet til en kontrollenhet. Kontrolleren, som 
drives av to batterier, styrer pumpen og orien-
terer om mulige problemer med systemet.  
Kontrolleren og batteriene ligger i en veske [9, 13].  

LVAD reduserer risiko for tidlig død og øker 
livskvaliteten hos pasienter med hjertes-
vikt. Til tross for dette medfører behandlingen 
risiko for flere komplikasjoner og utfordringer. 
Eksempler er blødning, blodpropp, infeksjon 
og komplikasjoner med selve utstyret [3].  
Psykiske påkjenninger er også vanlige [4]. 

Denne pasientgruppen er avhengig av hyppige 
kontroller og støtte. I Norge følges disse pasient- 
ene opp ved Oslo Universitetssykehus hos 
LVAD-koordinator og øvrig VAD-team, samt på 
hjertesviktpoliklinikker der pasientene bor. Flere 
sykepleiere på hjertesviktpoliklinikker har dele-
gert ansvar i oppfølgingen av pasientene.

Det ser ut til at forekomsten av pasienter 
med LVAD vil øke i kommende år [4]. Oslo Uni-
versitetssykehus er sentral i oppfølgingen, men 
har ikke kapasitet til å ta alle kontrollene. Des-
suten medfører geografiske avstander i Norge at 
oppfølgingen må delegeres.

Det er behov for et velfungerende desentrali-
sert behandlingstilbud med kompetente fagfolk i 
kommunene der pasienten bor. Sykepleiere som 
arbeider ved hjertesviktpoliklinikk i Norge vil 
sannsynligvis møte pasienter med LVAD. 

Mine erfaringer fra hjertesviktpoliklinikken er 
at det ofte blir delegert mye ansvar til sykepleiere 
i forhold til denne pasientgruppen. 
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En konsultasjon med en LVAD- pasient på en 
hjertesviktpoliklinikk innebærer flere ansvars- 
oppgaver. Her fokuseres det på klinisk 
vurdering av pasientens tilstand, blødnings-
fare, blodpropprisiko og infeksjon. Retnings- 
linjer for oppfølging av selve pumpen og blod-
trykksmåling med doppler belyses. 

Depresjon eller alvorlig psykisk nedstemthet, 
kan være en aktuell konsekvens av LVAD- 
implantat, både for pasienten selv og i forhold 
til pårørende. Dette er sentrale ansvarsområder 
sykepleieren må forholde seg til på en hjertes-
viktpoliklinikk, men belyses bare i noen grad.

KOMPLIKASJONER VED LVAD
Til tross for at LVAD har gitt økt overlevelse og 
livskvalitet, er blødninger, blodpropp (som 
begge deler kan føre til slag), infeksjoner og 
komplikasjoner relatert til utstyret et signifikant 
problem. Komplikasjonene er ofte ikke isolerte. 
Dersom man har fått én komplikasjon utvikles 
ofte flere [3, 6, 8,]. 

I Norge får pasientene grundig opplæring før 
de utskrives fra Rikshospitalet. Ben & Jaarsma 
(2012) tydeliggjør at både pasient, andre 
involverte og hjertesviktteamet til enhver tid må 
være ansvarlige for oppfølging av utstyret. 

UTSTYRSRELATERTE KOMPLIKASJONER  
Komplikasjoner kan oppstå i kontrolleren, 
drivledningen, batterier og på selve LVAD (3). 
Pumpefarten kan bli for høy for det tilgjengelige 
blodvolumet i venstre ventrikkel og føre til 
obstruksjon. Dette kalles en «suction» som 
betyr en kollaps av venstre ventrikkel. Alvorlige 
rytmeforstyrrelser kan også oppstå [3, 9].   

Feil på kontrolleren eller energikilden er 
sjelden. Kabelen på utsiden av kroppen er mest 
utsatt for uheldige hendelser. God fiksasjon til 
huden reduserer faren [3].

Flere av komplikasjonene trigger alarmer som 
kan være av ulik alvorlighetsgrad. Pasienten 
selv og alle involverte skal forstå de ulike alar-
mene og hvordan en skal opptre dersom disse 
utløses. En må også vite hvordan kontrolleren 
skal skiftes [6,9].   

Oslo Universitetssykehus (2012) har utar-
beidet retningslinjer for oppfølging.

Auskultasjon av hjertepumpen er viktig. Lyden 
skal være regelmessig og bølgende. Man kan 
fange opp komplikasjoner som «overpumping» 
av venstre hjertekammer, fibrindannelse i 
pumpen, blodpropp eller rytmeforstyrrelse [6]. 

Barnes (2008) foreslår opptak av lyden på den 
enkelte pumpen, slik at man ved mistanke kan 
sammenlikne lyden.

Blodtrykksmåling skal følges. Blodgjennom-
strømningen gjennom pumpen påvirkes av 
fylling og motstand. Continous-flow pumper 
øker fare for høyt blodtrykk. Fordi pumpe- 
utpumpingen er relatert til motstand, må blod-
trykk følges nøye. Dette er spesielt viktig for 
å unngå slag [3, 5]. Siden HeartWare er en  
continous-flow-drevet pumpe gir den ikke puls. 
Blodtrykket måles derfor i arteria radialis med 
doppler og bør gjøres ukentlig [6].

Andre komplikasjoner kan være hypovolemi 
og kan komme av ulike årsaker. Økende hjerte- 
sviktsymptomer kan være tegn på gal innstilling 
av pumpen og pasientene skal vurderes for 
økende tegn på hjertesvikt (8). Både dehydrering 
og overhydrering kan føre til komplikasjoner og 
symptomer på dette er viktig å følge [5]. Vekt 
skal følges daglig av pasienten [6].

Pumpeparametrene som kan leses av på kon-
trollenheten skal leses av på kontrollene.  Avvik 
skal forstås og formidles videre ved behov. 
Parametere som skal leses av er: 
Flow som vises, er estimert. Situasjoner og 
medikamenter som påvirker hjerteminutt- 
volumet påvirker også pumpens output. Ved 
mistanke om avvik bør kardiolog ta EKKO.
Rotasjon per minutt (RPM) stilles inn via  
computer og gjøres oftest på Rikshospitalet. 
Innstilling av pumpehastighet bestemmer total 
flow gjennom pumpen. Tilstrekkelig systemisk 
flow ved tilfredsstillende blodtrykk er målet.
Watt er den energi pumpen krever for å opprett- 
holde innstilt flow. Økning i watt uten endring 
i pumpeinnstilling kan være tegn på fibrin- 
avleiring i pumpen [6]. 

INFEKSJON 
Infeksjon er en hyppig komplikasjon og en av 
de største utfordringene for langtidsbehandling 
med LVAD. Det er viktig å vite at VAD-relaterte 
infek-sjoner, inkludert sepsis, kan føre til ytter-
ligere alvorlige komplikasjoner [3,8]. 

En av de hyppigste komplikasjonene er 
infeksjon rundt innstikksted til ledningen. De 
kan bli svært alvorlige. Dette har sammenheng 
med direkte vei fra apparaturen koblet til hjertet 
og ut via ledningen på magen. Dersom det blir 
infeksjon her er det fare for videre oppvekst av 
bakterier på apparaturen og i hjertet [8]. 
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Fiksasjon av ledningen så den ikke irriterer i 
utgangen fra huden samt steril prosedyre ved skift 
av bandasje, er obligatorisk. Infeksjonene rundt 
ledning og innstikkssted blir ofte suksessfullt 
behandlet med antibiotika og godt sårstell [3]. 

På poliklinisk kontroll skal infeksjonsprøver 
tas ukentlig og ved behov, og temperatur skal 
følges. Innstikksted til ledningen skal følges 
slik det står i prosedyren fra Oslo Universi-
tetssykehus [6]. Dersom sykepleier mistenker 
infeksjon kreves ytterligere oppfølging som 
skissert i retningslinjer. Formidling og kon-
ferering med ansvarlig kardiolog og med 
LVAD-koordinator må gjøres ved behov. Tiltak 
som antibiotika, endringer i sårskift eller innleg-
gelse må organiseres og følges opp. 

BLØDNING - BLODPROPP 
Det er en komplisert balanse mellom pro- og 
antikoagulasjon når det foreligger en implantert 
LVAD. Pasienter er utsatt for komplikasjoner i 
form av både blødning og blodpropp. Det skjer en 
interaksjon mellom blodet og VAD som fører til en 
hyperkoagulasjon. Pasienter må av den grunn stå 
på antikoagulasjon og antiplate-terapi [3]. 

Blødning fra mage-tarm kanalen og neseblod 
er av de vanligste blødningene [3].

Som en konsekvens av antikoagulasjon og 
antiplate-terapi øker faren for slag grunnet 
hjerneblødning. Blødning er en av de hyppigste 
hendelsene som er observert i flere studier [3].

Alle LVAD-pasienter står på antikoagulasjon, 
Marevan. International ratio (INR) følges uken-
tlig sammen med blodprosenten når pasientene 
er til kontroll [9].

Tett monitorering av anti-koagulasjons-
dose er sentralt, slik at INR- nivåer forblir inn-
enfor terapeutiske nivåer– Ikke for lav INR som 
øker blodproppfare, ikke for høy INR som øker 
hyppigheten av blødning. Det er viktig at både 
pasienten selv og andre involverte forstår dette. 

Å LEVE MED LVAD 
For mange pasienter med alvorlig hjertesvikt 
medfører implantering av LVAD mulighet for å 
leve lengre. Studier viser at å leve med meka-
nisk hjertepumpe forbedrer livskvaliteten for 
de fleste pasientene. Det gir dem uavhengighet 
og mulighet for deltakelse i daglige aktiviteter. 
Allikevel medfører det å leve med LVAD en del 
bekymringer. Pasienter gir ofte uttrykk for beky-
mring og engstelse for at komplikasjoner skal 
oppstå. De er bekymret for at det skal oppstå 
infeksjon, noe galt med selve utstyret og er 

redde for slag [4, 8, 11]. Håp og frykt foran en 
kommende hjertetransplantasjon er en ambiva-
lent opplevelse (11).

Kugler et al. (2012) finner i sin intervensjons-
studie at pasienter som fikk psykososial støtte 
viste signifikant bedring på psykisk score sam-
menliknet med kontrollgruppen [12]. Psykoso-
sial støtte til pasient og pårørende bør derfor 
integreres i oppfølgingsprogrammet til denne 
pasientgruppen.
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H jertesvikt er et globalt helseprob-
lem. Prognostisk er hjertesvikt 
assosiert med høy sykelighet og 
dødelighet, og den ledende årsak-
en til sykehusinnleggelser i USA og 

Europa [1, 2]. Store helsekostnader er knyttet til 
akutte sykehusinnleggelser og behandling av 
pasienter med hjertesvikt [2]. Sykepleiedrevne 
hjertesviktpoliklinikker har vist å redusere døde-
lighet og reinnleggelser, samt å bedre pasien-
tens livskvalitet [3, 4]. Tross bedret pasient- 
omsorg er hyppigheten av reinnleggelser grun-
net dekompensert hjertesvikt fortsatt uønsket 
høy [2].

Væskeretensjon er den hyppigste årsaken til økt 
sykelighet og sykehusinnleggelser hos hjerte- 
sviktpasienter [5, 6]. Et viktig behandlingsmål 
er å tilstrebe normal væskebalanse. Monitore-
ring av væskebalansen for å tidlig oppdage for- 
verring av sykdommen er utfordrende både for 
pasient og sykepleier. Symptomer og de fysiske 
tegn på væskeretensjon kan til å begynne med 
være minimale og uspesifikke, og forverring 
av tilstanden kan utvikles utover uker uten at 
pasienten sikkert merker dette [6]. Forverring 
av sykdommen oppleves oftest akutt, og krever 
hyppig sykehusinnleggelse og mer aggressiv 
behandling [7]. Vanndrivende behandling (diu-
retika) benyttes for å tilstrebe normal væske- 
balanse til pasienter med hjertesvikt. Ved 
hjertesviktpoliklinikken foretas dosetilpasning 
av diuretika av sykepleier. Denne behandlingen 
krever riktig vurdering av pasientens væske-
balanse, da underbehandling av diuretika 

medfører forverring av hjertesvikten (dekom-
pensering) og overbehandling med diuretika 
påvirker sirkulasjonen negativt (dehydrering) 
og kan gi svikt i vitale organ. Generelt vurderer 
sykepleier pasientens væskebalanse på bak-
grunn av klinisk undersøkelse, som innebærer 
kartlegging av perifere ødem, vektkontroll, blod-
trykksmåling, palpering av puls og blodprøver, i 
tillegg til pasientens symptomhistorikk. Studier 
viser at sykehistorie og kliniske tegn som vek-
tøkning og perifere ødem har lav spesifisitet 
for å fange opp tidlig sviktforverring [8, 9]. Dette 
understreker behovet for et bedre diagnostisk  
verktøy for vurdering av pasientens væskebalanse.

Studier har vist at fokusert ultralydundersøkelse 
av den store hulvenen (vena cava inferior) og 
pleurahulen for estimering av pleuravæske kan 
være nyttig for å monitorere væskebalansen 
til pasienter med hjertesvikt [10-12].  Ultralyd 
av pleurahulen har høy sensitivitet og spesi-
fisitet for å kartlegge om pasienten har pleu-
ravæske [10, 11]. Funn av pleuravæske hos 
pasienter med hjertesvikt er tegn på under-
behandlet hjertesvikt (dekompensasjon).  
Størrelsen av den store hulvenen har vist seg 
å være nært knyttet til fylningstrykket i høyre 
forkammer [13]. Hulvenen vil være forstørret 
blant annet ved dekompensasjon og smal og 
kollabert ved overbehandlet hjertesvikt, noe 
som kan verifiseres ved ultralydundersøkelse. 
På samme måte som bruk av ultralyd kan bedre 
diagnostisk presisjon, er også ultralydun-
dersøkelse velegnet for oppfølging av pasienter 
med hjertesvikt.  

BRUK AV  

LOMMEULTRALYD  
VED SYKEPLEIEDREVET HJERTESVIKTPOLIKLINIKK

Guri Holmen, Spesialsykepleier i Kardiologi, Hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Levanger
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Tilbakegang av pleuravæske vil være tegn på 
bedre kontroll av situasjonen, mens økning 
av pleuravæske eller tilkommen utvidelse av  
hulvenen kan tyde på underbehandling [10, 13]. 

Å bruke ultralyd er vanligvis forbeholdt leger. 
Små brukervennlige lommeultralydapparater 
til en lav pris, har bedret muligheten for at 
helsepersonell utenfor spesialiserte labora- 
torier kan ta i bruk teknologien i større omfang 
for å hjelpe pasienter [14]. Ved hjertesviktpoli- 
klinikken ved Sykehuset Levanger har syke-
pleierne fått opplæring i bruk av lommeultralyd, 
og har implementert fokusert ultralyd av pleura- 
hulen og den store hulvenen for å estimere 
væskebalansen til pasienter med hjertesvikt. 

Vi har gjennomført en studie som har sett på 
betydningen av at spesialsykepleier benytter 
lommeultralydteknologi for å undersøke pleura- 
hulene og den store hulvenen for vurdering 

av volumstatus til hjelp for diuretikadosering 
hos pasienter ved hjertesviktpoliklinikk. Totalt 
62 pasienter ble inkludert. Pasientene ble 
undersøkt av to spesialsykepleiere på tradis-
jonell måte, med blodprøver, anamnese og klin-
iske undersøkelser. Spesialsykepleierne ble ran-
domisert til å utføre tradisjonell undersøkelse, 
eller til å legge til ultralydundersøkelse av 
pleurahulen og hulvenen til den tradisjonelle 
undersøkelsen. Spesialsykepleier diskuterte 
pasientens sykehistorie/funn med hver sin 
hjertespesialist, og diuretikabehandling ble 
bestemt i samråd med hjertespesialist. Ekko- 
kardiografi ble utført av hjertespesialist ved  
inklusjon. 
Studien viste at spesialsykepleiere kan 
utføre ultralyd av den store hulvenen og  
pleurahulen for vurdering av hjertesvikt-
pasienters væskebalanse med god kvalitet [15]. 

Videre fant vi at tillegg av ultralyd- 
undersøkelse hadde signifikant større betydning  
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for dosering av diuretika enn rutinemessige 
undersøkelser (vurdering av perifere ødem, 
endringer av vekt og gradering av NYHA-klasse) 
og blodprøver (kreatinin og ProBNP), som 
rutinemessig brukes i oppfølging av polikliniske 
hjertesviktpasienter [16]. 

I populasjonen som ble studert var pleura- 
væske tilstede hos 42%. Funn av pleuravæske 
er tegn på væskeretensjon og forverring av 
hjertesvikt hos pasienter med kronisk hjertes-
vikt. Ultralydfunnene ga tilleggsinformasjon 
som gjorde det enklere for sykepleier å  
vurdere pasientens volumstatus, og dermed 
styre diuretikabehandlingen. Det har vist seg 
nærmest umulig å gjøre nøyaktige beregninger 
av væskeansamling i pleurahulen og størrelsen 
av den store hulvenen uten ultralyd. Ved bruk 
av ultralydteknologi kan tidlig tegn til dehydre-
ring eller dekompensert hjertesvikt oppdages 
av sykepleier før pasienten er symptomatisk 
påvirket med tung pust, vektøkning og ødemer. 
Riktig dosetilpasning av diuretika vil raskt bedre 
tilstanden, og episoder med akutt forverring 
og sykehusinnleggelse kan unngås. I tillegg kan 
sykepleier videreformidle det hun ser og måler 
ved hjelp av ultralyd, og bidra til større pasient-
forståelse for symptomer og behandlings- 
tiltak. 

Det essensielle i oppfølgingen av pasienter 
med hjertesvikt er at riktig vurdering av væske- 
balansen gjøres så tidlig som mulig av hensyn til 
pasientens helse og livskvalitet, samt av hensyn 
til logistikk, effektivitetskrav og økonomi i  
helsevesenet. Til tross for manglende gull-
standard for å vurdere væskebalanse, mener 
vi opplæring av sykepleiere i bruk av ultralyd- 
teknologi vil bedre kvalitet på pasientomsorgen 
ved sykepleierbaserte hjertesviktpoliklinikker.

Referanser 
1. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, 
Bohm M, Dickstein K, Falk V, Filippatos G, Fonseca C, 
Gomez-Sanchez MA, Jaarsma T, Kober L, Lip GY, Maggioni 
AP, Parkhomenko A, Pieske BM, Popescu BA, Ronnevik PK, 
Rutten FH, Schwitter J, Seferovic P, Stepinska J, Trindade 
PT, Voors AA, Zannad F and Zeiher A. ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 
2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of 
Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European 
Society of Cardiology. Developed in collaboration with the 
Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European heart 
journal. 2012;33:1787-847. 
2. Ambrosy AP, Fonarow GC, Butler J, Chioncel O, Greene SJ, 

Vaduganathan M, Nodari S, Lam CS, Sato N, Shah AN and 
Gheorghiade M. The global health and economic burden 
of hospitalizations for heart failure: lessons learned from 
hospitalized heart failure registries. Journal of the Ameri-
can College of Cardiology. 2014;63:1123-33.  
3. McAlister FA, Stewart S, Ferrua S and McMurray JJ. Multi-
disciplinary strategies for the management of heart failure 
patients at high risk for admission: a systematic review 
of randomized trials. Journal of the American College of 
Cardiology. 2004;44:810-9. 
4. Takeda A, Taylor SJ, Taylor RS, Khan F, Krum H and Under-
wood M. Clinical service organisation for heart failure. The 
Cochrane database of systematic reviews. 2012;9:Cd002752. 
5. Albert NM. Fluid management strategies in heart failure. 
Critical care nurse. 2012;32:20-32; quiz 34. 
6. von Lueder TG and Krum H. Current modalities for inva-
sive and non-invasive monitoring of volume status in heart 
failure. Heart (British Cardiac Society). 2012;98:967-73. 
7. Wolfel EE. Can we predict and prevent the onset of acute 
decompensated heart failure? Circulation. 2007;116:1526-9. 
8. Mueller C, Frana B, Rodriguez D, Laule-Kilian K and 
Perruchoud AP. Emergency diagnosis of congestive heart 
failure: impact of signs and symptoms. The Canadian jour-
nal of cardiology. 2005;21:921-4.  
9. Rohde LE, Beck-da-Silva L, Goldraich L, Grazziotin TC, 
Palombini DV, Polanczyk CA and Clausell N. Reliability and 
prognostic value of traditional signs and symptoms in 
outpatients with congestive heart failure. The Canadian 
journal of cardiology. 2004;20:697-702. 
10. Kataoka H. Utility of thoracic sonography for follow-up 
examination of chronic heart failure patients with previous 
decompensation. Clinical cardiology. 2007;30:336-41. 
11. Kataoka H. Ultrasound pleural effusion sign as a useful 
marker for identifying heart failure worsening in estab-
lished heart failure patients during follow-up. Congestive 
heart failure (Greenwich, Conn). 2012;18:272-7. 
12. Pellicori P, Carubelli V, Zhang J, Castiello T, Sherwi N, 
Clark AL and Cleland JG. IVC diameter in patients with 
chronic heart failure: relationships and prognostic signifi-
cance. JACC Cardiovascular imaging. 2013;6:16-28. 
13. Brennan JM, Blair JE, Goonewardena S, Ronan A, Shah 
D, Vasaiwala S, Kirkpatrick JN and Spencer KT. Reappraisal 
of the use of inferior vena cava for estimating right atrial 
pressure. Journal of the American Society of Echocardi-
ography : official publication of the American Society of 
Echocardiography. 2007;20:857-61. 
14. Dalen H, Haugen BO and Graven T. Feasibility and clini-
cal implementation of hand-held echocardiography. Expert 
review of cardiovascular therapy. 2013;11:49-54. 
15. Dalen H, Gundersen GH, Skjetne K, Haug HH, Kleinau 
JO, Norekval TM and Graven T. Feasibility and reliability 
of pocket-size ultrasound examinations of the pleural 
cavities and vena cava inferior performed by nurses in 
an outpatient heart failure clinic. European journal of 
cardiovascular nursing : journal of the Working Group on 
Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiol-
ogy. 2015;14:286-93. 
16. Gundersen GH, Norekval TM, Haug HH, Skjetne K, 
Kleinau JO, Graven T and Dalen H. Adding point of care ul-
trasound to assess volume status in heart failure patients 
in a nurse-led outpatient clinic. A randomised study. Heart 
(British Cardiac Society). 2016;102:29-34.



31Hjerteposten Utgave Nr. 1 2016

PASIENTSTYRT  
MAREVANBEHANDLING

B ehandling med Marevan skal fore-
bygge dannelse av blodpropper hos 
utsatte pasienter, eller påskynde op-
pløsning av eksisterende blodpropp 
[1]. De som bruker Marevan (warfarin)  

går til fastlege ca. hver 4. uke for å ta blod-
prøve og justere dosering av medikamentet. Til 
tross for at det i de siste årene er kommet nye  
direkte virkende orale antikoagulantia på marke-
det, er Marevan fortsatt et godt alternativ, og for 
pasienter med mekaniske hjerteklaffer som må 
bruke antikoagulasjon resten av livet, det eneste 
godkjente medikamentet [2]. 

K-vitamin er nødvendig for produksjon av koagu-
lasjonsfaktorer. Marevan opphever virkningen av 
K-vitamin og nedsetter derfor blodets koagulas-
jonsevne. Doseringen er individuell og fastsettes 
på grunnlag av koagulasjonsaktiviteten hos den 
enkelte pasient. Denne måles regelmessige ved 
blodprøven international normalised ratio (INR). 
For å unngå komplikasjoner er det viktig at INR 
holdes innenfor terapeutisk nivå [3]. Effekten av 
Marevan påvirkes av mange faktorer, og de som 
bruker Marevan må ha god kunnskap om dette.

Egenmåling av INR og selvadministrering av 
Marevan har lenge vært et tilbud i andre land. 
I Norge har Norsk kvalitetsforbedring av lab-
oratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) 
tilbudt kurs i Helse Nord siden 2011 [4].  Inter-
nasjonal forskning viser at når pasientens måler 
INR og doserer Marevan selv, er INR oftere i ter-
apeutisk nivå; de har færre blødninger, færre 
blodpropper og lavere mortalitet sammenlignet 
med konvensjonell behandling [5, 6]. Pasientene 
rapporterer også økt kunnskap, mer frihet i hver-
dagen, økt tilfredshet og bedre livskvalitet [7, 8]. 

Pasientstyrt Marevanbehandling er derfor anbe-
falt til pasienter som er motivert og kompetente 
til det [9]. Tilbudet har i flere år vært etterspurt 
av pasientene [10].

Måleapparatene for INR har siden 2008 vært 
godkjent som behandlingshjelpemiddel i Norge, 
og Helseforetakene skal låne ut nødvendig utstyr 
kostnadsfritt og gi opplæring i bruk til motiverte 
og kompetente pasienter.  På Haukeland Univer-
sitetssjukehus startet Seksjon for behandling-
shjelpemidler opplæring i egenmåling av INR 
i 2011. Våren 2015 hadde Hjerteavdelingen det 
første kurset i selvadministrering av Marevan. 
Opplæringen foregår over 3 kursdager med 6-7 
kursdeltakere. Pasientene bør ha brukt Marevan 
i minst 6 måneder, og henvises fra sin fastlege 
eller kardiolog. Lege fra Hjerteavdelingen god-
kjenner hvem som er aktuelle for opplæringen.

FØRSTE KURSDAG:
Opplæring i egenmåling og bruk av apparatet (2 
timer) av bioingeniør og sykepleier fra Seksjon 
for Behandlingshjelpemidler. 

ANDRE KURSDAG:
4-6 uker etter første kursdag. Pasienten skal ha 
tatt minst 12 egenmålinger. Repetisjon i egen-
måling (1 time) ved bioingeniør. Opplæring i 
egendosering av Marevan (2 timer) ved syke-
pleier og lege fra Hjerteavdelingen.

TREDJE KURSDAG:
4-6 uker etter første kursdag. Pasienten skal ha 
tatt minst 12 egenmålinger. Repetisjon i egen-
dosering av sykepleier fra Hjerteavdelingen og 
skriftlig test av deltakerens kunnskap om egen-
dosering.

 
Kjersti Oterhals, Fag- og forskningssykepleier, Hjerteavdelingen,  

Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Førsteamanuensis, Institutt for sykepleiefag, 
Høgskolen i Bergen
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Opplæringen legger vekt på tema som: Hvordan 
kan Marevan hindre at det dannes blodpropp? 
Hva er INR? Måling av INR. INR er for lav eller for 
høy – hva skyldes det?

Faktorer som kan påvirke hvordan Marevan 
virker, er: sykdom, feber, influensa, diaré inntak 
av smertestillende medikamenter, oppstart 
eller doseendring av medikamenter, antibio-
tika eller soppmidler, kosttilskudd, naturmedis-
iner, dietter, slankekurer og alkohol. Inntak av 
vitamin K gjennom matvarer vektlegges, og for å 
unngå store variasjoner i INR bør de som bruker 
Marevan ha et jevnt inntak av grønnsaker (og 
andre matvarer) som inneholder mye vitamin K. 
Da vil medikamentdosen være tilpasset dette.

Her er eksempel på porsjoner av grønnsaker 
som inneholder omtrent like stor mengde 
vitamin K*: 
• ca. 1,5 dl kokt brokkoli
• ca. 2 dl blomkål
• ca. 5-8 stk. kokte rosenkål (fersk eller 

frossen)
• ca. 2-3 dl kokt kål
• ca. 1-1,5 dl kokt grønnkål
• ca. 1 dl kokt spinat (fersk eller frossen)
• ca. 4-5 dl (= én tallerken eller stor bolle) 

bladsalater (ruccola, romanesco etc.)

*Kilde: http://www.lhl.no/kosthold/ernaring-og-helse1/
spis-riktig-nar-du-bruker-marevan/

Videre blir det gjennomgått faktorer i hverdagen 
som kan påvirke INR- nivået slik som sport og 
aktivitetsnivå, stress, ferie, samt hvilke forhånds-
regler de skal ta ved tannbehandling, operasjon 
eller undersøkelser.

Kursdeltakerne blir anbefalt å måle INR én 
gang per uke, og de får utdelt skjema som viser 
hvordan Marevandoseringen skal være ut fra 
INR- nivå. En har ulike tabeller ut fra hvilket 
målområde for INR som er ønskelig. Tabell 1 viser 
dosering for de som har de fleste typer mekan-
iske hjerteklaffer. Den sier hva de skal gjøre som 
strakstiltak, og hva de skal gjøre dersom INR 
ligger på det samme nivået over tid. Videre får 
de utlevert en tabell som viser oversikt over dos-
eringstrinn og hvordan ukedoseringen eventuelt 
skal endres. Tabell 2 viser et utdrag av denne 
tabellen. Det anbefales å bruke dosett. Siste 
kursdag må deltakerne gjennomføre en skriftlig 

kunnskapstest, og denne må bestås før lege 
sender ut «sertifisering» i selvadministrering av 
Marevan. Fram til de er sertifisert, måler de INR 
selv, men ringer lege for å bestemme doseringen.
Mange av kursdeltakerne har brukt Marevan 
i mange år, og lenge hatt ønske om å ta hånd 
om dette selv. De gir uttrykk for at dette har 
stor betydning for deres livskvalitet; de føler 
seg mye tryggere når de kan måle INR når de 
har behov for det, spesielt når de er på reise. 
En spørreundersøkelse blant kardiologiske 
sykepleiere i Europa har avslørt at sykepleiere 
har lite kunnskap om Marevanbehandling [11]. 
Kardiologiske sykepleiere bør derfor øke sitt 
kunnskapsnivå på dette området, og moti-
verte pasienter bør tilbys selvadministrering av 
Marevan i alle landets helseforetak.
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Tabell 1. Dosering av Marevan, INR målområde 2,5 – 3,5. Mål: 3,0

Mekaniske klaffeproteser (unntatt On-X aortaklaffeprotese)

INR
STRAKSBEHANDLING

Hvis din INR er utenfor målområdet i en enkelt 
måling

UKEDOSE
Hvis din INR er utenfor målområdet ved 

flere målinger i løpet av 2-3 uker

6,0 – 8,0
Pause Marevan i 3 dager.

Kontakt fastlege eller legevakt
Redusér med 4 doseringstrinn

5,0 – 5,9
Pause Marevan i 2 dager.  

Kontakt fastlege
Redusér med 3 doseringstrinn

3,5 – 4,9
Pause Marevan i 1 dag,  

dersom INR > 4,5
Redusér med 2 doseringstrinn

3,1 – 3,4 Ingen Ingen

2,0 – 3,0 Ingen Ingen

1,7 – 1,9
Dobbel dose Marevan i 1 dag.  

Kontakt fastlege
Øk med 1 doseringstrinn

1,5 – 1,6
Dobbel dose Marevan i 1 dag.  

Kontakt fastlege
Øk med 2 doseringstrinn

Mindre enn 1,5
Dobbel dose Marevan i 1 dag, evt.  

Fragmin/Klexane. Kontakt fastlege eller legevakt
Øk med 3-4 doseringstrinn

Tabell2. Utdrag av skjema over doseringstrinn (1 linje = 1 trinn)

Tabletter per uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

32 4 5 4 5 4 5 5

30 5 4 4 4 5 4 4

28 4 4 4 4 4 4 4

26 3 4 4 4 3 4 4

24 4 3 4 3 4 3 3

22 3 3 3 3 3 3 4

21 3 3 3 3 3 3 3

20 3 3 3 3 3 3 2

19 2 3 3 3 2 3 3

18 2 3 2 3 2 3 3

17 3 2 3 2 3 2 2

16 3 2 2 2 3 2 2

15 2 2 2 2 2 2 3

14 2 2 2 2 2 2 2

13 2 2 2 2 2 2 1

12 2 1 2 2 1 2 2

11 2 1 2 1 2 1 2

10 2 1 2 1 2 1 1

9 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½

9 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½
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SKAL VI DRIVE MED  
PALLIASJON PÅ EN  
HJERTEAVDELING?

 
Cathrine Gjeitsund, Spesialsykepleier i palliativ sykepleie,  

Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

«Palliativ eller lindrende behandling er 
aktiv, helhetlig behandling for pasienter med 
en sykdom som ikke lenger svarer på kurativ 
(helbredende) behandling.» Slik definerer WHO 
begrepet palliasjon. Og selvsagt er dette noe vi 
som jobber med de sykeste hjertepasientene har 
drevet med lenge. Men har vi vært bevisste på at 
det er palliasjon vi utfører, og har vi hatt en sys-
tematisk tilnærming til de palliative pasientene? 

I starten var nesten all sykepleie som ble 
utført palliativ sykepleie. Vi levde kortere tid og 
det var infeksjonssykdommer som var årsak til 
de fleste dødsfall. I moderne tid har vi et stort 
fokus på forebygging og behandling, fordi vi fak-
tisk kan forebygge og behandle mange tidligere 
dødelige sykdommer. 

Til tross for stadig bedre medisiner og andre 
behandlingsmetoder, øker forekomsten av 
hjertesvikt i befolkningen. Hjertesvikt er en 
uhelbredelig tilstand. All behandling pasien-
tene våre får i dag, kan kun bidra til å kom-
pensere og lindre symptomer. Innen kreftom-
sorg blir behandlingsalternativene mer og mer 
målrettet, og stadig flere overlever kreft.  Det er 
faktisk slik at hjertesviktpasientene som gruppe 
har dårligere prognose, og lavere overlevelse 
over for eksempel 5 år.  Hjertesviktpasientene 
opplever mange av de samme tingene som kreft-
pasientene: plagsomme symptomer, angst og 
depresjon. Likevel har palliasjon hele tiden vært 
en naturlig del av kreftomsorgen og kanskje ikke 
like naturlig del av tilbudet til hjertesviktpasien-
tene.
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På Hjerteavdelingens sengepost på HUS har 
vi hatt fokus på palliasjon i over ett år. Vi har 
allerede gjort en del erfaringer, og tar disse med 
i det videre arbeidet. 

Kompetanseheving står sentralt når vi skal 
forbedre den palliative omsorgen. Vi har erfart at 
pleiepersonell bare trenger en slags påminnelse; 
kunnskapen ligger allerede i «ryggmargen» til de 
aller fleste. Palliativ sykepleie blir ofte kalt «the 
Art of Nursing», fordi det det handler om en per-
feksjonering av det aller mest grunnleggende vi 
lærer som sykepleiere. Vi observerer, kartlegger 
og forsøker å lindre tung pust, smerter, kvalme, 
engstelse og så videre. Men palliasjon er også i 
høy grad en tverrfaglig disiplin, og vi må kunne 
samarbeide med mange fagpersoner– lege, 
prest, fysioterapeut, sosionom, psykolog. 

Som et ledd i et kompetansehevingsprosjekt 
har pleiegruppen på sengeposten blant annet 
hatt arrangementet «Palliasjonsdesember». I 
hele måneden var det spesielt fokus på pal-
liasjon og hjertesvikt, med internundervisning og 
noen oppslag med informasjon på vaktrommets 
vegger. Det var veldig fint å oppleve engasje-
mentet fra kolleger; dette er et tema som opptar 
mange!

Når en pasient med langt kommet hjertesvikt 
blir innlagt på sykehus, er det viktig at sykepleier 
og lege «ser» det samme. Vi har erfart at det har 
vært lettere for sykepleierne å plukke ut disse 
pasientene, enn for legegruppen. Det var over-
raskende mange av våre legekolleger som satte 
likhetstegn mellom «terminal pasient» og «palli-
ativ pasient».  Derfor har det også her vært nød-
vendig med en kompetanseheving.

De europeiske guidelines for hjertesvikt har 
definert hvilke hjertesviktpasienter som bør få 
et palliativt tilbud. Følgende kriterier blir listet 
opp:
• Hyppige sykehusinnleggelser på grunn av 

forverret tilstand, uten noen utløsende 
årsak

• Ikke aktuell for transplantasjon/mekanisk 
pumpestøtte

• NYHA klasse 4 
• Økende hjelpebehov
• Kardiell kakeksi

Når vi har identifisert pasienten som trenger et 
palliativt tilbud, må vi kartlegge de plagsomme 
symptomene og vurdere pasienten helhetlig. Hva 

er det som fører til at pasienten stadig blir inn-
lagt, til tross for optimal medikamentell behan-
dling?  Noen problemer kan vi enkelt løse på 
post, og sammen med førstelinjetjenesten. Vi har 
også et palliativt team som pasienten kan hen-
vises til. Det palliative teamet på HUS blir pre-
sentert i denne utgaven av Hjerteposten. 

Den palliative hjertesviktpasienten og de 
pårørende trenger god informasjon. Mange 
pasienter forstår ikke hva tilstanden hjertesvikt 
innebærer, og har forventninger om å bli friske. 
De trenger kunnskap for å kunne mestre situas-
jonen, og for å kunne ivareta optimal egenom-
sorg.

Vi opplever at de pasienter og pårørende som 
får et systematisk palliativt tilbud, føler seg godt 
ivaretatt. Vårt mål er at god symptombehan-
dling/lindring, god informasjon og god planleg-
ging i forhold til hjemreise og hjemmeforhold, 
skal føre til økt trygghet og bedre livskvalitet i 
den siste tiden.
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PALLIATIVT TEAM  
VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS 

 
Irene Instenes, Spesialsykepleier i Geriatri, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

I en eldre herskapelig villa i Haukelandsveien 
i Bergen holder en spesiell gruppe fag-
personer til. I historiske omgivelser rik på 
minner fra tidligere tider, har den tverrfaglig 
sammensatte enheten «Palliativt team» sitt 

virke.  Allerede i det vi passerer hoveddøren 
får vi følelsen av å være velkommen. Det første 
som møter oss er en godt synlig oppslagstavle 
inneholdende navn på alle i gruppen, de som er 
tilstede denne dagen, de som er ute et lite øye- 
blikk og de som er fraværende.  Hyggelige og 
hjelpsomme mennesker geleider oss inn i riktig 
møterom, hvor det selv tidlig på dag råder stor 
aktivitet. 

I forbindelse med at Hjerteavdelingen på 
Haukeland Universitetssykehus fikk sin første 
spesialsykepleier i palliativ sykepleie juni 2015, 
har avdelingen stiftet et nært og hyppig bekjent-
skap med denne faggruppen. Sykepleier Cath-
rine Gjeitsund har med sin spesialkompetanse 
tydeliggjort viktigheten av et nært samarbeid 
med den palliative omsorgstjenesten, spesielt i 
behandlingen av pasienter med alvorlig og langt-
kommet hjertesvikt. 

Denne desemberdagen blir oppgavene nøye 
fordelt innad i det palliative teamet, og vi blir 
vitne til en gruppe som utstråler stor grad av 
trygghet og kunnskap. Mangfoldet av yrkes-
grupper representert er omfattende. Det er tre 
faste overleger tilknyttet teamet, åtte spesialut-
dannete sykepleiere, spesialutdannet fysiotera-
peut, sykehusprest, sosionom og psykologspesi-
alist.

Arbeidet til palliativt team er basert på en 
helhetlig vurdering av pasientens behov og en 
tverrfaglig tilnærming.

Teamet ivaretar grunnleggende og spesialisert 
palliasjon i form av: 
• Kartlegging av symptomer og plager
• Symptomlindring
• Informasjon til pårørende
• Ivaretagelse av pårørende
• Terminalpleie
• Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte
• Dokumentasjon og kommunikasjon 

mellom aktørene
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Alle i palliativt team har spesialkompetanse 
i palliasjon og kan gi konsulentbistand internt i 
avdelingene ved Haukeland universitetssykehus. 
De skal være en støttefunksjon til aktuelle 
poster ved sykehuset, og gjennom samar-
beid med postens personale gi råd, innspill og 
veiledning. Arbeidet er rettet mot pasienter og 
pårørende.

Der det er nødvendig skal teamet vurdere 
henvisning til andre palliative tilbud. I samar-
beidet mellom spesialist og kommunehelset-
jenesten, kan teamet være en initiativtaker 
til felleskonsultasjoner og arbeid med indi-
viduell plan. Det samme gjelder når pasient 
overføres fra sykehus til primærhelsetjenesten. 
Teamet skal da kunne bistå med ambulant virk-
somhet, det vil si vurderingsbesøk i hjemmet, 
på sykehjem eller ved lokalsykehus i samar-
beid med det helsepersonell som har ansvar 
for pasienten. Dette arbeidet inneholder også 
alltid ivaretagelse av pasientens pårørende/
nærstående.

Målet er at alle pasienter ved Haukeland Uni-
versitetssykehus som har behov for lindrende 
behandling til enhver tid skal få tilgang til den 
nødvendige kompetanse i forhold til sine behov. 
I dette ligger en best mulig lindring av smerte 
og andre fysiske, psykiske, sosiale, åndelige/
eksistensielle behov. Pasientene skal med 
dette tilbudet få følelsen og opplevelsen av de 
ulike tjenesteyterne i og utenfor sykehuset som 
en sammenhengende kjede. Målet er at alle 
pasienter skal få en best mulig omsorg ved livets 
slutt.

Det er med varmt hjerte vi forlater palliativt 
team denne desemberdagen. Selv med frost og 
snø i luften, er følelsen av trygghet og respekt 
gjennomstrømmende. Trygghet for at når man 
trenger det som mest, er det mennesker som 
legger sin sjel i å sørge for å spre kunnskap om 
lindring, velvære og omsorg i livets siste fase. 
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ESC GUIDELINES – HEART FAILURE
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diagnostic or therapeutic procedure. They should be helpful in everyday  
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Nytt opptak til Master i klinisk sykepleie/videreutdanning i kardiologisk 
sykepleie ved Høgskolen i Bergen.

Søknadsfrist 1. mars 2016

Søknadsskjema
http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/ma-ks/

Master i klinisk sykepleie har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk 
spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan foreta selvstendig, forskningsbasert 
vurdering og beslutning i komplekse situasjoner.

Omfang: 3 år deltid (67 %)/ 120 studiepoeng

Sykepleiere som ønsker et kortere studieløp enn mastergrad, vil kunne oppnå kvalifikasjon 
som spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie etter 60 studiepoeng (1,5 år).

Opptakskrav
Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier. I tillegg kreves det minst 1 års 
sykepleiefaglig praksis.

Hva er du kvalifisert for?
Sykepleiere med 60 studiepoeng fra Klinisk master i kardiologisk sykepleie er kvalifisert til å 
arbeide som spesialsykepleier i sykehus på medisinske og kirurgiske avdelinger, ved 
rehabiliteringsenheter, i primærhelsetjenesten og innenfor andre relevante helsetjenestetilbud. 
Etter fullført klinisk mastergrad kan kardiologiske sykepleiere i tillegg bidra til forbedring og 
utvikling av helsetjenestetilbudet til hjertepasienter, samt delta i forskning.

Ved spørsmål: nina.falun@helse-bergen.no eller kjersti.oterhals@helse-bergen.no

Neste nummer av H jerteposten kommer i  
juni og vil ha temaet ARYTMI

For at H jerteposten skal bli et faglig inspirerende blad, oppfordrer vi våre  
medlemmer til å komme med tilbakemeldinger og sende inn aktuelle bidrag!

Ta kontakt med Irene Instenes på mail: irene.instenes@hotmail.com
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NY DOKTORGRAD:
 KJERSTI OTERHALS 

Trang aortaklaff, eller aortastenose, er den vanligste 
formen for hjerteklaffsykdom, og ca. 1000 personer  
opereres årlig for dette i Norge. 
Aortaklaffesykdom er økende med alder, og symp-
tomene er tungpust, brystsmerter, svimmelhet  

eller besvimelse. Så lenge pasienten er symptomfri er prog-
nosen relativt god, men så snart symptomer oppstår, reduseres 
leveutsiktene betydelig uten kirurgisk behandling. Kirurgisk 
behandling innebærer innsetting av biologisk eller mekanisk 
hjerteklaff.

I sin avhandling belyser Kjersti hvordan aortastenose påvirker 
pasientens fysiske og mentale helse, samt hvordan de som får 
innsatt en mekanisk hjerteklaff tilpasser seg å leve med dette.

Basert på en spørreundersøkelse blant personer med aortaste- 
nose som ikke var operert, viser resultatene at de som har 
symptomer rapporterer dårligere fysisk og mental helse enn de 
som ikke har symptomer. Ikke alle med symptomer var tilbudt  
kirurgisk behandling etter 18 måneder. Alvorlighetsgraden 
av aortastenose, samt hvor stor risiko en operasjon ville ha, 
hadde betydning for hvem som ble tilbudt kirurgisk behandling. 
Videre ble det undersøkt hvilke faktorer som hadde sammen-
heng med dårlig helse. Faktorer som hadde sammenheng med 
dårligere fysisk helse var lav utdanning, lav fysisk funksjonsnivå,  
symptomer på hjertesvikt, høy operasjonsrisiko, symptomer på 
depresjon eller andre tilleggssykdommer.

Kjerst Oterhals

Den 27. august disputerte Kjersti Oterhals for Ph.D.-graden ved Universitet i 
Bergen med avhandlingen “Patient-reported outcomes in patients with aortic 

stenosis with and without aortic valve replacement”.
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Det å bo alene, ha symptomer på angst, eller 
emosjonelle plager, hadde sammenheng med 
dårlig helse. Bruk av warfarin ble vurdert som 
det mest problematiske ved å ha en mekanisk 
hjerteklaff. For noen var den hørbare klikkelyden 
fra hjerteklaffen forstyrrende. Funnene viser 
også at pasientene har behov for mer kunnskap 
om blodfortynnende medisin og hvordan effek- 
ten av denne påvirkes av levesett, mat, drikke og 
andre medisiner.

Kjersti sitt doktorgradsarbeid er utført ved Hjer-
teavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus 
og utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i 
Bergen. Hennes hovedveileder har vært 1. aman-
uensis Tone M. Norekvål. Medveiledere har vært 
Professor Rune Haaverstad og professor Jan Erik 
Nordrehaug.

Stolte kollegaer fikk overvære en flott dis-
putas den 27. august. Det var en stor forsamling 
som hadde tatt turen til Auditorium 1, Bygg for 
Biologiske Basalfag denne dagen. Kjersti selv 
fremviste en imponerende kunnskap og inn-

sikt i eget studie. Det som for oss tilhørere 
kunne fremstå som komplisert og uoversiktlig, 
spesielt med tanke på studiens statistiske resul-
tater og tabeller, forklarte Kjersti med stor ro 
og urokkelig fasthet. Disputasen varte i vel tre 
timer og to opponenter gjennomgikk store deler 
av avhandlingen med sine mange spørsmål. 
Kjersti gjennomførte disputasen på en utmerket 
måte, og kan stolt titulere seg med graden PhD.   
Disputasen ble feiret med påfølgende lunsj ved 
Hjerteavdelingen, og festmiddag i ærverdige 
omgivelser i Kalfarveien 31 (gamle Pleiestiftelsen 
/ tidligere Leprasykehuset i Bergen). Familie, 
venner og gode kollegaer fikk servert retter fra 
en utsøkt meny, og festtalene preget kvelden. 
Det var ikke mangel på rosende ord. En flott 
markering av denne merkedagen. 

Gratulerer så mye Kjersti!



42 Hjerteposten Utgave Nr. 1 2016

NYHET!
PRADAXA — DEN ENESTE NOAK  
MED SPESIFIKK ANTIDOT1-3

Praxbind «Boehringer Ingelheim»
Antidot.      ATC-nr.: V03AB                    C

INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 g/50 ml: Hvert 
hetteglass (50 ml) inneh.: Idarusizumab 2,5 g, natriumacetattrihydrat, 
eddiksyre, sorbitol, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker. Indikas-
joner: Spesifikt reverserende middel for dabigatran, indisert til voksne 
pasienter som får behandling med Pradaxa (dabigatraneteksilat) når 
rask reversering av dets antikoagulasjonseffekt er påkrevd; ved akutt 
kirurgi/akutte prosedyrer, ved livstruende eller ukontrollert blødning.
Dosering: Kun til bruk i sykehus. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 
5 g (2 × 2,5 g, dvs. 2 × 50 ml). Administrering av ytterligere 5 g kan 
vurderes i følgende situasjoner: Ny klinisk relevant blødning sammen 
med forlengede koagulasjonstider, dersom en potensiell reblødning ville 
være livstruende og det observeres forlengede koagulasjonstider eller 
dersom pasienten trenger ytterligere akutt kirurgi/akutt prosedyre og har 
forlengede koagulasjonstider. Idarusizumab kan brukes sammen med 
medisinsk hensiktsmessig standard støttebehandling. Gjenopptak av 
antitrombotisk behandling: Behandling med Pradaxa kan gjenopptas 
etter 24 timer hvis pasienten er klinisk stabil og adekvat hemostase 
er oppnådd. Annen antitrombotisk behandling (f.eks. lavmolekylært 
heparin) kan påbegynnes når som helst hvis pasienten er klinisk stabil 
og adekvat hemostase er oppnådd.Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering.Barn: Ingen data. Tilberedning: 
Skal ikke blandes med andre legemidler. Administrering: I.v., som 2 

påfølgende infusjoner over 5-10 minutter hver, eller som bolusinjeksjon. 
Kontraindikasjoner: Ingen kjente. Forsiktighetsregler: Bindes spesifikt 
til dabigatran og reverserer dets antikoagulasjonseffekt. Reverserer 
ikke effekten av andre antikoagulanter.  Hypersensitivitet: Risikoen ved 
kjent hypersensitivitet for innholdsstoffene må veies nøye opp mot 
potensielle fordeler ved behandlingen. Ved anafylaktisk eller annen 
alvorlig reaksjon, bør administreringen av idarusizumab opphøre umid-
delbart og hensiktsmessig behandling påbegynnes. Tromboemboliske 
hendelser: Reversering av dabigatranbehandling eksponerer pasienten 
for tromboserisiko pga. underliggende sykdom. Antikoagulasjonsbehan-
dling bør derfor gjenopptas så snart det er medisinsk hensiktsmessig. 
Sorbitol: Anbefalt dose inneholder 4 g sorbitol. Risikoen må veies opp 
mot potensielle fordeler ved arvelig fruktoseintoleranse. Ved eventuell 
behandling kreves intensivert medisinsk overvåkning under og i 24 timer 
etter eksponering. Natrium: Inneholder 2,2 mmol (50 mg) natrium, og 
dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Interaksjoner: Ingen 
interaksjonsstudier utført. Basert på farmakokinetiske egenskaper og 
den høye spesifisiteten ved binding til dabigatran, er klinisk relevante 
legemiddelinteraksjoner usannsynlig. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Ingen data. Kan brukes under graviditet hvis forventet klinisk 
fordel oppveier potensiell risiko. Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. 
Fertilitet: Ingen data. Bivirkninger: Ingen bivirkninger påvist. Overdosering 
Forgiftning: Ingen klinisk erfaring. Egenskaper: Virkningsmekanisme: 
Bindes potent og spesifikt til dabigatran og dets metabolitter, og nøytral-
iserer antikoagulasjonseffekten. Fordeling: Multifasisk disposisjonskinetikk 

og begrenset ekstravaskulær distribusjon. Vdss: 8,9 liter. Halveringstid: 
Initial t ½ 47 minutter, terminal t ½ 10,3 timer. Metabolisme: Biode-
gradering til mindre molekyler som reabsorberes og inkorporeres i den 
generelle proteinsyntesen.Utskillelse: Total clearance 47,0 ml/minutt. 
32,1% av dosen gjenfinnes i urin etter 6 timer, <1% i de påfølgende 
18 timene. Resten antas eliminert via proteinkatabolisme. Oppbevaring 
og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Før bruk kan uåpnede 
hetteglass oppbevares ved 25°C i <48 timer, hvis de oppbevares i 
originalemballasjen eller <6 timer ved eksponering for lys. Skal brukes 
umiddelbart etter anbrudd. Etter anbrudd er idarusizumab kjemisk og 
fysisk stabil i 1 time ved romtemperatur.  Brukeren er ansvarlig for 
oppbevaringstid og -forhold, hvis preparatet ikke brukes umiddelbart. 
Andre opplysninger: Idarusizumab gir midlertidig proteinuri. Dette indikerer 
ikke nyreskade og bør tas i betraktning ved urintesting. Utlevering: Kun 
til bruk i sykehus. Pakninger, priser og refusjon: 2 × 2,5 g (hetteglass),  
29 804,70 kr. Basert på SPC av 20.11.15. Referanser: 1. Praxbind 
SPC kap. 4.4. (23.07.15)  2. Rivaroxaban SPC kap. 4.9. (juli 2015)  
3. Apixaban SPC kap. 4.9. (24.09.15)  4. Connolly SJ, Michael MD, 
Ezekowitz MD, et al. Dabigatran versus Warfarin in patients with Atrial 
Fibrillation. NEJM 2009 Sep 17;361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010 
Nov 4;363:1875-1876 and NEJM 2014 Oct 9;371(15):1464-1465]  
5. Healey JS, Eikelboom J, Douketis J et al. Periprocedural bleeding and-
thromboembolic events with dabigatran compared with warfarin: Results 
from the randomized evaluation of long-term anticoagulation therapy 
(RE-LY) randomized trial. Circulation 2012 Jul 17; 126(3):343-348.

Akutte, uforutsette hendelser oppstår også blant 
pasienter på antikoagulasjon4,5. I RE-LY-studien opp-
levde 1 av 50 behov for en akutt prosedyre4,5. Praxbind 
(idarusizumab) reverserer den antikoagulerende 
effekten av Pradaxa innen få minutter for pasienter som1:

  har behov for akutt kirurgi/    
   hasteprosedyrer

  har livstruende og ukontrollert blødning

 PRAXBIND  
— reverserer anti- 
koagulasjonseffekten av 
Pradaxa umiddelbart1

PR
A1

60
10

4

Pradaxa «Boehringer Ingelheim»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07 C
 
KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: 
Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg, 
hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), 
paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 110 mg og 
150 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med 
ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, som 
tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år, hjertesvikt NYHA klasse ≥II, diabetes, 
hypertensjon. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme 
(LE), og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne. 75 mg 
og 110 mg: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom 
(VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi 
eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Før dabigatraneteksilatbehandling 
startes, må nyrefunksjonen undersøkes for alle pasienter ved å beregne 
ClCR for å utelukke alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).  
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaf-
feassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer: Voksne: Anbe-
falt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig. Behandling av DVT og 
LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (DVT/LE): Voksne: An-
befalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig etter behandling med 
parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager. Behandlingens varighet 
bør bestemmes individuelt etter nøye vurdering av behandlingens nytte 
veid mot risiko for blødning. Forebygging av slag og systemisk embolisme 
hos pasienter med atrieflimmer, DVT/LE: Populasjoner hvor redusert 
daglig dose anbefales: 1 kapsel à 110 mg 2 ganger daglig er anbefalt 
til eldre (≥80 år) og pasienter som samtidig bruker verapamil (verapa-
mil og Pradaxa tas til samme tid). For følgende pasienter bør man 
velge dosering 300 mg eller 220 mg basert på individuell vurdering av 
risiko for tromboembolisme og risiko for blødning: Pasienter 75-80 år, 
pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt), 
gastritt, øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom, andre pasienter 
med økt blødningsrisiko. Pasienter med økt blødningsrisiko: Nøye klin-
isk observasjon (tegn til blødning og anemi) anbefales i hele behan-
dlingsperioden og dosejusteringer kan gjøres individuelt. Overgang til 
parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste 
dose før bytte til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt 
antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dab-
igatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som neste dose parenteral be-
handling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av 
kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til 
vitamin K-antagonist (VKA, f.eks. warfarin): ClCR ≥50 ml/minutt, VKA 
startes 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat. ClCR ≥30-<50 
ml/minutt, VKA startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat. 
Siden dabigatran kan øke INR, vil INR bedre reflektere VKAs effekt først 
etter at Pradaxa har vært seponert i minst 2 dager. Overgang fra VKA 
(f.eks. warfarin): VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når 
INR er <2. Konvertering av atrieflimmer: Pasienten kan behandles med 
dabigatraneteksilat i forbindelse med elektrisk eller medikamentell kon-
vertering. Primær forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hoftepro-
tesekirurgi: Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 
gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang 
daglig i totalt 28-35 dager. Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase 
ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, 
bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Primær forebyg-
ging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Voksne: Anbefalt 
dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen 
bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt 
kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. Be-
handlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behan-
dling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte 
med 2 kapsler 1 gang daglig. Populasjoner hvor redusert daglig dose 
anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig er anbefalt til 
eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 
30-50 ml/minutt) og ved samtidig bruk av amiodaron, kinidin eller 
verapamil (Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). Ved moder-
at nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av verapamil, bør det vurderes 
å redusere doseringen av dabigatraneteksilat til 75 mg daglig. Overgang 
til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste 
dose før bytte fra dabigatraneteksilat til parenteralt antikoagulantium. 
Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt antiko-
agulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som 
neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt 
som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert hep-
arin). Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon (alle indikasjoner): 
Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet 
bør utvises. Under behandling må nyrefunksjonen følges der det er mistanke 
om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering 
og bruk av legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen); ved mild til 
moderat nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter >75 år, minst 1 gang 
årlig, eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert 
daglig dose anbefales (ovenfor). Barn og ungdom <18 år (alle indikas-
joner): Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre 
>75 år (alle indikasjoner): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør 
utvises. Nyrefunksjonen bør følges minst 1 gang årlig, eller hyppigere 
ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales 
(ovenfor). Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et 
glass vann. Kapslene skal ikke åpnes da inntak av kapselinnholdet alene 
kan gi økt blødningsrisiko. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen 
av innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). 
Aktiv klinisk signifikant blødning. Skade eller tilstander som vurderes å 

utgjøre en vesentlig risiko for større blødninger. Dette kan inkludere 
pågående eller nylig oppstått gastrointestinalsår, maligne svulster med 
høy blødningsrisiko, nylig oppstått hjerne- eller spinalskade, nylig utført 
kirurgisk inngrep i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig oppstått intrakra-
niell blødning, kjent eller mistanke om øsofageale varicer, arteriovenøse 
malformasjoner, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller in-
tracerebrale vaskulære anormale tilstander. Samtidig behandling med 
andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært 
heparin (enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks 
osv.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, apixaban osv.), 
unntatt i spesielle situasjoner som bytte av antikoagulasjonsbehandling 
eller når UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt veneka-
teter eller kateter i en arterie åpent. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom 
som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med 
følgende sterke P-gp-hemmere: Systemisk ketokonazol, ciklosporin, 
itrakonazol og dronedaron. Kunstige hjerteklaffer som krever antikoag-
ulasjonsbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede 
leverenzymer >2 × øvre normalverdi. Svært begrenset klinisk erfaring 
med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejust-
ering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blød-
ningsrisiko: Hos eldre ≥75 år er dabigatran forbundet med høyere 
forekomst av større gastrointestinale blødninger ved dosering 150 mg 
2 ganger daglig. Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller ane-
mi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer som 
medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller 
funksjonelle blodplatedefekter, nylig biopsi eller større traumer, bakteriell 
endokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointestinal refluks. Skader, til-
stander, prosedyrer og/eller farmakologisk behandling (som NSAIDs, 
platehemmere, SSRIs, SNRIs) som signifikant øker risikoen for større 
blødninger, krever nøye nytte-/risikovurdering. Pradaxa skal kun gis hvis 
fordelene oppveier blødningsrisikoen. Ved tilleggsfaktorer for blødning 
kan måling av dabigatrans antikoagulasjonseffekt være nyttig for å 
unngå for stor eksponering. INR-test er upålitelig hos pasienter som 
behandles med dabigatran og bør derfor ikke utføres. ECT, dTT og aPTT 
kan gi nyttig informasjon, men testene er ikke standardiserte og resulta-
tene bør tolkes med forsiktighet. Ved alvorlige blødninger må behandlin-
gen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker 
blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med 
forsiktighet sammen med dabigatran. Ved utvikling av akutt nyresvikt 
må dabigatran seponeres. Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling 
av akutt iskemisk slag kan overveies hvis dTT, ECT eller aPTT ikke 
overstiger øvre referansenivå iht. lokale referanseverdier. Plasmakonsen-
trasjonene av dabigatraneteksilat kan øke ved samtidig bruk av svake 
til moderate P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron, posakonazol, 
kinidin og ticagrelor), nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) eller 
alder ≥75 år - for dosejustering, se Dosering. Kirurgi og intervensjoner: 
Pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep eller invasive prosedyrer 
er utsatt for økt blødningsrisiko, og det kan være behov for midlertidig 
seponering. Forsiktighet bør utvises når behandlingen blir midlertidig 
seponert da utskillelse av dabigatran kan ta lenger tid ved nedsatt nyre-
funksjon. Spinal-/epiduralanestesi, lumbalpunksjon: Økt risiko for spi-
nale eller epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller 
gjentatte punksjoner og ved bruk av epiduralkatetre over lengre tid. 1. 
dose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Det 
kreves hyppig observasjon for nevrologiske tegn og symptomer. Pasient-
er med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofak-
torer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da 
det foreligger begrensede sikkerhets- og effektdata. Kapselen inneholder 
fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. In-
teraksjoner: Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Begrenset 
erfaring med følgende behandlinger som kan gi økt blødningsrisiko ved 
samtidig bruk med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin, lavmole-
kylært heparin og heparinderivater, (fondaparinuks, desirudin), trombo-
lytiske legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre 
orale antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-resep-
torantagonister, tiklopidin, prasugrel, ticagrelor, dekstran og sulfinpyrazon. 
Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å 
bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. ASA- eller klopidogrel-
behandling samtidig med dabigatraneteksilat 110 mg eller 150 mg 2 
ganger daglig, kan gi økt risiko for større blødninger. NSAIDs: Pga. 
blødningsrisiko, særlig for NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales 
nøye observasjon for tegn på blødning. Blødningsrisikoen kan være økt 
ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat og SSRIs eller SNRIs. Dab-
igatraneteksilat er substrat for efflukstransportproteinet P-gp. Samtidig 
administrering med P-gp-hemmere (amiodaron, posakonazol, verapa-
mil, kinidin, ketokonazol, dronedaron, klaritromycin og ticagrelor) forventes 
å gi økt dabigatranplasmakonsentrasjon. For dosejustering ved samtidig 
bruk med amiodaron, verapamil og kinidin, se Dosering. Forsiktighet 
må utvises og nøye klinisk observasjon (tegn til blødning eller anemi) 
er påkrevd, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig behandling med 
systemisk ketokonazol, itrakonazol, ciklosporin og dronedaron er kon-
traindisert. Samtidig behandling med takrolimus anbefales ikke. Lang 
halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker 
etter amiodaronseponering. Samtidig bruk av P-gp-induktorer som ri-
fampicin, johannesurt (prikkperikum), karbamazepin eller fenytoin re-
duserer dabigatrankonsentrasjonen og bør unngås. Proteasehemmere 
inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke undersøkt og samtidig be-
handling anbefales ikke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det 
er begrenset mengde data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier 
har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. 
Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke 
brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Det fore-
ligger ikke kliniske data på effekten av dabigatran på barn som ammes. 

Amming bør avbrytes under behandling. Fertilitet: Ingen tilgjengelige 
humane data. Bivirkninger: Vanligst rapportert er blødninger som fore-
kommer hos ca. 14% av pasientene som er korttidsbehandlet for elek-
tiv hofte- eller kneprotesekirurgi, 16,5% av pasienter med atrieflimmer 
behandlet for forebyggelse av slag og systemisk emboli og hos 14,4% 
av pasienter behandlet for DVT/LE. Større eller alvorlige blødninger kan 
forekomme og, uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, livstru-
ende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske 
studier. Forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi: 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin. Lever/
galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, redusert hematokrit. 
Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, diaré, kvalme, rektal blødning, 
blødning fra hemoroider, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødning fra 
sår. Hud: Hudblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: 
Forhøyet ALAT/ASAT, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. Luftveier: 
Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nyre/urinveier: Urogen-
ital blødning, inkl. hematuri. Øvrige: Blødning ved sår, postoperativt 
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking, sårsekresjon. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastro-
intestinale: Abdominalsmerte, dyspepsi, gastrointestinalsår, inkl. øsofa-
gealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, dysfagi. Hjerte/
kar: Blødning. Immunsystemet: Utslett, pruritus, anafylaktisk reaksjon, 
angioødem, urticaria. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakranial 
hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk 
av kateter, blodig væsking, blødning ved innsnittstedet, anemi postop-
erativt, sårdrenering, postoperativ drenering. Ukjent: Immunsystemet: 
Bronkospasme. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne 
med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/
lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, abdomi-
nalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme. Hud: Hudblødning. Luftveier: Epis-
takse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin, trombocytopeni. 
Gastrointestinale: Rektal blødning, blødning fra hemoroider, gastrointes-
tinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssyk-
dom, oppkast, dysfagi. Hjerte/kar: Hematom, blødning. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/
unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT/ASAT. Luftveier: Hemoptyse. 
Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Blod/lymfe: Redusert hematokrit. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, 
angioødem, urticaria. Lever/galle: Økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. 
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: Blødning ved injeksjons-
stedet, blødning ved innstikk av kateter, blødning ved sår, blødning ved 
innsnittstedet. Ukjent: Immunsystemet: Bronkospasme. DVT/LE behandling 
og DVT/LE profylakse: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Gastrointestinal blødning, dyspepsi, rektal blødning. Hud: Hudblødning. 
Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointes-
tinale: Abdominalsmerte, diaré, kvalme, blødning fra hemoroider, gas-
trointestinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal 
reflukssykdom, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødning. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/
unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT eller ASAT, økte leverenzymer. 
Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: 
Blødning ved sår. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trom-
bocytopeni. Gastrointestinale: Dysfagi. Immunsystemet: Anafylaktisk 
reaksjon, angioødem, urticaria. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. 
Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk av kateter, 
blødning ved innsnittstedet. Ukjent: Blod/lymfe: Redusert hemoglobin, 
redusert hematokrit. Immunsystemet: Bronkospasme. Lever/galle: Hy-
perbilirubinemi. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyere doser enn 
anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødning-
skomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen 
undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Passende støttebehan-
dling, slik som kirurgisk hemostase og blodtransfusjon bør vurderes. 
Aktivert protrombinkomplekskonsentrat (f.eks. FEIBA), rekombinant 
faktor VIIa eller konsentrat av koagulasjonsfaktorene II, IX og X kan også 
overveies, men data vedrørende klinisk nytte er svært begrenset. Koag-
ulasjonstester kan være upålitelige ved administrering av de foreslåtte 
reverserende faktorene. Ved trombocytopeni eller ved bruk av langtids-
virkende platehemmere bør administrering av blodplatekonsentrat også 
overveies. Symptomatisk behandling bør gis utifra klinisk vurdering. 
Dabigatran kan fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfaring vedrøren-
de nytten av denne prosedyren. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A 
E07 side c. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen 
for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: 10 stk.1 (endose) 
158,80. 60 stk.1 (endose) 753,50. 110 mg: 10 stk.2 (endose) 158,80. 
60 stk.2 (endose) 753,50. 180 stk. (endose) 2.178,- 150 mg: 60 
stk.3 (endose) 753,50. 180 stk. (endose) 2.178,-. Refusjonsberettiget 
bruk: Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasient-
er med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer 
slik som tidligere slag eller TIA (transient ischemic attack); alder f.o.m. 
75 år, hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II), diabetes, hypertensjon. Re-
fusjonskoder: ICPC K78, ICD I48. Vilkår: Ingen. Primærforebyggelse av 
venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har gjennom-
gått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Refus-
jonskoder: ICPC 20, ICD 20. Vilkår: 136) Refusjon ytes selv om legem-
idlet skal benyttes i mindre enn 3 mnd. Behandling av dyp venetrombose 
(DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og 
LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC: K93: Lungeemboli. 
K94: Dyp venetrombose ICD: I26: Lungeemboli. I80: Flebitt og trombo-
flebitt. I82: Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesielle. 
Sist endret: 19.08.2015. Basert på: SPC godkjent av SLV: 20.10.2015
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NYHET!
PRADAXA — DEN ENESTE NOAK  
MED SPESIFIKK ANTIDOT1-3

Praxbind «Boehringer Ingelheim»
Antidot.      ATC-nr.: V03AB                    C

INJEKSJONS-/INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 g/50 ml: Hvert 
hetteglass (50 ml) inneh.: Idarusizumab 2,5 g, natriumacetattrihydrat, 
eddiksyre, sorbitol, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker. Indikas-
joner: Spesifikt reverserende middel for dabigatran, indisert til voksne 
pasienter som får behandling med Pradaxa (dabigatraneteksilat) når 
rask reversering av dets antikoagulasjonseffekt er påkrevd; ved akutt 
kirurgi/akutte prosedyrer, ved livstruende eller ukontrollert blødning.
Dosering: Kun til bruk i sykehus. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 
5 g (2 × 2,5 g, dvs. 2 × 50 ml). Administrering av ytterligere 5 g kan 
vurderes i følgende situasjoner: Ny klinisk relevant blødning sammen 
med forlengede koagulasjonstider, dersom en potensiell reblødning ville 
være livstruende og det observeres forlengede koagulasjonstider eller 
dersom pasienten trenger ytterligere akutt kirurgi/akutt prosedyre og har 
forlengede koagulasjonstider. Idarusizumab kan brukes sammen med 
medisinsk hensiktsmessig standard støttebehandling. Gjenopptak av 
antitrombotisk behandling: Behandling med Pradaxa kan gjenopptas 
etter 24 timer hvis pasienten er klinisk stabil og adekvat hemostase 
er oppnådd. Annen antitrombotisk behandling (f.eks. lavmolekylært 
heparin) kan påbegynnes når som helst hvis pasienten er klinisk stabil 
og adekvat hemostase er oppnådd.Spesielle pasientgrupper: Nedsatt 
lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering.Barn: Ingen data. Tilberedning: 
Skal ikke blandes med andre legemidler. Administrering: I.v., som 2 

påfølgende infusjoner over 5-10 minutter hver, eller som bolusinjeksjon. 
Kontraindikasjoner: Ingen kjente. Forsiktighetsregler: Bindes spesifikt 
til dabigatran og reverserer dets antikoagulasjonseffekt. Reverserer 
ikke effekten av andre antikoagulanter.  Hypersensitivitet: Risikoen ved 
kjent hypersensitivitet for innholdsstoffene må veies nøye opp mot 
potensielle fordeler ved behandlingen. Ved anafylaktisk eller annen 
alvorlig reaksjon, bør administreringen av idarusizumab opphøre umid-
delbart og hensiktsmessig behandling påbegynnes. Tromboemboliske 
hendelser: Reversering av dabigatranbehandling eksponerer pasienten 
for tromboserisiko pga. underliggende sykdom. Antikoagulasjonsbehan-
dling bør derfor gjenopptas så snart det er medisinsk hensiktsmessig. 
Sorbitol: Anbefalt dose inneholder 4 g sorbitol. Risikoen må veies opp 
mot potensielle fordeler ved arvelig fruktoseintoleranse. Ved eventuell 
behandling kreves intensivert medisinsk overvåkning under og i 24 timer 
etter eksponering. Natrium: Inneholder 2,2 mmol (50 mg) natrium, og 
dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Interaksjoner: Ingen 
interaksjonsstudier utført. Basert på farmakokinetiske egenskaper og 
den høye spesifisiteten ved binding til dabigatran, er klinisk relevante 
legemiddelinteraksjoner usannsynlig. Graviditet, amming og fertilitet: 
Graviditet: Ingen data. Kan brukes under graviditet hvis forventet klinisk 
fordel oppveier potensiell risiko. Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. 
Fertilitet: Ingen data. Bivirkninger: Ingen bivirkninger påvist. Overdosering 
Forgiftning: Ingen klinisk erfaring. Egenskaper: Virkningsmekanisme: 
Bindes potent og spesifikt til dabigatran og dets metabolitter, og nøytral-
iserer antikoagulasjonseffekten. Fordeling: Multifasisk disposisjonskinetikk 

og begrenset ekstravaskulær distribusjon. Vdss: 8,9 liter. Halveringstid: 
Initial t ½ 47 minutter, terminal t ½ 10,3 timer. Metabolisme: Biode-
gradering til mindre molekyler som reabsorberes og inkorporeres i den 
generelle proteinsyntesen.Utskillelse: Total clearance 47,0 ml/minutt. 
32,1% av dosen gjenfinnes i urin etter 6 timer, <1% i de påfølgende 
18 timene. Resten antas eliminert via proteinkatabolisme. Oppbevaring 
og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Før bruk kan uåpnede 
hetteglass oppbevares ved 25°C i <48 timer, hvis de oppbevares i 
originalemballasjen eller <6 timer ved eksponering for lys. Skal brukes 
umiddelbart etter anbrudd. Etter anbrudd er idarusizumab kjemisk og 
fysisk stabil i 1 time ved romtemperatur.  Brukeren er ansvarlig for 
oppbevaringstid og -forhold, hvis preparatet ikke brukes umiddelbart. 
Andre opplysninger: Idarusizumab gir midlertidig proteinuri. Dette indikerer 
ikke nyreskade og bør tas i betraktning ved urintesting. Utlevering: Kun 
til bruk i sykehus. Pakninger, priser og refusjon: 2 × 2,5 g (hetteglass),  
29 804,70 kr. Basert på SPC av 20.11.15. Referanser: 1. Praxbind 
SPC kap. 4.4. (23.07.15)  2. Rivaroxaban SPC kap. 4.9. (juli 2015)  
3. Apixaban SPC kap. 4.9. (24.09.15)  4. Connolly SJ, Michael MD, 
Ezekowitz MD, et al. Dabigatran versus Warfarin in patients with Atrial 
Fibrillation. NEJM 2009 Sep 17;361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010 
Nov 4;363:1875-1876 and NEJM 2014 Oct 9;371(15):1464-1465]  
5. Healey JS, Eikelboom J, Douketis J et al. Periprocedural bleeding and-
thromboembolic events with dabigatran compared with warfarin: Results 
from the randomized evaluation of long-term anticoagulation therapy 
(RE-LY) randomized trial. Circulation 2012 Jul 17; 126(3):343-348.

Akutte, uforutsette hendelser oppstår også blant 
pasienter på antikoagulasjon4,5. I RE-LY-studien opp-
levde 1 av 50 behov for en akutt prosedyre4,5. Praxbind 
(idarusizumab) reverserer den antikoagulerende 
effekten av Pradaxa innen få minutter for pasienter som1:

  har behov for akutt kirurgi/    
   hasteprosedyrer

  har livstruende og ukontrollert blødning
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Pradaxa «Boehringer Ingelheim»
Antitrombotisk middel. ATC-nr.: B01A E07 C
 
KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: 
Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg, 
hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), 
paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 110 mg og 
150 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med 
ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, som 
tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år, hjertesvikt NYHA klasse ≥II, diabetes, 
hypertensjon. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme 
(LE), og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne. 75 mg 
og 110 mg: Primær forebygging av venøs tromboembolisk sykdom 
(VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi 
eller total kneprotesekirurgi. Dosering: Før dabigatraneteksilatbehandling 
startes, må nyrefunksjonen undersøkes for alle pasienter ved å beregne 
ClCR for å utelukke alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).  
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaf-
feassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer: Voksne: Anbe-
falt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig. Behandling av DVT og 
LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (DVT/LE): Voksne: An-
befalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig etter behandling med 
parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager. Behandlingens varighet 
bør bestemmes individuelt etter nøye vurdering av behandlingens nytte 
veid mot risiko for blødning. Forebygging av slag og systemisk embolisme 
hos pasienter med atrieflimmer, DVT/LE: Populasjoner hvor redusert 
daglig dose anbefales: 1 kapsel à 110 mg 2 ganger daglig er anbefalt 
til eldre (≥80 år) og pasienter som samtidig bruker verapamil (verapa-
mil og Pradaxa tas til samme tid). For følgende pasienter bør man 
velge dosering 300 mg eller 220 mg basert på individuell vurdering av 
risiko for tromboembolisme og risiko for blødning: Pasienter 75-80 år, 
pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt), 
gastritt, øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom, andre pasienter 
med økt blødningsrisiko. Pasienter med økt blødningsrisiko: Nøye klin-
isk observasjon (tegn til blødning og anemi) anbefales i hele behan-
dlingsperioden og dosejusteringer kan gjøres individuelt. Overgang til 
parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste 
dose før bytte til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt 
antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dab-
igatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som neste dose parenteral be-
handling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av 
kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til 
vitamin K-antagonist (VKA, f.eks. warfarin): ClCR ≥50 ml/minutt, VKA 
startes 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat. ClCR ≥30-<50 
ml/minutt, VKA startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat. 
Siden dabigatran kan øke INR, vil INR bedre reflektere VKAs effekt først 
etter at Pradaxa har vært seponert i minst 2 dager. Overgang fra VKA 
(f.eks. warfarin): VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når 
INR er <2. Konvertering av atrieflimmer: Pasienten kan behandles med 
dabigatraneteksilat i forbindelse med elektrisk eller medikamentell kon-
vertering. Primær forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hoftepro-
tesekirurgi: Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 
gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet 
kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang 
daglig i totalt 28-35 dager. Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase 
ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, 
bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Primær forebyg-
ging av VTE etter gjennomgått elektiv kneprotesekirurgi: Voksne: Anbefalt 
dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen 
bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt 
kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. Be-
handlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behan-
dling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte 
med 2 kapsler 1 gang daglig. Populasjoner hvor redusert daglig dose 
anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig er anbefalt til 
eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 
30-50 ml/minutt) og ved samtidig bruk av amiodaron, kinidin eller 
verapamil (Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). Ved moder-
at nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av verapamil, bør det vurderes 
å redusere doseringen av dabigatraneteksilat til 75 mg daglig. Overgang 
til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste 
dose før bytte fra dabigatraneteksilat til parenteralt antikoagulantium. 
Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt antiko-
agulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før tidspunktet som 
neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt 
som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert hep-
arin). Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon (alle indikasjoner): 
Begrenset klinisk erfaring ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet 
bør utvises. Under behandling må nyrefunksjonen følges der det er mistanke 
om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering 
og bruk av legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen); ved mild til 
moderat nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter >75 år, minst 1 gang 
årlig, eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert 
daglig dose anbefales (ovenfor). Barn og ungdom <18 år (alle indikas-
joner): Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre 
>75 år (alle indikasjoner): Begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet bør 
utvises. Nyrefunksjonen bør følges minst 1 gang årlig, eller hyppigere 
ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales 
(ovenfor). Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et 
glass vann. Kapslene skal ikke åpnes da inntak av kapselinnholdet alene 
kan gi økt blødningsrisiko. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen 
av innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). 
Aktiv klinisk signifikant blødning. Skade eller tilstander som vurderes å 

utgjøre en vesentlig risiko for større blødninger. Dette kan inkludere 
pågående eller nylig oppstått gastrointestinalsår, maligne svulster med 
høy blødningsrisiko, nylig oppstått hjerne- eller spinalskade, nylig utført 
kirurgisk inngrep i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig oppstått intrakra-
niell blødning, kjent eller mistanke om øsofageale varicer, arteriovenøse 
malformasjoner, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller in-
tracerebrale vaskulære anormale tilstander. Samtidig behandling med 
andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært 
heparin (enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks 
osv.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, apixaban osv.), 
unntatt i spesielle situasjoner som bytte av antikoagulasjonsbehandling 
eller når UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt veneka-
teter eller kateter i en arterie åpent. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom 
som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med 
følgende sterke P-gp-hemmere: Systemisk ketokonazol, ciklosporin, 
itrakonazol og dronedaron. Kunstige hjerteklaffer som krever antikoag-
ulasjonsbehandling. Forsiktighetsregler: Anbefales ikke ved forhøyede 
leverenzymer >2 × øvre normalverdi. Svært begrenset klinisk erfaring 
med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejust-
ering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blød-
ningsrisiko: Hos eldre ≥75 år er dabigatran forbundet med høyere 
forekomst av større gastrointestinale blødninger ved dosering 150 mg 
2 ganger daglig. Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller ane-
mi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer som 
medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller 
funksjonelle blodplatedefekter, nylig biopsi eller større traumer, bakteriell 
endokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointestinal refluks. Skader, til-
stander, prosedyrer og/eller farmakologisk behandling (som NSAIDs, 
platehemmere, SSRIs, SNRIs) som signifikant øker risikoen for større 
blødninger, krever nøye nytte-/risikovurdering. Pradaxa skal kun gis hvis 
fordelene oppveier blødningsrisikoen. Ved tilleggsfaktorer for blødning 
kan måling av dabigatrans antikoagulasjonseffekt være nyttig for å 
unngå for stor eksponering. INR-test er upålitelig hos pasienter som 
behandles med dabigatran og bør derfor ikke utføres. ECT, dTT og aPTT 
kan gi nyttig informasjon, men testene er ikke standardiserte og resulta-
tene bør tolkes med forsiktighet. Ved alvorlige blødninger må behandlin-
gen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. Legemidler som øker 
blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med 
forsiktighet sammen med dabigatran. Ved utvikling av akutt nyresvikt 
må dabigatran seponeres. Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling 
av akutt iskemisk slag kan overveies hvis dTT, ECT eller aPTT ikke 
overstiger øvre referansenivå iht. lokale referanseverdier. Plasmakonsen-
trasjonene av dabigatraneteksilat kan øke ved samtidig bruk av svake 
til moderate P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron, posakonazol, 
kinidin og ticagrelor), nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) eller 
alder ≥75 år - for dosejustering, se Dosering. Kirurgi og intervensjoner: 
Pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep eller invasive prosedyrer 
er utsatt for økt blødningsrisiko, og det kan være behov for midlertidig 
seponering. Forsiktighet bør utvises når behandlingen blir midlertidig 
seponert da utskillelse av dabigatran kan ta lenger tid ved nedsatt nyre-
funksjon. Spinal-/epiduralanestesi, lumbalpunksjon: Økt risiko for spi-
nale eller epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller 
gjentatte punksjoner og ved bruk av epiduralkatetre over lengre tid. 1. 
dose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Det 
kreves hyppig observasjon for nevrologiske tegn og symptomer. Pasient-
er med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofak-
torer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da 
det foreligger begrensede sikkerhets- og effektdata. Kapselen inneholder 
fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. In-
teraksjoner: Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Begrenset 
erfaring med følgende behandlinger som kan gi økt blødningsrisiko ved 
samtidig bruk med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin, lavmole-
kylært heparin og heparinderivater, (fondaparinuks, desirudin), trombo-
lytiske legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre 
orale antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-resep-
torantagonister, tiklopidin, prasugrel, ticagrelor, dekstran og sulfinpyrazon. 
Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å 
bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. ASA- eller klopidogrel-
behandling samtidig med dabigatraneteksilat 110 mg eller 150 mg 2 
ganger daglig, kan gi økt risiko for større blødninger. NSAIDs: Pga. 
blødningsrisiko, særlig for NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales 
nøye observasjon for tegn på blødning. Blødningsrisikoen kan være økt 
ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat og SSRIs eller SNRIs. Dab-
igatraneteksilat er substrat for efflukstransportproteinet P-gp. Samtidig 
administrering med P-gp-hemmere (amiodaron, posakonazol, verapa-
mil, kinidin, ketokonazol, dronedaron, klaritromycin og ticagrelor) forventes 
å gi økt dabigatranplasmakonsentrasjon. For dosejustering ved samtidig 
bruk med amiodaron, verapamil og kinidin, se Dosering. Forsiktighet 
må utvises og nøye klinisk observasjon (tegn til blødning eller anemi) 
er påkrevd, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig behandling med 
systemisk ketokonazol, itrakonazol, ciklosporin og dronedaron er kon-
traindisert. Samtidig behandling med takrolimus anbefales ikke. Lang 
halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker 
etter amiodaronseponering. Samtidig bruk av P-gp-induktorer som ri-
fampicin, johannesurt (prikkperikum), karbamazepin eller fenytoin re-
duserer dabigatrankonsentrasjonen og bør unngås. Proteasehemmere 
inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke undersøkt og samtidig be-
handling anbefales ikke. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Det 
er begrenset mengde data vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier 
har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. 
Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke 
brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Amming: Det fore-
ligger ikke kliniske data på effekten av dabigatran på barn som ammes. 

Amming bør avbrytes under behandling. Fertilitet: Ingen tilgjengelige 
humane data. Bivirkninger: Vanligst rapportert er blødninger som fore-
kommer hos ca. 14% av pasientene som er korttidsbehandlet for elek-
tiv hofte- eller kneprotesekirurgi, 16,5% av pasienter med atrieflimmer 
behandlet for forebyggelse av slag og systemisk emboli og hos 14,4% 
av pasienter behandlet for DVT/LE. Større eller alvorlige blødninger kan 
forekomme og, uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, livstru-
ende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske 
studier. Forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi: 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin. Lever/
galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester. Mindre 
vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, redusert hematokrit. 
Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, diaré, kvalme, rektal blødning, 
blødning fra hemoroider, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødning fra 
sår. Hud: Hudblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Lever/galle: 
Forhøyet ALAT/ASAT, økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. Luftveier: 
Epistakse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nyre/urinveier: Urogen-
ital blødning, inkl. hematuri. Øvrige: Blødning ved sår, postoperativt 
hematom, postoperativ blødning, postoperativ væsking, sårsekresjon. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastro-
intestinale: Abdominalsmerte, dyspepsi, gastrointestinalsår, inkl. øsofa-
gealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, dysfagi. Hjerte/
kar: Blødning. Immunsystemet: Utslett, pruritus, anafylaktisk reaksjon, 
angioødem, urticaria. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakranial 
hemoragi. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk 
av kateter, blodig væsking, blødning ved innsnittstedet, anemi postop-
erativt, sårdrenering, postoperativ drenering. Ukjent: Immunsystemet: 
Bronkospasme. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne 
med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/
lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, abdomi-
nalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme. Hud: Hudblødning. Luftveier: Epis-
takse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. Mindre vanlige 
(≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin, trombocytopeni. 
Gastrointestinale: Rektal blødning, blødning fra hemoroider, gastrointes-
tinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssyk-
dom, oppkast, dysfagi. Hjerte/kar: Hematom, blødning. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/
unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT/ASAT. Luftveier: Hemoptyse. 
Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Blod/lymfe: Redusert hematokrit. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, 
angioødem, urticaria. Lever/galle: Økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. 
Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: Blødning ved injeksjons-
stedet, blødning ved innstikk av kateter, blødning ved sår, blødning ved 
innsnittstedet. Ukjent: Immunsystemet: Bronkospasme. DVT/LE behandling 
og DVT/LE profylakse: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Gastrointestinal blødning, dyspepsi, rektal blødning. Hud: Hudblødning. 
Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning, inkl. hematuri. 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointes-
tinale: Abdominalsmerte, diaré, kvalme, blødning fra hemoroider, gas-
trointestinalsår, inkl. øsofagealt sår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal 
reflukssykdom, oppkast. Hjerte/kar: Hematom, blødning. Immunsystemet: 
Hypersensitivitet, utslett, pruritus. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/
unormale leverfunksjonstester, forhøyet ALAT eller ASAT, økte leverenzymer. 
Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: 
Blødning ved sår. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Trom-
bocytopeni. Gastrointestinale: Dysfagi. Immunsystemet: Anafylaktisk 
reaksjon, angioødem, urticaria. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. 
Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, blødning ved innstikk av kateter, 
blødning ved innsnittstedet. Ukjent: Blod/lymfe: Redusert hemoglobin, 
redusert hematokrit. Immunsystemet: Bronkospasme. Lever/galle: Hy-
perbilirubinemi. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Høyere doser enn 
anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødning-
skomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen 
undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Passende støttebehan-
dling, slik som kirurgisk hemostase og blodtransfusjon bør vurderes. 
Aktivert protrombinkomplekskonsentrat (f.eks. FEIBA), rekombinant 
faktor VIIa eller konsentrat av koagulasjonsfaktorene II, IX og X kan også 
overveies, men data vedrørende klinisk nytte er svært begrenset. Koag-
ulasjonstester kan være upålitelige ved administrering av de foreslåtte 
reverserende faktorene. Ved trombocytopeni eller ved bruk av langtids-
virkende platehemmere bør administrering av blodplatekonsentrat også 
overveies. Symptomatisk behandling bør gis utifra klinisk vurdering. 
Dabigatran kan fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfaring vedrøren-
de nytten av denne prosedyren. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A 
E07 side c. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen 
for å beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: 10 stk.1 (endose) 
158,80. 60 stk.1 (endose) 753,50. 110 mg: 10 stk.2 (endose) 158,80. 
60 stk.2 (endose) 753,50. 180 stk. (endose) 2.178,- 150 mg: 60 
stk.3 (endose) 753,50. 180 stk. (endose) 2.178,-. Refusjonsberettiget 
bruk: Forebyggelse av slag og systemisk embolisme hos voksne pasient-
er med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med en eller flere risikofaktorer 
slik som tidligere slag eller TIA (transient ischemic attack); alder f.o.m. 
75 år, hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II), diabetes, hypertensjon. Re-
fusjonskoder: ICPC K78, ICD I48. Vilkår: Ingen. Primærforebyggelse av 
venøs tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har gjennom-
gått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. Refus-
jonskoder: ICPC 20, ICD 20. Vilkår: 136) Refusjon ytes selv om legem-
idlet skal benyttes i mindre enn 3 mnd. Behandling av dyp venetrombose 
(DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og 
LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC: K93: Lungeemboli. 
K94: Dyp venetrombose ICD: I26: Lungeemboli. I80: Flebitt og trombo-
flebitt. I82: Annen emboli og trombose i vener. Vilkår: Ingen spesielle. 
Sist endret: 19.08.2015. Basert på: SPC godkjent av SLV: 20.10.2015
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Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje er et telefontilbud for hjerte-
syke, deres pårørende og andre med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

Følg oss: facebook twitter blogg

H J E R T E L I N J E N
23 12 00 50

Hjertelinjen er åpen man-fre 10 - 14.

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

www.nasjonalforeningen.no

Følg Nasjonalforeningen for folkehelsen på

facebook twitter blogg

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon 

for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider 

også for å bekjempe hjerte- og karsykdom.

Logo før justering

Logo etter justering

- rettet opp marg

- justert noen bokstavmellomrom

www.nasjonalforeningen.no
Våre nettsider har mye informasjon 
om de mest vanlige hjerte- og 
karsykdommene, behandling og 
forebygging.

Du fi nner også informasjon om 
kosthold og fysisk aktivitet, samt 
forskning vi støtter.

Filmer om hjertet
Nasjonalforeningen for folkehelsen 
har produsert fem fi lmer hvor du 
møter mennesker som har opplevd 
ulike hjerte- og karsykdommer:

• Hjertesvikt
• Hjerteinfarkt
• Hjerneslag
• Atriefl immer
• Høyt blodtrykk

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

Gratis visittkort med Hjertelinjens 
nummer kan bestilles fra www.
nasjonalforeningen.no/nettbutikk, på 
hjertelinjen@nasjonalforeningen.no 
eller ring Hjertelinjen på 23 12 00 50.
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Returadresse:
Irene Instenes
Nordre Nattlandsfjellet 106
5098 Bergen


