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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 medlemmer!

D enne utgaven av Hjerteposten gir et lite tilbakeblikk på 
kongressen vår i Bergen. Tre dager med fag fra morgen 
til kveld, gode diskusjoner, nye kontakter, inspirasjon 
og ny lærdom. Det har vært svært hyggelig å vise noe 
av det som foregår innen kardiologisk sykepleie, og da 
naturlignok, mest kortreist fra Vestlandet. Landsstyret 

starter, i samarbeid med lokalgruppen i Sør-Trøndelag, allerede nå 
jobben med å planlegge neste års kongress i Trondheim. Vi tar med oss 
nyttige tilbakemeldinger fra evalueringen inn i dette arbeidet og takker 
de som tok seg tid til å svare på denne. 

Nytt på årets kongress var at det ble det delt ut en pris til to faglige 
forbilder, Irene Drotningsvik og Anita Isaksen. På bakgrunn av eget initi-
ativ, pågangsmot og faglig argumentasjon, ble Hjerterehabiliteringen ved 
Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus etablert. Denne 
prisen skal bli en årlig begivenhet, og vi har den glede av å invitere 
våre medlemmer inn i nomineringen av det faglige forbildet. Dette skal 
være en pris til den  som med sitt engasjement, sin innsats og faglige 
kompetanse får til noe mer for hjertepasienten. Den som enten ser noen 
hull i behandlingskjeden eller områder hvor behandlingen kan bli enda 
bedre. Neste pris blir delt ut på kongressmiddagen i Trondheim i 2017. 

Landsstyret i NSF-LKS er i startfasen av to større prosjekter som våre 
medlemmer etter hvert vil bli invitert inn i. Vi vil kartlegge omfavnet av 
sykepleieledete poliklinikker rundt om i landet, samt se på ressursb-
ruken og kompetansen i den enkelte poliklinikk. Vi har allerede vært i 
kontakt med Hjertesviktpoliklinikker, men vil også komme i kontakt med 
sykepleiere som jobber på poliklinikk for andre hjertepasienter. Det vil 
bli etablert en nettundersøkelse som vi håper du kan være med på å 
distribuere til kollegaer som kjenner til aktiviteten ved ditt sykehus.  
Det andre prosjektet, SIRKA-prosjektet, er dannelsen av faglige nettverk 
i NSF-LKS. I første omgang vil nettverkene være innenfor Svikt, Inter-
vensjon, Rehabilitering, Kirurgi og Arytmi. Vi håper at disse faggruppene 
kan bidra i større grad til kunnskapsutveksling, hospitering, forsknings-
samarbeid, internasjonalt samarbeid og lokalt faglig fokus innenfor disse 
områdene. Nettverkene er avhengig av engasjerte medlemmer og trenger 
en arbeidsgruppe som styrer aktiviteten. Kanskje kan det være noe for 
deg? Informasjon kommer fortløpende på nettsiden, via nyhetsbrev og 
på facebooksiden vår. 

Tilslutt så er det veldig gledelig å meddele at vi nå har fått Norges første 
professor i kardiologisk sykepleie ved Tone Norekvål. Tone har hatt en 
lang fartstid i NSF-LKS og har bidratt både nasjonalt og internasjonalt 
til faget vårt. Vi i NSF-LKS synes det er vel fortjent og ønsker å gratulere 
så mye! 

God sommer ønskes til dere alle! 
 
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 908 31 254 marit.buvarp@ahus.no
ma-buva@online.no

NORDLAND Amalie Nilsen Rensåsgata 33
8005 Bodø 926 68 661 amalie_n@yahoo.no

SØR  
TRØNDELAG

Thor Morten 
Strand

Nordbakken 22
7097 Saupstad 928 49 536 thormstra@gmail.com

HEDMARK/
OPPLAND

Berit Tryland 
Sørlie 2260 Kirkenær 481 35 945 beritsorlie@hotmail.com

BUSKERUD Sissel-Anita 
Rath

Solberglia 10
3058 Solbergmoen 977 56 633 Sissel_annic@hotmail.com

VESTFOLD Emma 
Simonsen Lund

Lysakerveien 7
3140 Nøtterøy 958 13 028 Emma.simonsen.lund@siv.no

HORDALAND Hege Amofah Asvikåsen 33
5183 Olsvik 958 48 793 hegamofah@hotmail.com

TROMS Berit Gravrok Knausen 66
9018 Tromsø 901 20 565 beritgra@hotmail.com

ROGALAND Trude Fjeld Bredamyrveien 7
5534 Haugesund 970 80 618 trude@fjeld.cc

NORD- 
TRØNDELAG

Lena Mari 
Bruheim

Leksdalsveien1340
7656 Verdal 990 36 794

lenabruh@hotmail.com
Lenamari.Bruheim@
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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Lokalgruppen i  
Hedmark og Oppland

Berit Tryland Sørlie, Leder i Hedmark/Oppland

N SF-LKS Hedmark og Oppland ble 
etablert i 2005, og feiret med 
det 10 årsjubileum med kardiol-
ogisk kongress på Hamar i 2015. 
Innlandsfylkene samarbeider på 

tvers av fylkesgrenser, og Sykehuset Innlandet 
har divisjoner i begge fylker. Derfor ble det 
naturlig at lokalgruppen favner begge fylkene.

I løpet av disse årene har det skjedd en stor 
utvikling i behandling av hjertepasienter, hvor 
de fleste bare så vidt er innom lokalsykehus 
før de transporteres til høyere omsorgsnivå for 
invasiv utredning og behandling. Dette merker 
vi som er sykepleiere på lokalsykehus ved at 
pasientene får kortere liggetid og dreiningen er 
kanskje over til mer poliklinisk oppfølging av 
hjertepasientene. 

De fleste av våre ca 80 medlemmer jobber 
ved Sykehuset Innlandet som har divisjoner på 
Tynset, Elverum, Hamar, Kongsvinger, Gjøvik og 
Lillehammer. 

For de som ikke er kjent i innlandet innebærer 
det store avstander. Vi dekker områder fra Aker-
shus i sør til Trøndelag i nord, fra svenskegrensa 
i øst og til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 
i vest. Vi er de eneste fylkene i Norge uten 
kystlinje, men har i stedet Norges største innsjø 
og lengste elv!! 

Anne Relbo, transplantasjonssykepleier ved 
Rikshospitalet
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Vi har forsøkt å få til en god geografisk forde-
ling av styremedlemmer, i dag har vi følgende 
styresammensetning:
Berit Tryland Sørlie - SI Kongsvinger 
Marit Tallerås - SI Hamar
Mikael German - SI Lillehammer
Torhild Sørum – SI Gjøvik
Siw Storsveen – SI Elverum
Anne Mette Lunde – SI Elverum

Lokalgruppa har de seneste årene invitert 
til en årlig temadag. Her har vi samlet mellom 
50 og 100 kursdeltakere både fra primær- og 
spesialisthelsetjenesten. I tillegg til denne 
temadagen, har vi arrangert et medlemsmøte 
på høsten. Vi har tilstrebet å hatt temaer 
som er aktuelle i tiden og for vårt område, og 
de siste medlemsmøtene har hatt fokus på 
hjertesvikt med behandling med mekaniske 
hjertepumper og transplantasjon. På tema-
dagen forsøker vi å bruke lokale foredrag-
sholdere, men vi har også brukt inspirasjon 
fra kardiologisk kongress og invitert fore-
dragsholdere som vi syntes leverte gode fore-
drag der. På fagdagen i vinter fikk vi et godt 
foredrag av nefrolog Geir Jenssen som noen 
i styret hørte på kongressen i Drammen fra 
mange år tilbake. I tillegg hadde vi en inspir-
erende seanse fra atrieflimmerpoliklinikken 
på Lovisenberg. Vi brukte også lokale fore-
dragsholdere som fokuserte på vitale tegn – 
hva skal vi se etter? 

Vi som sitter i styret bruker mye tid og 
tankevirksomhet på å arrangere gode faglige 
møter for medlemmene, og i disse dager er 
vi i full gang med å planlegge høstens hap-
pening som skal ha fokus på diabetes og hjer-
tesykdom. Vi håper at mange tar seg tid til å 
komme til Hamar en ettermiddag i september.

For å stimulere medlemmer til faglig 
engasjement så har vi de siste årene gitt sti-
pend som dekker deltakelse på den årlige 
kardiologiske kongressen. Med sykehusenes 
vanskelige økonomiske situasjon, er dette 
kjærkomment når man ikke får dekket kurs 
fra arbeidsgiver.

Forelesere på temakvelden: Anne Relbo, Tore og  
Gunn Haldammen.

Anne Relbo
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NSF-LKS kongressen Bergen 20.-22. april 2016 

– Nye guidelines AHLR

T    akker for en fantastisk flott kon-
gress med spennende program og 
gode postere. Etter en fin åpning 
på onsdag og program, var vi med 
på «bli kjent kveld» på Luden 

Selskapslokale. Der var det fin underhold-
ning og fiskesuppe. 

Dag to av kongressen holdt Stian Bergby, 
intensivsykepleier ved Stavanger Universi-
tetssykehus innlegg om nye AHLR guidelines 
2016 - hva og hvorfor? Simulering av hjert-
estans i sykehus- er det mulig med små res-
surser? 

Det hele startet med et forskningspros-
jekt, gjennomført hver fredag med varighet i 
1 time. Der fikk postpersonell briefing, mens 
stansteam ikke ble briefet. De kom rett inn i 
scenario. Det ble gjennomført 20 minutter 
scenario, deretter full debrief i 20 minutter. 
Så nytt scenario i 10 minutter, oppsummering 
i 5 minutter og evaluering i 5 minutter. Suk-
sessen består av å gjennomføre to ganger; 
Prøve-Feile-Prøve-Lykkes. På denne måten 
blir alle klar over hva de må trene mer på.

Etter 1 år har de hatt 300 evalueringer,  
40 simuleringer og 10 poster.
• Læringsutbytte: 8,7 (0-10)
• Team effektivitet: 7,8 (0-10)
• Passe lengde: > 90 %

Viktigste lærdom:
• Kommunikasjon
• Samarbeid
• Algoritme
• Roller
• Tekniske ferdigheter

Utfordringer underveis:
• Avbrytelser 
• Opprettholdelse av beredskap i AMK,  

(tar bare med noen, merkes av i GAT)
• No shows (dersom de ikke møter opp får 

de en realistisk calling)
• Mellomledere (bygge bro mellom ledere, 

ulike seksjoner med) 
• Utstyr (hjertestarter, clipbord , rapporter, 

«stans koffert») 
• Simuler regelmessig
• Forankring i ledelsen.

Stian er en meget engasjert sykepleier. Han 
brenner for det han gjør og har stor tro på 
prosjektet. De er to sykepleiere i prosjektet, 
og det vektlegges bruk av lave kostnader 
som de får mye simulering ut av. Dette viser 
at de med små midler kan bli gode, og det er 
ledelsen fornøyd med. 

Så til nytt i AHLR - Guidelines 2015/2016

Kjeden som redder liv:
• Bare tre tiltak er vitenskapelig vist å ha 

virkning på overlevelse
• Tidlig og god HLR (spesielt godt utførte 

brystkompresjoner)
• Tidlig defibrillering
• God og målrettet sykehusbehandling 

etter at hjertet har startet

God sykehusbehandling 
• Terapeutisk hypotermi
• PCI eller trombolyse etter ROSC
• God krampebehandling
• Normalisering av blodsukker
• Normalisering av sirkulasjon og syre-base

 
Ann Merethe Aa. Myhre,  

Team/Fagsykepleier, Hjerteavdelingen, Sykehuset i Vestfold
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B-HLR slås sammen med D-HLR 
• Bruk av hjertestartere er førstehjelp og 

implementeres nå i alle HLR kurs
• NRR tilbyr nytt HLR kus for helseper-

sonell hvor man gjennomfører basall HLR 
sammen med defibrillator. 

Kompresjonsdybde;
• 5 cm, ikke mer enn 6 cm

Kompresjonstakt 100-120 
Med andre ord: SOM TIDLIGERE

Det som er nytt i guidelines er Telefon-
veiledet HLR via høyttaler på smart telefonen

AHLR – tidlig støt
Før: Hvis der er utført dårlig eller ingen HLR 
må en vurdere kompresjon før første sjokk
Nå: Støt så snart det er praktisk mulig ved VF/VT

AHLR – medikamenter

Adrenalin i VF/VT sløyfe:
• Først cirka etter 4 minutter 
• Dvs. 1 minutt etter andre mislykkede sjokk
Adrenalin i PEA/A-systole:
• Løpet av første minuttet, gjerne allerede 

fra første sløyfe
• Medikament i tube gis ikke lenger; IO/IV 

er det som skal brukes
• Vanskelig å påvise effekt av medika-

menter i studier
Endotracheal intubasjon
Anestesikompetanse 
- unntak: Helsepersonell med god oppfølging
Mekanisk brystkompresjon
• Kvalitetsmessig like bra som basal HLR 

med brystkompresjoner
• Må vurderes i foretakene opp mot 

økonomi og implementering
• Anbefales ved transport, langvarig HLR 

og PCI (HMS tiltak)
Kapnografi – Hos intuberte
• Tidlig ROSC, tubeplassering og kvalitet 

på HLR
Post ROSC hypotermi
• Hypotermi er fortsatt ”gjeldende” hvis 

ikke pasienten våkner og intensivbehan-
dling er indisert

• Må vurderes for hvert tilfelle
• Hvor kald? Før 32-34°C, nå 32-36°C.

Oppstart av terapeutisk hypotermi pre-hospi-
talt er ikke lenger anbefalt (unntak er inten-
sivkompetanse/utstyr) 

AHLR kurset konverteres til et 4 timers kurs

Spesielle omstendigheter
• Hjertestans hos gravide. Om ikke ROSC 

ila. 4 minutter skal beslutningen om 
akutt sectio tas for å berge mor.

• Traumatisk hjertestans skal behandles 
like aktivt som andre pasienter med 
hjertestans

• Inn og ut av VF, mistenkes hjerteinfarkt
• Etablering av ekstracorporeal sirkulas-

jonsstøtte på selekterte normotemper-
erte pasienter

AHLR til barn
Barn er ikke små voksne- de har lavere dia-
fragma, mykere thorax, relativt stort hode

Barn i HLR sammenheng deles inn i:
• Nyfødte: 0 til utskrivelse fra fødeavde-

lingen
• Spebarn: utskrivelse fødeavdeling til 1 år
• Barn: 1 år til pubertet
• Fra pubertet: voksen-HLR
Ventilasjoner:
• Innblåsing: før 1,5 sekund, nå 1 sekund
• Ventilasjon etter intubasjon: 10 pr minutt
• Etter ROSC aldersadekvat ventilasjon
Kompresjoner:
• 30/2 for publikum
• 5 innblåsinger, deretter - 15/2 for  

helsepersonell/trent personell
Gjør det du kan 
• Takt: 100-120
• Hvor: nedre del av sternum
• Dybde: 1/3 av diameteren (4 cm spebarn,  

5 cm barn)
AHLR til barn
• Pulssjekk, MAKS 10 sekunder > usikker > 

kompresjon
• Defibrillering, 1 J/kg, evt øke til 2 J/kg
• Post ROSC hypotermi? samme som 

voksne
• Når avslutte? Tenk på barnet
• HLR så lenge det er medisinsk og etisk 

forsvarlig
• Nye guidelines er mer lik de voksne
Nytt NRR kurs til høsten: Barn – AHLR

Minner om E-LÆRINGSKURS og retningslinjer 
på: nrr.org



MEDLEMSSTIPEND
2 0 1 6  H Ø S T

2 stipend à kr 8000,-

I 2016 vil NSF-LKS dele ut  
2 høststipend til sine medlemmer.

For nærmere opplysninger/vedtekter, se våre nettsider:
www.sykepleierforbundet.no/lks

Eller kontakt NSF-LKS v/ Marianne Jørgensen: marianne71@lyse.net

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

Søknaden må inneholde begrunnelse for søknad,  
samt budsjett med anslåtte utgifter.

Det søkes på eget søknadsskjema som finnes på vår internettside: 
www.sykepleierforbundet.no/lks

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

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

Søknaden merkes medlemsstipend og leveres elektronisk.

SØKNADSFRIST

4. SEPTEMBER
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Hjertesviktforum arrangeres 
i Oslo Kongressenter den 

10.  -  11 .  NOVEMBER 2016

Sett av datoen allerede nå. 
Programmet er under utarbeidelse og straks klart,  

og vi kan love mange varierte, interessante og lærerike foredrag på  
årets seminar, som tidligere. Så her er det bare å glede seg.

Nærmere informasjon og program kommer.

Programmet vil også etter hvert legges ut på nettsidene våre:  

www.hjertesviktforum.no
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B O K O M TA L E

Kardiovaskulær  
intensivmedisin

 
Forfattere: Olav Stokland og Bjørn Bentz 
(red). Cappelen Damm AS 2015. 400 sider.  

ISBN 978-82-02-47610-6.

BOKANMELDELSE av: Gunhild Brørs, Speisialsykepleier i Kardiologisk sykepleie, Hjerteavdelingen, Syke-
huset Namsos og Siv Olsen, Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie, Hjerteavdelingen,  

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad



13HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 1 2016

D ette er tredje utgaven av 
den norske fagboka «Kardi-
ovaskulær intensivmedisin» 
som ble utgitt første gang i 
2005. Redaktørene er Olav 
Stokland, spesialist i indre-

medisin/kardiologi og anestesiologi ved 
Kardiologisk avdeling og avdeling for anes-
tesiologi, intensivseksjonen OUS, Ullevål og 
Bjørn Bentz, indremedisiner/kardiologer ved 
kardiologisk overvåkning/intensivavdeling 
OUS, Rikshospitalet. Denne utgaven er revi-
dert i samarbeid med noen av redaktørenes 
kollegaer ved OUS. I bokens forord beskrives 
målgruppen for fagboka som leger under 
utdanning som er på overvåkning- eller 
intensivavdeling, samt medisinerstudenter 
og sykepleiere som tar intensivutdanning.

Boka er delt inn i seks hoveddeler; (1) 
Hjerte-kar-fysiologi; (2) Målemetodikk; (3) 
Hjertesvikt, angina og infarkt; (4) EKG; (5) 
Sjokk; (6) Peroperativ kardiovaskulær eval-
uering og behandling ved ikke-kardial 
kirurgi; (7) Tillegg. Disse kapitlene kan leses 
uavhengig av hverandre, noe som gir noe 
overlapping mellom kapitlene.

Fagspråket i boka tar utgangspunkt i 
at leser innehar kunnskap om grunnleg-
gende fysiologi, kardiologi og intensivme-
disin. Boken beskriver sentrale temaer som 
er aktuelle både på intensivavdelinger ved 
lokalsykehus og ved større mer avanserte 
hjerteintensivavdelinger. Kapitlene er lagt 
opp til at leseren skal få en grunnleggende 
forståelse, før det mer spesielle beskrives. 
Oppsummeringer i egne rammer gjør at 
leseren lett orienterer seg i forhold til hva 
teksten inneholder. Mer dybdegående infor-
masjon er lagt i liten tekst og kan leses for 

de som er spesielt interessert. Teksten under-
støttes av figurer og illustrasjoner, noe som 
gjør at leseren lettere følger innholdet. Kap-
itlene refererer til sentrale studier og har en 
oversiktlig referanseliste på slutten, noe som 
gjør at innholdet er faglig troverdig.

Kardiovaskulær intensivmedisin er et 
obligatorisk oppslagsverk for sykepleiere 
som jobber ved hjerteovervåkning og inten-
sivavdelinger. Den er også aktuell for syke-
pleiere innen kardiologisk sykepleie som 
ønsker å utvide sin fagkompetanse, blant 
annet innen mekanismer som regulerer 
blodtrykk, noe som vil være nyttig i møte 
med hjertesviktpasienter. Boken gir også 
muligheten til å få en dybdeforståelse inn-
enfor flere utfordringer ved den akutte ust-
abile hjertepasienten blant annet ved å gi et 
innblikk i hvilke målemetoder som brukes og 
utredninger som er aktuelle. Kardiovaskulær 
intensivmedisin er aktuell ved hospitering på 
hjertemedisinske intensivavdelinger og under 
videreutdanning i kardiologisk sykepleie. 

Dette er  
absolutt også en 

bok for sykepleiere 
som jobber med  

kardiologisk  
sykepleie.
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Tone M. Norekvål;  
Første norske professor i kardiologisk sykepleie!

V i gratulerer Tone M. Norekvål med profes-
soratet ved Klinisk Institutt 2, Universitet 
i Bergen! Tone har en lang fartstid fra 
NSF-LKS. Hun var styremedlem og leder 
for faggruppen i perioden 2000-2006. 

Faggruppen var sentral da Tone tok initiativ til oppret-
telsen av den første nasjonale videreutdanningen i kardi-
ologisk sykepleie, og seinere Master i klinisk sykepleie, 
kardiologisk sykepleie, ved Høgskolen i Bergen. Over 160 
spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleiere har nytt godt 
av hennes engasjement, kunnskap og ikke minst hennes 
veiledning på fordypningsoppgaver. Hun har veiledet 
tretten av disse studentene fram til fullført mastergrad. 
Hun er også hovedveileder for flere doktorgradsstudenter 
ved Universitetet i Bergen, hvorav en disputerte i 2015 og 
en disputerer høsten 2016. Med sitt store engasjement 
og utrettelige arbeid er Tone en etterspurt foreleser og 
en sentral aktør i det nasjonale kardiologiske fagmiljøet. 
Hun opprettet og leder dessuten forskningsnettverket i 
faggruppen.

Tone er en internasjonalt anerkjent forsker innenfor 
kardiologisk sykepleie, med over 50 internasjonale 
publikasjoner. Hennes forskning har stor klinisk relevans, 
med hovedfokus på pasientrapporterte data. I 2010 init-
ierte Tone etablering av forskningsgruppen Patient-re-
ported outcomes in cardiology (PROCARD) som den første 
helsefaglige forskningsgruppen ved Haukeland univer-
sitetssjukehus (www.helse-bergen.no/procard). Hennes 

Nina Fålun, Fag- og forskningssykepleier, forskningsgruppen PROCARD, Hjerteavdelingen,  
Haukeland Universitetssjukehus, Førstelektor, Master i Klinisk sykepleie,  

kardiologisk sykepleie, Høgskolen i Bergen

Tone Norekvål
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lange kliniske erfaring kombinert med viten-
skapelig kompetanse har bidratt til å gjøre 
dette mulig. Et godt samarbeid med både 
leger og sykepleiere ved Hjerteavdelingen har 
hatt stor betydning, samt mangeårig støtte fra 
ledelsen. Tone er også nestleder i det Norske 
Hjerte-Kar Råd.

I 2015 ble Tone invitert til å delta i utar-
beidelsen av Europeiske guidelines innenfor 
behandling av ventrikulære arytmier og fore-
bygging av plutselig hjertedød. Foranledning 
for dette var hennes lange engasjement i 
European Society of Cardiology (ESC). Tone 
var første leder av ESC Council on Cardio-
vascular Nursing and Allied Professions og 
var også internasjonal representant i styret i 

søsterorganisasjonen Council on Cardiovas-
cular Nursing i American Heart Association. 
Til tross for sin akademiske tyngde, prior-
iterer hun fortsatt å opprettholde pasient-
kontakt, blant annet ved å holde kurs for ICD 
bærere og deres pårørende.  

Med dette første professoratet innen 
kardiologisk sykepleie har Tone etablert seg 
som en kraftfull og produktiv forsker innenfor 
et fagfelt som kommer både pasienter, 
kolleger og hele fagmiljøet vårt til gode.

NSF-LKS kongressen i Bergen - fra venstre: Irene Drotningsvik, Irene Instenes, Kjersti Oterhals,  
Marianne S Holm, Tone Norekvål, Hege Amofah, Nina Fålun - alle er medlemmer av Procardgruppen.
Foto: Nina Fålun
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M ed hele 315 deltakere ble den 
årlige kardiologiske syke-
pleierkongressen i regi av 
NSF-LKS avholdt i Bergen. I 
år med tittelen «Fra redning 

til lindring».  Nydelig sang av Solveig Fosse 
innledet arrangementet og satte rammen for 
noen travle, men faglig inspirerende dager. 
Leder Siv Olsen holdt en flott åpningstale, 
hvor hun blant annet påpekte viktigheten 
av faglig påfyll i en travel hverdag og denne 
årlige nasjonale kongressen som en naturlig 
arena for dette. Med Bergen som vertsby var 
det naturlig at lokale fagpersoner var med på å 
berike årets program. Et av NSF-LKS sine klare 
mål er å la den valgte vertsbyens fagmiljø få 
gjenspeile seg på programmet så langt det lar 
seg gjøre.

Før selve åpningsseremonien var det pre-kon-
gress ledet av Kjersti Oterhals, Fag- og forsk-
ningssykepleier HUS. Nyttige innspill i veien 

til publisering ble gjennomgått, og tilbake-
meldingene var mange og positive. Her ble 
kloke råd presentert, både for artikkelfor-
fattere «in spe» og andre som måtte ønske å 
synliggjøre sine prosjekter.

Første tema presentert på årets kongress 
var Pulmonal Hypertensjon. Tidligere pasient 

Kongressen i 
Bergen 20. – 22. April 2016

Irene Instenes, på vegne av styret i NSF-LKS.

Foto: Cecilie Odland

Postervandring. 
Foto: Cecilie Odland
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Gunn Helen Nordvik fortalte 
åpenhjertig om sin opplevelse 
av å leve med pulmonal 
hypertensjon fra barndom 
til voksen. Hun fortalte også 
om sine erfaringer med syke-
hussystemet i tiden før og 
etter lungetransplantasjon. 
En gripende og meget lærerik 
presentasjon.

Deretter presenterte Nils 
Walde, Overlege ved HUS, 
selve diagnosen Pulmonal 
Hypertensjon. Han ga en flott 
innføring om ny kunnskap og 
nye behandlingsmuligheter.  

Tone M. Norekvål, Fag- og 
forskningssykepleier ved 
HUS, avsluttet første del av 
programmet med en fin og oversiktlig gjen-
nomgang av nye ESC-guidelines. Mye var nytt 
i forhold ventrikulære arytmier og forebygging 
av plutselig hjertedød. Guidelines er presentert 
i Hjerteposten.

Abstraktforedrag var neste del av 
programmet denne første dagen. Hillevi 
Knudsen, Oversykepleier (UNN), presenterte 
hvordan 7 års brukerundersøkelse av hjerteo-
pererte anvendes inn i klinikken. 

Avdelingssykepleier Gro Kjøren (Feiring 
klinikken) ga oss så en interessant innføring 
i hvordan helse og livskvalitet påvirkes hos 
yrkesaktive menn etter koronar bypasskirurgi. 

Første del av programmet ble avsluttet av Terje 
Myrstad, Klinisk spesialist i Intensivsykepleie 
(SUS). Han ga en fin innføring om overlev-
elsesrate og komplikasjoner ved behandling 
med Intra Aorta Ballong Pumpe (IABP) til 
pasienter med svikt i hjertets pumpefunksjon.

Deretter ble det avholdt nettverksmøte for 
ledere og for nasjonalt nettverk for forskning i 
kardiologisk sykepleie. 

«Bli kjent kvelden» ble arrangert på Luden 
Selskapslokale i Sandviken i Bergen. Vi skulle 
nok ønsket oss sol og varmegrader denne 
kvelden, men regn og tåke til tross, buekorps-

gutter trommet oss vel gjennom Koengen og 
frem til et koselig og varmt lokale. Her ble det 
disket opp med fiskesuppe og flott sang (av 
eget sykepleie-ensemble fra Hjerte 1 og 2 ved 
HUS).  Stemningen var høy og det så ut som 
folk hygget seg. En stor takk til lokalgruppen 
i Hordaland som sto for dette flotte arrange-
mentet. 

Dag 2 ble innledet med Atrieflimmer 
Symposium. Overlege Halvor Næss (HUS) 
holdt et 45 minutters innlegg om atrieflimmer 
og blant annet trombedannelse. Et lærerikt og 
interessant foredrag. Til tross for tidlig starttid-
spunkt (kl 08.00), var det mange som fant dette 
nyttig og valgte å delta på sesjonen.

Deretter var det påny abstraktforedrag, 
denne gangen med en litt ulik temasammen-
setning. Første foredragsholder var fagut-
viklingssykepleier Marianne Holm (OUS), med 
temaet «Et verdig siste stell». Et innlegg som 
bidro til nærhet til et tema som mange står 
overfor i den kliniske hverdagen, nemlig døden. 
Gode innspill til ivaretagelse av den døde, 
familien og sykepleieren ble her meddelt. 

Neste foredragsholder var Spesialsyke-
pleier Lene Markhus (HUS), med temaet «Ingen 
snakker til meg om sex». Lene ga oss verdifull 
kunnskap om seksuell dysfunksjon hos kvinner 
ved hjertesvikt og belyste pasientenes tanker 
rundt dette temaet. Seksuell veiledning til 

Fra”bli kjent kveld” på Luden. 
Foto: Cecilie Odland

Postervandring. 
Foto: Cecilie Odland
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kvinner og deres partner kan bidra til forbedret 
livskvalitet har studier vist.

Spesialsykepleier Trond Pettersen (HUS), 
fulgte så med en redegjørelse for europeiske 
kardiologiske sykepleieres praktiske hjerte- 
og lungerednings ferdigheter. Han presenterte 
resultater fra datainnsamling gjort under 
hjerte-lungeredning (praktisk øvelse) ved den 
europeiske kardiologiske kongressen i Malmø 
i 2008 og i Stavanger i 2014. Studien avdekket 
blandete ferdigheter blant sykepleierne, men 
oppsummerte et generelt akseptabelt nivå 
i begge gruppene til tross for forskjellige 
retningslinjer i 2008 og 2014.

Så var det tid for presentasjon av inviterte 
foredragsholdere.

Intensivsykepleier Stian Bergby (SUS) tok 
oss igjennom en forrykende presentasjon av 
nye guidelines (2016) i forhold til AHLR. Disse 
er også presentert under eget tema i Hjerte-
posten. Han viste oss også at det er fullt mulig 
å skape et miljø for simulering av hjertestans 
og trening på AHLR tross begrensede ressurser. 
Stavanger Universitetssykehus har fått dette til, 
og vi fikk billedlig innføring i hvordan dette lot 
seg gjøre.

Jørund Langørgen, Overlege (HUS) ga oss 
en innføring i «cool-guard», nedkjøling av 
pasienter med hjertestans. Skal man kjøle eller 

ikke? En interessant problemstilling som viser 
at forskning på etablerte behandlingsmetoder 
kan endre praksis.

Deretter var det Spesialsykepleier Frøydis 
Sviland (SUS) sin tur. Hennes presentasjon 
avdekket at etterlevelsen av forordnede 
medikamenter første året etter gjennomgått 
hjerteinfarkt er generelt dårlig og assosieres 
med økt sykelighet, reinnleggelser og død. Det 
har vist seg at henvisning og deltagelse ved 
tidlig rehabilitering har gitt positive resultater 
på økt medikamentetterlevelse. 

Doktorgradsstipendiat Irene Valakar 
(Høgskolen i Sogn og Fjordane) presen-
terte funn fra sin kvalitative studie. Studien 
omhandler kontinuitet og sammenhengende 
tjenestetilbud etter perkutan koronar inter-
vensjon (PCI). Det var et spennende arbeid 
Irene lot oss få innsikt i, og som viser at 
høyteknologisk behandling kan det få konse-
kvenser for utforming av tjenestetilbudet. Det 
blir derfor svært viktig å lytte til pasientens 
erfaringer når kvalitet og kontinuitet i behan-
dlingen skal vurderes.

Siste innlegg i denne sesjonen ble holdt 
av Nina Fålun, Intensivsykepleier (HUS) og 
Førstelektor (HIB). Hun tok oss med gjennom 
mål, ressurser og barrierer for livsendring 
hos utreiseklare pasienter etter gjennomgått 
hjerteinfarkt. Denne presentasjonen vant 

prisen for beste abstraktforedrag, og viste 
oss at pasienter etter hjerteinfarkt bruker tid 
på å forstå utløsende faktorer og å mestre 
tiden etter hjemkomst. Imidlertid kan et gjen-
nomgått hjerteinfarkt gi et positivt utkomme, 
da livsperspektivet endres. Fokus på mål, 
ressurser og barrierer for måloppnåelse i 
korte samtaler før utreise kan trygge over-
gangen fra sykehus til hjemmet. Behov for 
individuell veiledning under sykehusop-
pholdet ble avdekket.

Dag 2 ble avsluttet med Professor Eva Gerts 
(HUS) og hennes arbeid med øket fokus på 
kvinnehjerte. Eva gav oss en grundig innføring 
i forskjellen mellom kvinner og menn når det 
gjelder hjertets anatomi og utvikling av hjer-
tesykdom. En viktig kunnskap for alle som 
jobber innen kardiologisk medisin.

Forberedelse til kongressen. 
Foto: Cecilie Odland
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Så var det tid for kongressmiddag. Lokal-
gruppen hadde nok en gang laget et festlig 
arrangement til oss. Toastmasterne Cathrine 
Gjeitsund og Lene Markhus tok oss underhol-
dende gjennom en tre retters middag med god 
vin og annet. Blant høydepunktene kan nevnes 
PowerPoint presentasjon med ulike forslag til 
effektiviseringstiltak. Daglig er f.eks plass-
mangel en utfordring vi stadig står overfor i en 
travel sykehushverdag. Eksempler ble fremvist 
på enkle, men kreative tiltak som kan forbedre 
dagens plass situasjon. 

Under middagen ble også diverse priser 
utdelt. Som nevnt fikk Nina Fålun (HUS) pris for 
beste abstraktforedrag. Pris for beste poster 
gikk til Ingvild Kill Silli (St. Olavs Hospital). 
Posteren hadde tittel «Komplikasjoner fra 
innstikkssted etter kateterbasert ablasjon 
(KIKA-prosjektet).

I år ble det også utdelt en ny pris, nemlig 
prisen for «Årets faglige forbilde». Prisen ble 
tildelt Spesialsykepleierne Irene Drotningsvik 
og Anita Isaksen, for sin iherdige innsats og 
medvirkning til opprettelsen av program for 
«Tidlig hjerterehabilitering etter koronart 
syndrom» ved HUS. Dette presenteres med 
egen omtale i Hjerteposten.

Dag 3 ble innledet av Leslie Eide, Doktor-
gradsstipendiat (UIB), som holdt et interessant 
foredrag om delirium hos eldre pasienter etter 
behandling med SAVR eller TAVI.  

Kari Hanne Gjeilo, Forskningssykepleier (St. 
Olavs Hospital) holdt deretter et innlegg om 
kroniske smerter etter Hjertekirurgi. 

Så var det Pål Renland, Anestesisykepleier 
ved ambulansetjenesten i Bergen (HUS) sin tur. 
Han tok ledet oss gjennom den prehospitale 
behandlingen av pasienter med STEMI – fra 
symptomdebut til reperfusjon. Tror de fleste 
sitter igjen og vet nå forskjell på MONA behan-
dling, RA-MONA behandling og MONA-LYSA 
behandling etter dette innlegget.

Cedric Davidsen, LIS lege HUS tok oss 
bak de lukkede dørene på «CAT-LAB`en». 
Relativt «nye» invasive prosedyrer som 
aurikkel-lukking, TAVI og Mitra-clip ble her 
gjennomgått, sammen med mer velkjente 
prosedyrer som hjertekateteterisering og PCI. 
En meget interessant presentasjon.

Så var det tid for programmet siste 
«lindrende» del.

Åpningen av denne sesjonen sto Margrethe 
Aase Schaufel, LIS ved HUS for. I denne 
presentasjonen ble etisk vanskelige tema som 

Festmiddag med toastmastrene Cathrine Gjeitsund og Lene Markhus. Foto: Cecilie Odland
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ofte fremkommer i «livets siste fase» berørt 
på en god og oversiktlig måte. Mange tanker 
og spørsmål fra salen vitnet om et stort engas-
jement for dette temaet. 

Cathrine Gjeitsund, Spesialsykepleier (HUS) 
kunne således overta et engasjert publikum 
og bringe oss videre i temaet med innlegget 
«Livshjelp til det sviktende hjertet». En fin og 
verdig avslutning på det faglige programmet 
ved årets kongress.

Avslutningsforedraget ble holdt av Eivind 
Solheim, Overlege (HUS). Han oppsummerte 
sykepleierrollen og fremtidsperspektivet til 
dagens sykepleiere. I og med at fremtiden vil 
kreve en yrkesinnsats langt over dagens pens-

jonsalder, er det viktig at sykepleiere ivaretar 
både den fysiske og psykiske helsen sin. Her 
kunne Eivind bidra med forskningsbaserte 
data for hvordan denne ivaretagelsen best 
mulig kan gjennomføres. Nevnes kan mørk 
sjokolade, alkohol og trening…..OG det viser 
seg å være mer komplisert å ivareta helsen på 
en god måte enn først antatt. Det må legges 
til at latteren gjentatte ganger sto i taket. Takk 
til Eivind for dette fantastisk forskningsbaserte 
studiet i «Helseforebyggende tiltak for syke-
pleieren»!

Vi i NSF-LKS må si oss svært fornøyd med 
årets kongress. Takk til alle som tok turen til 
«byen mellom de syv fjell», og til dere som 
bidro til at kongressen i Bergen ble et faglig 
høydepunkt. Vi gleder oss allerede til neste år, 
med Trondheim som vertsby!

Se også nettsiden vår for foredrag og 
stemnings-rapporter fra kongressen:

www.nsf.no/faggrupper/ 
kardiologiske-sykepleiere

Fra Festmiddag. 
Foto: Cecilie Odland

Lokalgruppelederne i NSF-LKS. Foto: Cecilie Odland
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30. JUNI - 2. JULI 2016, 
BRATISLAVA, SLOVAKIA

The Congress of Cardiovascular 
Prevention in Pre-Elderly and 

Elderly Individuals 
www.cardioelderly.org

27. – 28. SEPTEMBER, OSLO
NSF kongressen 2016:  

Ny tid, nye roller

https://www.nsf.no/fag/
sykepleierkongressen-2016?

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

in Congenital, Structural and 
Valvular Heart Disease

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

27. - 31. AUGUST 2016,  
ROMA

ESC Congress 2016

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

14. - 18. NOVEMBER, BERGEN
Hjertekurset - Haukeland 

Universitetssykehus

29. NOVEMBER – 2. DES. 2016, 
ROMA

XVII International Symposium  
on Progress in  

Clinical Pacing 2016

8.-11. JUNI 2016, NICE
Cardiostim –  

EHRA Europace 2016

http://www.cardiostim.com

1.–2. JULI 2016, BUDAPEST
Cardio Update Europe 2016,  

2nd European Update  
Congress in Cardiology

www.cardio-update-europe.eu

10. – 11. NOVEMBER 2016,  
OSLO

Hjertesviktforum

http://www.hjertesviktforum.no/

13. - 15. NOVEMBER 2016,  
NEW ORLEANS

AHA Scientific Sessions 16

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

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

http://www.ccnorway.no/

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

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

Cardiovascular-Care

J U N I

O K T O B E R N O V E M B E R

A U G U S T

N O V  /  D E S N O V  /  D E S

S E P T E M B E R

J U L I

KONGRESSKALENDER
JUNI 2016 – JANUAR 2017



Entresto® er indisert til behandling av symptomatisk kronisk 
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter1
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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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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.
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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.  
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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                
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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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Gevinst for pasienter på Entresto®sammenlignet med enalapril2
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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.
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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 
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Hovedtema:  

Veien gjennom  
«arytmi – labyrinten»

A trieflimmer (AF), med eller 
utan utført ablasjon, er ein 
tilstand som krev eksper-
tise og oppdatert kunnskap 
hjå sjukepleiaren, både 
angåande AF, sjukdom-

skompleksiteten, medikamentell behand-
ling, moglege komplikasjonar ved behand-
linga, psykososial støtte og korleis ein skal 
tilpasse undervisninga.

I forbindelse med utdanning i Klinisk 
Kardiologisk Sjukepleie, master del 1 (2014) 
gjorde eg eit litteraturstudium med problem-
stillinga:

 «Kva informasjonsbehov har pasientar 
med atrieflimmer, med eller utan utført RFA?» 
Utdrag frå studiet vil presenterast i denne 
artikkelen. 

Atrieflimmer (AF) er eit veksande og 
ekstremt kostbart offentleg helseproblem 
[1, 2]. Mangel av etterlevelse til guide-
lines medfører ofte at AF ikkje blir godt nok 
fulgt opp.  Dette kan vere relatert til sjuk-
domskompleksiteten med store forskjellar 
mellom pasientar med tanke på risiko for 
slag, hjertesvikt og koronare syndrom [3]. 
Det veksandet talet av pasientar, ei aldrande 
befolkning, det raske sjukehusforløpet, 
kompleksiteten av sjukdommen og den 
dårlege etterlevelsen gjer at ein treng endring 

når det gjeld oppfylgjinga. Sjukepleiarleia 
oppfylgjing har vist seg å vere effektivt for 
desse pasientane, blant anna for å auke 
kunnskapen deira [4]. Antal pasientar med 
AF kjem truleg til å fordoblast fram mot 2050. 
Radiofrekvens ablasjon (RFA) behandling av 
AF er på frammarsj både i Norge og verda for 
øvrig [5, 6]. Dette vil medføre auka behov for 
kunnskap om emnet og intervensjonar for å 
promotere betre pasient undervisning. 

Sjukepleiar si rolle
Sjukepleiar skal bidra til høg kvalitet i 
omsorga [7]. Hjertepasientar meinar at kardi-
ologiske sjukepleiarar treng ei lang rekke 
av nøkkel-eigenskapar for å sikre høgkval-
itets omsorg. Desse ferdigheitane bør vere 
kombinert med medfølelse og kompetanse 
for å møte informasjons og undervisnings-be-
hova til pasienten og deira familie. Hjerte-
pasientane ynskjer at kardiologiske sjuke-
pleiarar skal engasjere, og at spreiinga av 
informasjon skal føregå på ei enkel, tydeleg 
og lett tilgjengeleg måte [8]. Sjukepleiar-leia 
oppfylging har vist seg å vere effektivt for 
pasientar med hjertesjukdommar, og har 
resultert i høgare nivå av guidelines-etterlev-
else enn ved lege-leia omsorg [4, 9-11].

Atrieflimmer
AF er den hyppigaste førekommande hjer-
tearytmien, med ein prevalens på 0,7 % hjå 

Sønneva Bergtun, Spesialsjukepleiar i Kardiologisk Sjukepleie,  
Hjerteavdelinga, Haukeland Universitetssjukehus 



25HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 2 2016

55-60 åringar til 17,8 % hjå dei med alder 85 
eller høgare i Nord-Europa [12]. Arytmien leier 
til kaotiske og ukoordierte kontraksjonar i 
forkammera. AF utgjer rundt ein tredjedel av 
alle hospitaliseringar relatert til hjertearyt-
miar og er den vanlegaste årsaka til iskemiske 
hjerneslag [13, 14]. AF med rask ventrikulær 
respons kan forårsake reversibel venstre 
ventrikkel dysfunksjon. Dei vanlegaste 
symptoma ved AF er palpitasjonar, syncope, 
angina, dyspnè, angst, fatigue, utmattelse og 
svimmelheit. Episodar med asymptomatiske 
anfall, kjent som silent AF, er vanleg sjølv 
for asymptomatiske pasientar [14]. Ein av tre 
pasientar med AF har symptom på angst og 
depresjon [15, 16]. Det er tre hovudstrategiar 
for å behandle AF; antikoagulasjon, frekvens 
og rytme-kontroll [14].

Radiofrekvens ablasjon
RFA er ein av få behandlingar innan 

rytme-kontroll. Prosedyren vert gjort ved 
hjerte-kateterisering der kjelda til dei elek-
triske signala som triggar arytmien vert 
lokalisert og abladert, enten ved varme/bren-
ning eller ved kulde/frysing. På denne måten 
vert vevet til arr (ved koagulasjon), med mål 
om å blokkere uynskte elektriske impulsar. 
Den vanlegaste strategien involverar elektrisk 
isolasjon av lungevene ostier [13]. 

Tre hypotetiske årsaker for å utføre ablasjon 
med behandling av AF er indikert [13]: 

- Auke livskvalitet
- Minske risiko for slag og hjertesvikt
- Auke overleving

I dag har AF-ablasjon klasse 1 anbefaling, 
som betyr den høgaste nivået av anbe-
faling for pasientar som har symptomatisk 
paroksystisk AF, der rytmekontroll er føretrekt 
[13, 14]. 

Undervisningsmodell med den sosiale 
lærings teorien Self-efficacy-theory, også 
kalla sosial lærings teori (SLT), blei utvikla 
av Bandura [18, 19]. Self-efficacy er trua på 
at ein bestemt type atferd kan utførast, for 
å nå eit bestemt mål. Kunnskap og fakta er 
basale komponentar i arbeidet, imidlertid 
er det ikkje nok til atferdsendring. Bandura 
[19] er opptatt av mekanismane som gjer det 
mogleg at kunnskap omdannast til handling. 
Han vektlegg blant anna psykologiske 
faktorar, som sjølvregulering og motivasjon, 
for å forklare fenomenet. Kunnskap kjem 
gjennom evna til å fokusere på det som skjer 
rundt ein. Læring kan skje ved å sjå på og 
imitere atferda til andre; sokalla observajon-
slæring. I teorien om observajonslæring eller 
modell-læring ser Bandura fire delvegar frå 
modell-atferda til imitasjons-atferda. Dette er 

Figur 1. Det elektriske kaoset ved 
atrieflimmer: 1) Atrieflimmer impulsar 
med mikro-reentry -sirklar 2) Kao-
tiske signal blir sluppe uregelmessig 
gjennom AV-knuten 3) Hurtige ventri-
kulære impulsar [17].
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merksemd, minne, etterlikning og motivasjon. 
Banduras teori [18, 19] seier vidare at det er 
gjennom fire ulike vegar at atferdsendring er 
mogleg, som vist i Figur 2 [20].

 
Kunnskap og opplevingar om AF og RFA;  
før og etter
Det kjem fram at det er eit hol i kunnskapen 
rundt pasienten sitt perspektiv på å leve 
med AF [21, 22]. Pasientar som har ei god 
forståing av AF, rapporterte færre symptom, 
hadde oppleving av større kontroll og tilskreiv 
emosjonelt stress pga AF ei mindre rolle [23]. 
Vidare blei det framheva at AF hadde ei klar 
påverknad på daglege aktivitetar. Det vil vere 
naturlig å oppleve engstelse når AF først 
oppstår, men i fylgje Ekblad m.fl. [21], er tida 
frå diagnose til intervju gjennomsnittleg 9 
år. Dette kan tyde på at problema vedvarar 
over tid. Mange opplevde mangel på generell 
kunnskap om AF, bekymra seg for at AF 
kunne skade hjarta, og trong i mange tilfelle 
kunnskap og praktiske reiskap for å hand-
tere emosjonelle konsekvensar. Dei savna 
rådgjeving angåande self-management, samt 
om naturen av AF. Kunnskapen viste også at 
pasientane lærte gjennom prøving og feiling. 
Desse opplevingane, sett frå pasienten sitt 
perspektiv, kan bidra til å danne grunnlag for 
kva informasjon pasienten behøver.  Søkje-
lyset rettast mot mangelfull formidling av 
informasjon til denne pasientgruppa.

Både før og etter ablasjon vart det sett 

ein del likeins kunnskapsmanglar [24, 25]. 
Behovet for informasjon etter RFA var kompl-
ekst. Kunnskapsbehovet var generelt om 
diagnosen, medikamenter og faktorar som 
kjem spesifikt i etterkant av behandlinga [25]. 
Det er eit stort mangfald innanfor diagnosen 
AF. På grunnlag av dette (figur 3) kan ein sjå at 
informasjonsbehovet naturleg nok vil variere 
mykje alt etter “kategori”.

Det vert hevda at fokus ikkje rettast mot 

bekymringane og behova hjå pasientane. 
Helsepersonell hadde ein tendens til å 

bagatellisere symptoma [22]. Opplevinga av 
manglande støtte for å mestre den emos-
jonelle byrda var tilstades hjå mange [21, 22]. 

Eit viktig aspekt var at pasientane fann det 
vanskeleg å dele emosjonelle konsekvensar 
med deira nære; i staden vart følelsar heldt 
inne for å ikkje opprøre. McCabe, Barnason og 
Houfek [26] fann at 57% var einig eller sterkt 
einig i at AF forårsaka vanskelegheiter for 
deira nære. 

Sosial støtte er nødvendig for å klare 

Figur 2.  
Moglege vegar mot  
atferdsendring [19]. 

Figur 3. Mangfoldet vedrørande alder, prog-
nose, symptomer og forårsakande faktorar i 
dei inkluderte studiane og litteraturen ellers. 
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seg gjennom sjukdom. Det er sett at ekte-
feller eller pårørande som bur saman 
med ein person med AF, også vert påverka 
og begrensa. Intervensjonar eller strate-
giar må difor inkludere både pasient og 
pårørande[27]. I forhald til dei opplevde 
emosjonelle fylgjene syner ein studie av 
Thrall m.fl. [15] at omlag ein tredjedel av 
pasientane hadde forhøga nivå av angst 
og depresjon. Samanlikna med pasientar 
behandla med koronar angiografi, eller dei 
som venta på hjertekirurgi, såg McCabe, 
Barnason og Houfek [26] at pasientane med 
AF rapporte like høge nivå av negativt emos-
jonell respons. 

Bandura [19] meinar at verbal tilnærming 
(sjå figur 2) kan nyttast og kan innehelde til 
dømes råd, avkrefting eller bekrefting av 
mistankar. Denne tilnærminga kan brukast av 
sjukepleiar både individuelt eller i grupper. 
Dette vil kunne oppklare “vage mistankar” 
eller misforståelsar om utløysande faktorar, 
som kanskje ikkje har rot i verkelegheita. 
Xu m.fl [25] fann at 45% meinte at dagleg 
pulsmåling var unødvendig. Sjukepleier må 
formidle at pulstaking, med måling av takt og 
frekvens, er viktig for å fylgje med tilstanden 
og effekten av behandlinga. Pasienten må 
informerast om “målet” for pulsen og tiltak 
dersom den ikkje er innanfor grensa. I 
forbindelse med pulsmåling kan ein bruke 
Banduras [19] imitasjonslæring, der ein 
demonsterar og pasienten kan etterlikne for 
å lære. Kjensle av personleg mestring kan 
bidra til å auke den opplevde kontrollen. 
Sjukepleiar må passe på å bruke emosjonell 
tilnærming, med tilbakemeldingar som leier 
til sjølvtillit; til dømes viss pasienten vellukka 
får målt pulsen. Når studiane viser at læring 
skjer gjennom prøving og feiling stemmer 
dette overeins med den sosiale lærings-
teorien. Sjølvregulerande prosessar eller 
personleg erfaring er eit av dei kjende stega 
for å tilpasse seg og oppnå atferdsendring 
[18, 19].

Det er tydeleg behov for kunnskap og prak-

tiske reiskap for å kunne handtere emos-
jonelle konsekvensar som kjem med AF. Det 
er urovekkande korleis begrensing av mat, 
drikke, daglege aktivitetar og sosialisering 
blei sett i verk på grunn av frykt for at dette 
kunne utløyse eller forverre symptoma. 
Sjukepleiar må vere klar over opplevingane 
av symptom-bagatellisering i møte med 
helsevesenet. Orda må velgjast med omhu 
slik at det ikkje oppfattast som at symp-
toma er uviktige. Fylgjene av å formidle at 
AF og symptoma er uviktige kan medføre at 
pasienten vegrar seg frå å oppsøkje helseh-
jelp på seinare tidspunkt. Denne hjelpa som 
er viktig for å minske symptom, risiko for 
komplikasjonar og redusere progresjonen. 
Sjukepleiar bør ha fokus på dei emna der 
kunnskapsmanglane er størst. Pasienten kan 
oppleve utryggheit etter ablasjon dersom 
kontrollen og kunnskapen er låg. Ved låg 
kunnskap kan komplikasjonar oppstå, men i 
verste fall oversjåast av pasienten som ikkje 
er klar over alvoret.  Når det gjeld tegn på 
slag kan dette medføre store konsekvensar. 
Blodpropp er ein frykta komplikasjon ved AF, 
og etter RFA [6]. Høg etterlevelse av antiko-
agulasjon er avgjerande for å oppnå tilfred-
stillande grad av blodtynning [13]. Studiane 
viste på den andre sida god medikament 
etterlevelse, til tross for låg self-management 
på andre områder. For å betre kunnskapen 
kan det tenkjast at meir undervisning under 
sjukehusopphaldet er naudsynt. Det kan vere 
vanskeleg for pasienten å hugse informasjon 
gitt av sjukepleiar, blant anna på grunn av det 
emosjonelle stresset dei kan oppleve ved ei 
sjukehusinnlegging [24]. 

 Om sjukepleiar og undervisninga
Funna viser at undervisning gitt av sjuke-
pleiar, i akuttfasen, ikkje alltid vert “lagt på 
minnet”, dette til tross for både munnleg og 
skiftleg informasjon [24]. I dei inkluderte 
studiane er det pasientrapporterte data som 
viser kunnskapsmangel, engstelse og infor-
masjonsbehov. Dette kan sjukepleiar bruke til 
å skreddersy informasjonen.

Sjukepleiarleia tiltak, med integrert data-
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styrt hjelpeprogram, forbetra etterlevelse til 
guidelines, medførte færre sjukehus innleg-
gingar og reduserte førekomsten av kardio-
vaskulær død hjå pasientar med AF. Sjuke-
pleier intervensjonen blei samanlikna med 
standard lege intervensjon. Analysen viste at 
programmet var både kostnadseffektivt og 
forbetra kunnskapen hjå pasienten [4]. Vidare 
kjem det fram at moglegheitene for pasien-
tundervisning, med avsett tid, fasilitetar og 
tilgang til materiale og utstyr alle har effekt 
på helsepersonells haldningar til pasient 
undervisning [28]. Det er behov for at infor-
masjonen vert gitt både skriftleg og munnleg 
for betre å kunne hugse. Internett og sosiale 
media er etterkvart ei vanleg kilde for å finne 
informasjon. For å vere tidsriktig bør infor-
masjonen med fordel publiserast der. Med 
riktig design og evaluering kan ein bruke 
sosiale media i pasient omsorg, og blant 
anna nå fram med informasjonsformidling 
og spreie kunnskap til det store publikumet 
[29]. Kääriäinen og Kyngäs [28] hevdar at det 
er rom for forbetring med tanke på under-
visningsmetodar som vert nytta av sjuke-
pleiar. Munnleg individuell informasjon var 
den metoden helse-personell beherska og 
brukte mest. Fokus bør vere mot ulike under-
visningsmetodar, som vist i figur 2 av Bandura 
[18, 19]. På den andre sida, kan ein tenkje seg 
at informasjonen bør gjentagast ved andre 
møter med helsevesenet. Til dømes ved 
besøk i poliklinikk eller pasient -og pårørande 
opplæring i form av diagnose-retta mestring-
skurs. Sjukehuset i Vestfold [30]har utvikla eit 
slikt kurs for pasientar med AF. Her vert også 
pårørande invitert med. Slike kurs vektlegg 
moglegheita for å treffe andre med same 
diagnose for samvær og erfaringsutveksling. 
Samtalegrupper er ein naturleg del av eit slikt 
kurs. Organisasjonar som “Landsforeningen 
for Hjerte og Lungesykdommer” har oppretta 
likemannstjeneste som tilbod på sjukehus og 
lokallag med samtalegrupper utanfor sjuke-
huset [31]. Bandura [19] er opptatt av obser-
vasjon- og imitasjonslæring. Læring kan skje 
gjennom gode rollemodellar og andre som 
ein «observerar» har vore gjennom det same 
som ein sjølv; sokalla vikarierande erfaring.  

Sjukepleiar må difor ha kunnskap om slike 
tilbod og formidle informasjonen om desse, 
både skriftleg og munnleg. I følge Bandura`s 
modell [18, 19] for observasjonslæring trengst 
det både merksemd og hukommelse. Ein kan 
lett tenkje seg at det kan bli for lite av dette 
i den stressfulle naturen ved ei sjukehusinn-
legging.

Sjukepleiar må vere klar over at stressfulle 
omgivelsar, overstimulering i sjukehusmiljøet, 
sedativer brukt under behandling, og andre 
faktorar som kan påverke læringa negativt. Eit 
viktig aspekt er at dei eldste pasientane kom 
dårlegast ut med tanke på kunnskap [24]. 
Dette er svært bekymringsverdig då det er 
kjent at “dei eldste” har større fare for komp-
likasjonar. Det kan tyde på at denne typen 
intervensjon eller undervisning, i akuttfasen 
eller på sjukehus, ikkje er det som verkar 
mest effektivt. Pasienten hugsar og behandlar 
informasjon på ulike måtar. Skiftleg eller 
audio-visuell pasientundervisning kan bli 
gitt, som ei støtte for munnleg pasien-
tundervisning. På den andre sida bør ikkje 
skriftleg informasjon bli utdelt bare fordi 
den eksisterar. Materialet som vert utdelt må 
gjenspegle den munnlege undervisninga.  

Konklusjon
Atrieflimmer påverkar individet, familien og 
samfunnet. Informasjonsbehovet, både før og 
etter RFA, viser seg å vere omfattande grunna 
kompleksiteten av sjukdommen, behandlinga 
og dei individuelle psykiske og fysiske symp-
toma. Det krevst ekspertise og oppdatert 
kunnskap hjå sjukepleiaren, både angåande 
AF og korleis ein skal tilpasse undervisninga. 
Den sosiale lærings teorien er i så måte ein 
god metode for å systematisere i denne 
“informasjons-labyrinten”. Det er viktig å 
bruke ulike undervisningsmetodar tilpassa 
desse pasientane. 

REFERANSAR
 
1. Stewart, S., et al., Cost of an emerging epidemic: an 
economic analysis of atrial fibrillation in the UK. Heart, 
2004. 90(3): p. 286-292.
2. Le Heuzey, J.-Y., et al., Cost of care distribution in atrial 
fibrillation patients: the COCAF study. American heart 



29HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 2 2016

journal, 2004. 147(1): p. 121-126.
3. Nieuwlaat, R., et al., Atrial fibrillation and heart failure 
in cardiology practice: reciprocal impact and combined 
management from the perspective of atrial fibrillation: 
results of the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. 
Journal of the American College of Cardiology, 2009. 53(18): 
p. 1690-1698.
4. Hendriks, J.M., et al., Nurse-led care vs. usual care for 
patients with atrial fibrillation: results of a randomized 
trial of integrated chronic care vs. routine clinical care in 
ambulatory patients with atrial fibrillation. European heart 
journal, 2012. 33(21): p. 2692-2699.
5. Tveit, A. and F. Hegbom Atrieflimmer i Norge 2011. Del 2 av 
2: Nye antiarytmika, elektrokonvertering og gjennombrudd 
for ablasjonsbehandling. . Hjerteforum, 2012. 25, 24-28.
6. Chowdhury, P., et al., Ablation of atrial fibrillation: what 
can we tell our patients? Cleve Clin J Med, 2009. 76(9): p. 
543-50.
7. Fröjd, C., et al., Patient information and participation still 
in need of improvement: evaluation of patients’ percep-
tions of quality of care. Journal of Nursing Management, 
2011. 19(2): p. 226-236.
8. Albarran, J.W., et al., Patients’ perspectives on the educa-
tional preparation of cardiac nurses. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 2013: p. 1474515113507166.
9. Deaton, C., The RESPONSE trial: a simple solution to a 
pervasive problem? European heart journal, 2010. 31(23): p. 
2827-2828.
10. Ekman, I., et al., Can treatment with angioten-
sin-converting enzyme inhibitors in elderly patients with 
moderate to severe chronic heart failure be improved by a 
nurse-monitored structured care program? A randomized 
controlled trial. Heart & Lung: The Journal of Acute and 
Critical Care, 2003. 32(1): p. 3-9.
11. Wood, D., et al., Nurse-coordinated multidiscipli-
nary, family-based cardiovascular disease prevention 
programme (EUROACTION) for patients with coronary heart 
disease and asymptomatic individuals at high risk of cardi-
ovascular disease: a paired, cluster-randomised controlled 
trial. The Lancet, 2008. 371(9629): p. 1999-2012.
12. Heeringa, J., et al., Prevalence, incidence and lifetime 
risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. European 
heart journal, 2006. 27(8): p. 949-953.
13. Calkins, H., et al., 2012 HRS/EHRA/ECAS expert 
consensus statement on catheter and surgical ablation of 
atrial fibrillation: recommendations for patient selection, 
procedural techniques, patient management and follow-up, 
definitions, endpoints, and research trial design: a report of 
the Heart Rhythm Society (HRS) Task Force on Catheter and 
Surgical Ablation of Atrial Fibrillation. Heart Rhythm, 2012. 
9(4): p. 632-696 e21.
14. Camm, A.J., et al., 2012 focused update of the ESC Guide-
lines for the management of atrial fibrillation. An update of 
the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibril-
lationDeveloped with the special contribution of the Euro-
pean Heart Rhythm Association, 2012.
15. Thrall, G., et al., Depression, anxiety, and quality of life in 
patients with atrial fibrillation. CHEST Journal, 2007. 132(4): 
p. 1259-1264.
16. Efremidis, M., et al., Association of quality of life, anxiety, 
and depression with left atrial ablation outcomes. Pacing 
and Clinical Electrophysiology, 2014. 37(6): p. 703-711.
17. Mandrola, J., Atrial Fibrillation, in Dr John M. 2014.

18. Bandura, A., Social Learning Theory. 1971, Stanford 
University: General Learning Press.
19. Bandura, A., Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of 
Behavioral Change. . Psyocological Review, 1977. 82(2): p. 191 
- 215.
20. Rankin, S.H., Stallings, K. D., London, F. , Patient Educa-
tion in Health and Illness. 2004: Lippincott Williams & 
Wilkins.
21. Ekblad, H., et al., Patients’ well-being: experience and 
actions in their preventing and handling of atrial fibrilla-
tion. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2013. 
12(2): p. 132-139.
22. McCabe, P.J., K. Schumacher, and S.A. Barnason, Living 
with atrial fibrillation: a qualitative study. Journal of Cardi-
ovascular Nursing, 2011. 26(4): p. 336-344.
23. McCabe, P.J., S.A. Barnason, and J. Houfek, Illness beliefs 
in patients with recurrent symptomatic atrial fibrillation. 
Pacing Clin Electrophysiol, 2011. 34(7): p. 810-20.
24. McCabe, P.J., et al., Knowledge and self-management 
behaviors of patients with recently detected atrial fibrilla-
tion. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 
2008. 37(2): p. 79-90.
25. Xu, W., et al., Knowledge, attitude, and behavior in 
patients with atrial fibrillation undergoing radiofrequency 
catheter ablation. J Interv Card Electrophysiol, 2010. 28(3): 
p. 199-207.
26. McCABE, P.J., S.A. Barnason, and J. Houfek, Illness beliefs 
in patients with recurrent symptomatic atrial fibrilla-
tion. Pacing and Clinical Electrophysiology, 2011. 34(7): p. 
810-820.
27. Bohnen, M., et al., Quality of life with atrial fibrillation: 
do the spouses suffer as much as the patients? Pacing and 
Clinical Electrophysiology, 2011. 34(7): p. 804-809.
28. Kääriäinen, M. and H. Kyngäs, The quality of patient 
education evaluated by the health personnel. Scandinavian 
journal of caring sciences, 2010. 24(3): p. 548-556.
29. Jaarsma, T., Developing the potential of social media in 
cardiovascular care. European Journal of Cardiovascular 
Nursing, 2014. 13(5): p. 386-387.
30. Vestfold, S.i. Kursoversikt 2014. 2014  [cited 2014 29 
september]; Available from: https://www.siv.no/pasient/
l%C3%A6ring-og-mestring/kursoversikt.
31. LHL, L.f.H.-o.L. Lokallag. u.d  [cited 2014 10. november]; 
Available from: http://www.lhl.no/lhls-lokallag/.



30 HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 2 2016

Hovedtema:  

Atrieflimmerpoliklinikken ved 
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 

J eg må starte med å takke for 
forespørselen om å presentere vår 
atrieflimmer poliklinikk og pasien-
tene, i Hjerteposten med tema 
”arytmi”. Vi fyller faktisk 10 år nå i  

 mai!

Atrieflimmerpoliklinikken ble startet i 
2006 med to sykepleiere, begge med lang 
erfaring fra arbeid med hjertepasienter. Anne 
Marie Ims Myhre hadde i tillegg hjertes-
vikt-utdanning. I starten skulle vi ha ansvar 
for elektrokonverteringspasientene, bl.a. i 
forhold til informasjon, tett oppfølging av INR 
og dosering av Marevan. Dette for å effektiv-
isere behandlingen av disse pasientene. Etter 
bare noen uker, ønsket kardiologene at vi 
også skulle kontrollere pasienter som hadde 
startet med nye medisiner (frekvensreduser-
ende, antiarytmika), eller endret dosering av 
disse. Med en positiv innstilling fra avdeling-
sleder, og fra våre kardiologer, fikk vi gradvis 
avsatt mer tid til atrieflimmerpasientene. Nå 
med hele dager pr uke. Henvisningene og 
behovet økte, og fra desember 2010, ble også 
kardiologisk sykepleier Line Hansen ansatt. 
Siden har det vært 110-120% sykepleierstilling 
ved Atrieflimmerpoliklinikken. Anne Marie 
deler stilling med Hjertesviktpoliklinikken 
og har ansvar for de fleste ”kombinasjon-
spasientene”, de med både atrieflimmer og 
etablert hjertesvikt. 

”Atrieflimmer-skole”
Samtidig som Atrieflimmerpoliklinikken ble 
startet, tok vi Helsepedagogikk ved Høyskolen 
i Vestfold, og bygget opp poliklinikken som et 
helsepedagogisk tilbud. 
Vi har fra starten arrangert ”Atrieflim-
mer-skole” en dag pr måned for pasienter 
og pårørende. Vi har valgt en modell hvor 
to sykepleiere står for undervisningen/
ledelsen og er tilstedeværende hele tiden. 
Dette gjør at vi kan alternere på under-
visningstemaene, ut fra behovet og fokuset 
til de forskjellige gruppene. Et behov som kan 
variere fra gang til gang.  Vår fysioterapeut fra 
Hjerteskolen, Kari Peersen, er også inne på 
kurset og snakker om fysisk aktivitet og sex, 
i tillegg til stress og stressmestring. Temaene 
består ellers av: Hva er atrieflimmer/- flutter? 
Hvordan er forløpet; symptomer, risiko, 
årsaker og triggere, undersøkelser, behan-
dlingsmuligheter og -prinsipper, medisiner 
(frekvensreduserende, rytmekontrollerende 
og antikoagulasjon) og hvordan forholde seg 
ved anfall? 

Vi tilstreber maksimum 12-13 deltakere 
hver gang, da vi har erfart at deltakerne er 
mer åpne og aktive når gruppen ikke er for 
stor. Spesielt også siden det kun er én dag.  
Én ting er den kunnskapen pasientene får 
med seg fra denne dagen, men like stor verdi 
gir nok erfaringsutvekslingen de får mulighet 
til med andre ”erfarne” atrieflimmerpasienter. 
Derfor er pausene med fri prat viktige. 

Karin Ausen, sykepleier ved Atrieflimmerpoliklinikken, Sykehuset i Vestfold 
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Mange atrieflimmerpasienter føler at deres 
nærmeste og venner blir lei de stadige anfallene 
og variasjonen i fysisk og psykisk form. Pasien-
tene er redd for å bli oppfattet som ”sytete”.  Det 
kan derfor være en lettelse å få snakket med 
likesinnede om symptomer og måter å takle 
hverdagen på.  Vi prøver å ha fokus på hvordan 
man lever med og håndterer atrieflimmer, og 
ikke på det negative ved tilstanden.

Individuelle samtaler og behandling
Vi gjennomfører også individuelle samtaler 
med pasientene for informasjon, vurdering og 
kontroller.  Vi beregner ca 45 minutter til nye 
pasienter og 30 minutter til allerede kjente 
pasienter. Ofte har de kjente pasientene også 
behov for god tid. Dette kan være pågrunn av 
angst, hyppige anfall, og dersom det er snakk 
om å endre behandlings-strategi. Eksempler 
kan være hvis det skal endres fra rytmekon-
troll (opprettholde sinusrytme) til frekvenskon-
troll, og pasienter som må lære seg å leve med 
kronisk atrieflimmer. Dette kan være en prosess 
som både krever tid og veltilpasset informasjon. 

I noen tilfeller har pasienter fått infor-
masjon via andre eller fra internett, og på 
dette grunnlaget kommer med en ”bestilling” 
av behandling. Møte med disse pasientene kan 
kreve realitetsorientering og god faglig begrun-
nelse. Slike ønsker kan ikke alltid etterkommes 
og denne type behandling ikke alltid anbefales 
akkurat denne pasienten.

Vi samarbeider tett med kardiologene angående 
behandlingen, både når det gjelder strategi og 
medikamenter. Det er kardiologene som starter 
og doserer medisiner, mens sykepleier og kardi-
olog oftest gjør øvrige vurderinger sammen.  
Effekt av igangsatt behandling kontrolleres av 
sykepleierne ved poliklinikken. Vi har ingen fast 
kardiolog tilknyttet, men fortrinnsvis er det den 
som har ”libero”-funksjon ved Hjertepoliklin-
ikken som er ansvarlig for Atrieflimmerpoliklin-
ikken den enkelte dag.  Vi prøver i størst mulig 
grad å sørge for at pasientene møter på kjente 
kardiologer. Med DIPS journalsystemet har vi 
også mulighet til å kommunisere med ”gule 
lapper”. 

Ved behandling av nye pasienter er det viktig 
å få oversikt over pasientens symptomer og 

Kardiologisk spesialsykepleier  
Line Hansen

Fysioterapeut Kari Peersen
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danne seg et bilde av om disse skyldes atrief-
limmer eller andre faktorer. Noen pasienter 
kan ha hatt symptomer og paroksysmal 
atrieflimmer i mange år, uten at det har blitt 
fanget opp eller blitt bekreftet på EKG. 

Vi prøver sammen med pasienten å få 
kartlagt anfall i forhold til; symptomer, 
hyppighet, varighet eller eventuelt 
spontankonvertering. Tidligere historie med 
medikamentell- eller elektrokonvertering, 
eventuelt utløsende årsaker, og om det 
eksisterer en fellesnevner er også viktig infor-
masjon.  Noen pasienter får «Atrieflimmer 
dagboka» for å notere ned anfall i en periode. 

Vi tilstreber i størst mulig grad å kartlegge 
medikamenthistorikk; hva som er forsøkt og 
hvorfor det eventuelt er seponert. Dette for å 
unngå at det på ny blir startet et medikament 
som tidligere ikke har vært tolerert eller hatt 
effekt. 

Kartlegging av risikofaktorer og livsstil er 
viktig når vi vet at minst 70% av atrieflimmer-
pasientene også har kardiovaskulære risiko-
faktorer eller underliggende  hjertesykdom[1]. 
I tillegg forverres atrieflimmer-prognosen ved 
akutt koronar syndrom[2] og hjertesvikt. 

Informasjon og veiledning blir tilpasset 
med tanke på dette, f.eks ved å anbefale 
røykeslutt, vektreduksjon, kosthold og aktiv-
itet.  

Vi har også fokus på hver enkelts risikofak-
torer for nye flimmeranfall. Det kan f.eks være 
stress, hypertensjon, infeksjoner, stoffskift-
esykdom, diabetes og uregulert blodsukker 
eller søvnapnoe. I tillegg prøver vi å få klarhet 
i eventuelt utløsende triggerfaktorer som 
f.eks alkohol, koffein, fysisk aktivitet, psykiske 
påkjenninger, dehydrering, store måltider, 
lite søvn og sterkt krydret mat. Ved mistenkt 
søvnapnoe, henvises de p.t. til lungepoliklin-
ikken for utredning.

Pasienter med diffuse symptomer instrueres 
i å ta egen puls og kjenne sin normalpuls. De 
kan da oppdage atrieflimmer /-flutter på et 
tidlig tidspunkt ved residiv.  

Pasientene informeres også om hvilke 
symptomer de skal reagere på, når de bør 
oppsøke lege/sykehus og når det ikke er 

farlig å se det an en stund. Viktig å tydelig-
gjøre at de pasientene som ikke bruker 
antikoagulasjon, må elektrokonverteres før 
det er gått 48 timer. Hvis det går ut over 48 
timer, må det startes antikoagulasjon. Denne 
må brukes sammenhengende i 3 uker før 
det kan gjennomføres elektrokonvertering.  
Noen pasienter har erfaring med at de 
«spontan-konverterer» i løpet av noen døgn 
og noen har ”pill-in-pocket”-strategi. 

Vi bruker også tid på «compliance» 
(medikamentetterlevelse) i vårt behan-
dlingsprogram. Pasientene bes om å ta 
med oppdatert liste over hvilke medisiner 
de faktisk bruker. Vi går igjennom listen og 
forklarer hvorfor de bruker akkurat disse 
medikamentene og presiserer viktigheten 
av å ta dem som forordnet. Det fokuseres da 
spesielt på antikoagulasjon, CHA2DS2-VASc og 
risikoen for blodpropp.

Hvor lenge og hvor hyppig pasientene 
behandles ved Atrieflimmerpoliklinikken 
er individuelt.  Noen trenger kun én time til 
informasjon, andre er ”gjengangere” med 
tanke på anfall og elektrokonverteringer.  
For andre igjen må det brukes mer tid på å 
finne de medikamenter som fungerer, og den 
behandling som gir best mulig livskvalitet. 
Vi opplever at vi har et godt samarbeid med 
fastlegene. 

Henvisningene til Atrieflimmerpoliklin-
ikken kommer hovedsakelig internt fra 
sykehuslegene, dette gjelder nyinnlagte 
pasienter fra akuttmottaket, fra sengepost og 
pasienter ved Hjertepoliklinikken. Det mottas 
også henvisninger fra fastleger og privatprak-
tiserende kardiologer. 

Elektrokonvertering
Elektrokonvertering foregår på Medisinsk 
Overvåking med personale fra Hjerteposten. 
Elektive elektrokonverteringer bestilles av 
oss på Atrieflimmerpoliklinikken, oftest 
når vi har pasientene til konsultasjon.  De 
får da informasjon om prosedyren, både 
muntlig og skriftlig.  Leger i akuttmottaket 
bestiller elektrokonvertering til de akutte 
og ikke-planlagte som blir innlagt. Alle skal 
ha rutinemessig kontrolltime ved Atrieflim-
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merpoliklinikken ca 2 uker etter gjennomført 
prosedyre, men det hender nok at noen av de 
akutte pasientene kan glippe. 

Pasienter som har vært til ablasjon, får 
kontroll hos oss etter ca en måned.  I tillegg 
kommer den obligatoriske 3 måneders 
R-testen, med påfølgende legesamtale for 
vurdering av behov for videre medikamentell 
behandling. 

Livskvalitet
Det er mye angst forbundet med det å ha 
atrieflimmer og noen har skremmende 
symptomer og opplevelser med anfall. Mange 
føler de mister kontrollen over hverdagen og 
seg selv. Dette påvirker livskvaliteten til den 
enkelte. Ofte tilpasses livsstilen for å unngå 
forverring og anfall, ved at pasientene redus-
erer fysisk aktivitet, sosialt liv og reiser/ferier. 
Hele familiers situasjon kan påvirkes av dette.  
Informasjonsbehovet er stort hos de fleste. 
Ved å gi pasientene kunnskap, kan de delta 
mer aktivt i sin behandling og føle at de har 
mer kontroll, samtidig som det gir trygghet.

Noen atrieflimmerpasienter blir engstelige 
for å være i fysisk aktivitet, spesielt de som 
har fått utløst atrieflimmer under trening.  De 
får tilbud om å delta på trening sammen med 
Hjerteskolen for å bli trygge igjen. 

Retningslinjer
Behandlingen vår følger guidelines. I 
gjeldende ESC/EHRA guidelines for atrief-
limmer står det at behandling skal skje ut i 
fra ”patients choice”[3], dvs i samarbeid med 
pasienten. Dette krever at pasienten har fått 
veltilpasset informasjon. Guidelines er sist 
revidert i 2012 og det kommer nye nå i 2016. 
Forhåpentlig vis vil disse gi en enda bedre 
befestning angående oppfølging av pasienter 
med atrieflimmer. 

2014 NICE AF Guidelines anbefaler ”personal-
ized package of care and information”. 

The 5th AFNET/ EHRA Consensus Confer-
ence 2015 konkluderte også med ”Informed 
and involved patients” og ”Personalized AF 
management”. 

De siste årene har det kommet studier som 
viser effekten og viktigheten av egne atrief-
limmerpoliklinikker med sykepleieroppfølging 
4,5.  Det er positivt at poliklinikker er blitt 
startet opp ved flere sykehus, både i Norge og 
utlandet.  

Vi synes vi er heldige som får jobbe med 
denne interessante, utfordrende og samtidig 
takknemlige pasientgruppen. Atrieflimmer er 
en del av kardiologien som etter hvert har fått 
mye fokus, og mye spennende skjer på forsk-
ningsfronten. Vi ser at det er viktig å kunne 
bidra til en bedre behandling og oppfølging, 
og gjøre hverdagen bedre for pasientene. 
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Undervisning og veiledning 
om oral antikoagulasjon for 
pasienter med atrieflimmer,  

et sykepleiefokus

Atrieflimmer (AF) er den hyppigste 
forekommende hjerterytmefor- 
styrrelsen. Det er ca. 1,5-2 % av 
den europeiske populasjonen 
som har AF 5. Prevalensen av AF 

øker med økende alder, fra cirka 1 % under 
60 år og opptil 12 % i alderen 75-84 [16]. Over 
8 millioner europeere lider av denne rytme-
forstyrrelsen og prevalensen er estimert til å 
dobles innen de neste 50 år på bakgrunn av en 
økende andel eldre og bedre behandling for 
andre kardiovaskulære sykdommer [18]. 

AF er assosiert med økt risiko for død og 
er den vanligste årsak for hjerneslag [23]. Hos 
kvinner med AF er risikoen for å få hjerneslag 
høyere enn hos menn [4]. Det er estimert at 
20 % av alle hjerneslag er forårsaket av AF og 
denne prosenten øker til 25 % hos pasienter 
over 80 år [35]. 

Hos pasienter med AF er hjerneslag ofte 
mer alvorlig og mer invalidiserende [3,17], 
delvis fordi den er forårsaket av emboli av en 
stor blodpropp som okkluderer store cerebrale 

arterier og delvis fordi pasienter med AF-relat-
erte hjerneslag har en tendens til å være eldre 
og med mer komorbiditet enn andre pasienter 
med hjerneslag [1]. 

Atrieflimmerassosierte hjerneslag øker mortal-
itet, morbiditet og fører til større funksjon-
shemming, lengre sykehusinnleggelser og færre 
utskrivelser til pasientenes eget hjem [21]. 

Oral antikoagulasjon (OAC) har vist seg å 
være svært effektiv i å forebygge hjerneslag 
hos pasienter med AF og har vist reduksjon 
av AF- relaterte dødsfall [10,35].  Effekt av 
medikamenter er avhengig av at pasienten 
tar medisinen sin slik som foreskrevet [32]. 
Pasienter trenger undervisning og veiledning 
for å oppnå nødvendige ferdigheter for å bruke 
OAC, forbedre medisin etterlevelse og unngå 
uønskede bivirkninger [25]. Sykepleiere har en 
viktig rolle i å gi kunnskapsbasert omsorg for 
den økende populasjon av pasienter med AF 
[25].

 
Cecilie Odland, Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie,  

Hjerteovervåkningen, Sørlandet sykehus, Kristiansand.
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Oral antikoagulasjonsmedikamenter (OAC)
Acetyl Salicylic Acid (ASA) brukes hos en del 
pasienter med AF og reduserer hjerneslag- 
insidensen med 22 %, men studier viser ingen 
effekt på mortaliteten [13]. Dette i motsetning til 
warfarin (Marevan) som reduserer hjernesla-
grisikoen med 64 % og mortaliteten med 26 % 
[21]. ASA anbefales ikke lenger som behandling 
av AF og er nå kun begrenset til de pasientene 
som motsetter seg behandling med warfarin 
eller andre antikoagulasjons medikamenter [5].

Warfarin er en vitamin-K-antagonist som gir 
full behandlingseffekt først etter 4-8 dager og 
effekten kan vare inntil 10 dager etter avsluttet 
behandling 8. Warfarin er effektivt for å fore-
bygge hjerneslag. Medikamentet har et smalt 
terapeutisk vindu som gjør det nødvendig med 
hyppig monitorering av International Normal-
ized Ratio (INR) [29]. 

Begrensningene som warfarin medfører 
har ført til dårlig pasient- etterlevelse og 
medvirker også mest sannsynlig til et system-
atisk underforbruk av vitamin K antagonister 
i forebygging av hjerneslag [33,22]. Dette har 
oppmuntret utviklingen av non-vitamin-K oral 
antikoagulasjon. 

Non-vitamin- K oral antikoagulasjon (NOAC) 
trenger ikke kontinuerlig monitorering eller 
dosejustering. Den antitrombotiske effekten 
ved NOAC kommer hurtig etter at virkestoffet 
er absorbert og det avtar fort og påvirkes 
ikke av vitamin- K inntak [24]. NOAC har færre 
medisin og mat interaksjoner [33].

Flere studier har vist bedre effekt og 
sikkerhet ved bruk av NOAC sammenlignet 
med warfarin i forhold til hjerneslagforebyg-
ging, blødning (spesielt intrakranielle blød-
ninger), og død [34,27].  

Kriterier for bruk av antikoagulasjon hos 
pasienter med AF
Vellykket antikoagulasjon involverer avtak-
ende hjerneslagrisiko og samtidig minimering 
av blødningsrisiko [16]. Modeller for risiko-
vurdering hjelper behandlere å ta avgjørelser 
i forhold til antikoagulasjonsterapi [3]. Hver 
bokstav i akronymene står for tilstanden/
sykdommen som har blitt identifisert som 
risikofaktor for hjerneslag eller blødning. 

Tabell 2 
CHADS2 og CHA2DS2VASc skår3

CHADS2 Score
Congestive heart Failure 1
Hypertension 1
Age                              1
Diabetes Mellitus                   1
Stroke, transient ischaemic  
attack, or thromboembolise

2

Maximum score 6

CHA2DS2VASc Score
Congestive Heart Failure/Left 
ventricular dysfunction

1

Hypertension 1
Age>74 years                            2
Diabetes mellitus                   1
Stroke, transient ischaemic attack, 
or thromboembolism

2

Vascular disease(previous MI, PAD 
or aortic Plaque)

1

Age 65-74 Years 1
Sex category(female sex) 1
Maximum Score 9

Congestive Heart Failure= Hjertesvikt, Hyper-
tension= Hypertensjon, Age= alder, Stroke = 
Hjerneslag,Transient ischemic attack = Transit-
orisk iskemisk attakk (Forbigående anfall med 
nedsatt blodforsyning til hjernen), Thrombo-
embolisme  = Trombeemboli, Vaskular disease 
(previous MI, PAD, aortic plaque)= Karsykdom( 
tidligere hjerteinfarkt, Perifer arteriesykdom og 
komplekse aortaplakk), Sex category(female 
sex) = kjønn skår (Kvinne), Maximum score= 
maksimum skår

Europeiske retningslinjene anbefaler 
antikoagulasjon ved CHA2DS2VASc ≥ 1 med 
mindre det er en kvinnelig pasient <65 år med 
«lone» AF, da ansees det som lav risiko og OAC 
skal ikke vurderes [5].
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Sykepleiers rolle ved veiledning og under-
visning om OAC for pasienter med AF
Sykepleien har en undervisende funksjon som 
innebærer ansvar for å undervise og veilede 
pasienter og pårørende. Dette vil fremme 
trygghet hos pasienten, hjelpe til forståelse 
og mestring i forhold til konsekvensene av 
sykdommen og behandlingen [2]. Undervisning 
og veiledning er funksjoner som handler om 
å bidra til læring, utvikling og mestring. Syke-
pleiefunksjonen er knyttet til behovet for 
kunnskap og forståelse hos pasienter som 
grunnlag for å foreta valg forbundet med å 
ivareta egen helse [19]. 

I følge helsepersonelloven, har sykepleiere 
en juridisk og etisk plikt til å gi informasjon 
til pasienter [15] og forsikre seg om at den er 
forstått [28]. I tillegg er pasientens rett til å 
motta informasjon nedfelt i pasientrettighet-
sloven. I paragraf 3-2 står det: «Pasienten skal 
ha den informasjonen som er nødvendig for å 
få mer innsikt i sin helsetilstand og innholdet 
i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres 
om mulige risikoer og bivirkninger» [31].

Pasienter som har god forståelse for deres 
AF, rapporterer ofte mindre symptomer, har 
bedre kontroll over sin AF, aksepterer den 
lettere og handterer den bedre. For å oppnå 
positivt utfall er det helt avgjørende å hjelpe 
pasientene til å forstå hva AF innebærer og 
hvordan leve med den [26]. Sykepleieren har 
en sentral funksjon i utvikling av pasientkom-
petanse [11].

Resultater
Pasienter med AF har lite kunnskap om 
egen sykdom, risikoen forbundet med AF og 
hensikten med medisineringen [7,9,26].  Velly-
kket behandling med oral antikoagulasjon er 
avhengig av at pasientene har kunnskap om 
medisinen, hvordan den skal brukes og har 
god etterlevelse til den daglige foreskrevet 
medisinen [20]. 

Medisin etterlevelse er vanligvis høyere i 
forbindelse med akutte tilstander deretter 
reduseres den betraktelig etter de første 3 
månedene ved kroniske tilstander [6]. 20-60 % 

av pasienter med AF rapporterer vansker med 
å følge opp warfarin- behandlingen og det er 
store variasjoner i kunnskap om warfarin hos 
disse pasientene ved utskrivelse fra sykehuset 
[32]. 

NOAC har overvunnet mange av begrensnin-
gene med warfarin, men dårlig etterlevelse er 
muligens den samme eller kanskje dårligere 
på grunn av mangelen på monitorering. Konse-
kvent bør etterlevelse være en grunn til beky-
mring når en foreskriver NOAC for langtidsan-
tikoagulasjon [32]. 

Mangel på kunnskap om OAC blant syke-
pleiere kan føre til for dårlig veiledning av 
pasienter og videre til uønsket medisinsk 
utfall [30]. 

Sykepleieren har en viktig rolle ved 
å forhindre hjerneslag og blødning hos 
pasienter med AF som står på antikoagulasjon 
for hjerneslagprofylakse [3]. Undervisning 
forbedrer tid i teraputisk vindu (TTR) for INR 
signifikant hos pasienter med AF de første 6 
månedene etter å ha startet med warfarin 6.  
Uønskede kliniske utfall kan reduseres ved å 
forbedre pasientenes forståelse av nødven-
digheten av warfarin, samt redusere oppfat-
telse av at behandlingen er skadelig [6]. 

Forbedring av undervisningstilbudet til 
pasienter med AF er nødvendig for å sikre 
effektiv og sikker behandling [6]. Sykepleie-
drevet AF-klinikker reduserer kardiovaskulær 
død og frekvensen av antall sykehusinnleg-
gelser er signifikant lavere sammenlignet med 
vanlig omsorg [14].  Spesialsykepleiere har en 
viktig rolle i å utdanne pasienter og sørge for 
å implementere de kunnskapbaserte retning-
slinjene ved behandlingen for pasienter med 
AF [25]. 

Konklusjon
AF som hjerterytmeforstyrrelse er økende og 
hjerneslag er en alvorlig komplikasjon som 
kan oppstå ved den. Veiledning og under-
visning om OAC til pasienter med AF er et viktig 
sykepleiefokus. Sykepleiers rolle ved under-
visning og veiledning bidrar til at pasientene 
får økt kunnskap, mestring og trygghet om sin 
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helsetilstand og behandling. Dette kan igjen 
føre til økt medisinetterlevelse og redusert 
risiko for hjerneslag. 

Undervisning og veiledning gir pasientene 
et grunnlag for å kunne ta aktivt del i beslut-
ninger som omhandler de. På bakgrunn av 
dette kan sykepleiere undervise og veilede 
om OAC til pasienter med AF. I lys av de store 
kunnskapsmanglene om AF og OAC hos denne 
pasientgruppen burde standardisert pasien-
tundervisning bli en rutine ved hver kontakt 
med helsevesenet. 

Sykepleierdrevne AF-poliklinikker har vist seg 
å være en hensiktsmessig måte å drive stand-
ardisert undervisning og veiledning på, og kan 
på den måten blant annet bidra til å redusere 
risiko for hjerneslag. Videre vil det være behov 
for mer forskning om type undervisning/
veiledning om OAC for å forebygge hjerneslag 
hos pasienter med AF. 
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Søk midler til hjerte- og karforskning
Nasjonalforeningens hjerte- og karforskning skal  
bidra til økt kunnskap om åssakssammenhenger og 
sykdomsmekanismer, risikofaktorer, primærfore- 
byggende tiltak, diagnostiske metoder, sekundær- 
forebyggende tiltak og behandling, og rehabilitering 
(ikke helsetjenesteforskning).

Det lyses nå ut midler til doktorgradsstipender,  
postdoktorstipender og driftsstøtte til prosjekter. 

Postdoktor- og doktorgradsstipendene utlyses for  
tre år, driftsstøtte for ett år. 

Kontakt Øivind Kristensen for mer  
informasjon på telefon 40 44 57 93 eller  
e-post: oikr@nasjonalforeningen.no

Søknadsskjema og retningslinjer finnes på: 
www.nasjonalforeningen.no/forskningsmidler

Søknaden leveres elektronisk innen 01.09.2016,  
kl. 23:30.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en  
betydelig finansierskilde for norsk hjerte- og  
karforskning. Vår innsats er basert på innsamlede 
midler. I 2016 har vi delt ut 22 millioner kroner til 
hjerte- og karforskningen.
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 «Å leve med  
Hjertestarter»

P å Lærings- og mestringssenteret 
i Bergen er det stor aktivitet. 20 
personer er samlet til ICD-kurs.  
Kurset er et tilbud for personer 
som har fått implantert ICD, 

enten helt nylig eller for litt tid tilbake. De er 
velkommen til å medbringe sine pårørende. 
Da spesielt ektefelle/livspartner.

På kurset får deltakerne:
• Kunnskap om sykdom og behandling
• Treffe andre i samme situasjon
• Inspirasjon til mestring og selvhjelp 

ved denne livsendringen
 

Initiativtaker til kurset er Professor Tone 
Norekvål og kurset ble etablert som et tilbud 
vinteren 2015. Kurset går over to dager, med 
en varighet på ca 5 timer hver dag.

Tilstede på kurset i Bergen denne dagen 
i mars er to representanter fra Lands-
foreningen for Hjerte og Lungesyke (LHL), 
sammen med kardiologisk spesialsykepleier 
med ICD-fordypning Kristin Ramstad og syke-
pleier Marthe Bakke fra Hjerteavdelingen 
ved Haukeland Universitetssykehus. LHL sin 
representant fra vestlandet er Reidun Eide, 
og Nina Tronerud representerer østlandsom-
rådet.

Reidun Eide representerer arbeidsutvalget 
i LHL`s interessegruppe for ICD bærere og 
deres pårørende. Hun er også initiativtaker til 
ICD-kurset i Bergen. Nina Tronrud som også 
sitter i arbeidsutvalget, er initiativtaker for 
liknende kurs i østlandsregionen.  

Selve kurskonseptet ble opprinnelig utar-
beidet i Stavanger i regi av Christina Frøyland. 
Det var da et samarbeid mellom Stavanger 
Universitetssykehus, Lærings og Mestrings-
senteret og LHL. Den opprinnelige tanken var 
at dette skulle gjelde «nye bærere og deres 
pårørende». Det å inkludere pårørende viste 
seg å være veldig viktig, da de ofte er mer 
engstelig enn ICD-bæreren selv. På kursene 
ser man dette igjen i at pårørende ofte er de 
som stiller flest spørsmål. 

Hovedmålet med kurset er å møte pasien-
tens behov i etterkant av implantasjon. Det 
kan være lettere å motta informasjon på 
dette tidspunktet, enn under selve sykehusin-
nleggelsen. Kurset i Bergen har en blandet 
deltakergruppe, noen unge og noen litt eldre. 
En slik sammensatt gruppe kan bidra til mye 
og interessant erfaringsutveksling.

Det er ca 200 registrerte medlemmer i LHL 
som er i gruppen for ICD-bærere. Imidlertid er 
nok det reelle antallet høyere enn dette. Ikke 
alle har krysset av for at de er ICD-bærere ved 
innmelding.

 
Irene Instenes, spesialsykepleier i Geriatri, Hjerteavdelingen,  

Haukeland Universitetssykehus, i samarbeid med Reidun Bakke og  
Nina Tronrud, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke
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Professor Svein Færestrand og Spesialsyke-
pleier i Kardiologi Kristin Ramstad.
Foto: Irene Instenes

For 10 år siden ble det søkt midler via 
Extrastiftelsen for å starte opp en lands-
dekkende arbeidsgruppe. Denne arbeids-
gruppen skulle arbeide med å spre infor-
masjon til ICD bærer og deres pårørende. Som 
en del av dette arbeidet, jobbes det aktivt inn 
mot helseforetakene rundt om i landet. 

I arbeidsgruppene er det nå 4 – 5 stykker, 
og tanken er å inkludere medlemmer fra alle 
deler av landet. Slik blir hele landet represen-
tert, og i samtale med Nina og Reidun kan de 
fortelle at de nettopp hadde fått en ny repre-
sentant fra Nord-Norge.

I tillegg til ICD-kursene inn mot helsefore-
taka, arrangeres det et to dagers mestrings-
seminar en gang i året. Dette er et arrange-
ment som rullerer nasjonalt. Tidligere har 
seminaret vært arrangert i Tromsø, Trond-
heim, på Feiring Klinikken og i Drammen. 
Planen er at det nå skal avholdes i Bergen til 
høsten i økonomisk regi av LHL. 

Mye av dette flotte arbeidet er frivillig og 
ulønnet, og tuftet på dedikasjon til denne 
gode saken. Det betyr mye å få være en del 
av en interesseorganisasjon. Man kan gi og 
motta inspirasjon på tvers av gruppen, og det 
samme gjelder for helsepersonell som jobber 
inn mot denne pasientgruppen. 

Nasjonalt finnes følgende kurstilbud til ICD-
bærere og deres pårørende:

• Universitetssykehuset i Nord-Norge: 
Arrangerer to dagers kurs, en gang i året.

• Stavanger Universitetssykehus:  
Arrangerer to kurs vår og to kurs høst.

• Haukeland Universitetssykehus:  
Arrangerte fem kurs i 2015, og seks kurs 
er planlagt for 2016.

• Drammen sykehus:  
Starter den 26. mai med dagskurs.

• Nordlandssykehuset :  
Arrangerer 2 dagers kurs.

• Sykehusene i Midt-Norge:  
Er i planleggingsfasen for oppstart av 
kurs.

• Sykehuset Sørlandet, Kristiansand: 
Dagkurs 4 ganger pr år

Ønsket er imidlertid på sikt å kunne etablere 
et landsdekkende kurs-tilbud. 

Andre prosjekt som arbeidsgruppa jobber med 
i år, er å lage en kort fakta- og informasjons-
film. Tittelen på denne skal være: «Å leve med 
ICD», og er en film for ICD-bærere og deres 
pårørende.  Filmen skal ligge lett tilgjengelig på 
nett, og kunne benyttes inn mot kurs på LMS, 
sykehusene, samt i undervisning. Den blir og å 
finne på LHL sine sider, og  Facebook side.
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ESC GUIDELINES – VA AND SCD
ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhytmias and 

the prevention of sudden cardiac death.

ESC Pocket Guideline App kan lastes ned via App store og Play Butikk
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Anita Isaksen og Irene Drotningsvik, begge spesial-
sykepleiere i kardiologi, Hjerterehabiliteringen ved 
Haukeland Universitetssykehus.

Årets faglige forbilder 2016

NSFs Landsgruppe av kardiologiske 
sykepleiere har lyst til å gjøre 
stas på våre faglige forbilder. Det 
er derfor besluttet at vi årlig skal 
dele ut en pris som heder for den 

gode faglige innsatsen. Denne tradisjonen ble 
startet under kongressen i Bergen, hvor årets 
faglige forbilde 2016 ble utnevnt.

Prisen ble delt ut med følgende beskrivende 
ord:

Årets faglige forbilder har jobbet på hjer-
teavdeling siden 90 – tallet. De har begge vært 
aktive i styret i NSF-LKS, både i lokalgruppen 
og i sentralstyret. De var begge en del av det 
første kullet som ble uteksaminert i 2004 ved 
Høgskolen i Bergen. Der ble de inspirert til å 
jobbe for et utvidet tilbud til hjertepasienten. 

Det var ikke satt av noe tid i arbeidstiden til 
å jobbe frem dette prosjektet, så dette ble  
fritidsarbeid. De var i flere møter med ledelsen 
og måtte bruke faglig argumentasjon for å 
«fram-snakke» prosjektet sitt. Heldigvis gav 
de ikke opp, og med tittelen «Veien til et bedre 
liv» ble Hjerterehabiliteringen ved Hjerteavde-
lingen i Bergen åpnet 9. oktober i 2007. I dag 
er dette et godt etablert tilbud som ikke bar 
driver pasientoppfølging, men også satser på 
å dokumentere arbeidet sitt gjennom viten-
skapelig arbeid.

Det var i år en stor ære å få dele ut prisen 
til for årets faglige forbilde 2016 til Irene Drot-
ningsvik og Anita Isaksen.

Siv Olsen, Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, Hjerteavdelingen,  
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad



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


