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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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D e to siste årene har Norsk Hjertein-
farktregister rapportert at 30% av 
de som får hjerteinfarkt har hatt 
det tidligere. I tillegg så leser vi fra 
forskningen gjort av Munkhaugen 

og kollegaer at kun 3 av fem pasienter klarer 
å slutte å røyke og at så få som 2% av pasien-
tene som har gjennomgått hjerteinfarkt klarer 
å etterfølge en hjertevennlig livsstil. Vi vet også 
at i underkant av 30% av pasientene som har 
gjennomgått perkutan koronar intervensjon 
(PCI) rapporter at de har deltatt på hjertere-
habilitering. Her har vi en jobb å gjøre! Fra nå 
av vil alle pasienter som behandles for koro-
narsykdom få informasjon som risikoen for nye 
hendelser. Fra nå av vil de samme pasientene 
få informasjon om hvilke tilbud som finnes for 
å få hjelp til å optimalisere livsstilen. Fra nå 
av vil alle avdelinger som skriver ut pasienter 
med koronarsykdom få en oppfordring om å ha 
gode rutiner for henvisning til hjerterehabilit-
ering eller hjerteskole. Fra nå av etableres det 
behandlingsplaner for sekundæroppfølgning i 
avdelinger med koronarsyke. Fra nå av vil den 
dårlige trenden snu – vi skal gjøre noe med det!

Vi nærmer oss den årlige kardiologiske syke-
pleiekongressen i Trondheim. Programmet er 
ferdig og agendaen satt. Kongressen er den 
viktigste møteplassen for sykepleiere som 
jobber med hjertepasienten. Her kan vi møtes 
for å dele erfaringer og lage nye planer for 
hvordan vi kan gjøre dagens praksis enda bedre. 
Jeg håper at oppfølgingen av den koronarsyke 

kan være et av de mange spennende temaene 
som diskuteres. Kongressen innebærer også 
Generalforsamling og nytt valg av styre. Hvis 
du ønsker at landsgruppen skal endre dagens 
aktivitet, gjøre mer av noe eller mindre av noe 
annet, så er det nå tiden for å melde sin sak. 
27. Februar er fristen for å komme med forslag 
til endringer av vedtektene, det gjelder både 
for NSF-LKS og NSF-LKS lokalgruppene. Valget 
er også spennende, flere viktige verv skal ha 
nye engasjerte personer. Kanskje er du en av 
de som vil jobbe mer aktivt for faget? I så fall, 
ikke nøl med å ta kontakt med leder for Nomi-
nasjonskomiteen Øivind Kristensen. 

Til sist minner jeg på om at vi skal dele ut 
den spennende prisen Årets faglige forbilde. 
Retningslinjer for prisen vil dere finne på 
vår nettside. Vi vil gjerne ha innspill fra deg 
som medlem. Send meg en mail før 1. April: 
sivolsen@hotmail.com

Jeg vil benytte anledningen til å takke for meg. 
Nå er det tid for å gi stafettpinnen videre. Det 
har vært fantastiske år hvor jeg har møtt stolte, 
inspirerende og faglig dyktige sykepleiere fra 
hele landet, mange som også er blitt gode 
venner. Tusen takk for at jeg har fått lov til å 
lede landsgruppen så lenge. Det har vært en 
stor ære!

Vi sees i Trondheim! 

Hjertelig hilsen Siv Olsen 

Siv Olsen 
leder i NSF-LKS

Siv Olsen 
leder i NSF-LKS

LEDERARTIKKEL

Kjære 
medlem
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Oversikt over lokalgruppene
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 Ann Merete 
Myhre

Munkerekkveien 91
3142 Vestskogen 970 86 054 ann.merete.myhre@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

Lekdalsveien 1340, 
7656 Verdal 990 36 794

lenabruh@hotmail.com
Lenamari.Bruheim@
helse-nordtrondelag.no

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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Et tilbakeblikk på 2016 viser at vi har hatt et år med høy aktivitet og faglig kvalitet, 
både på vår- og høstparten. Året startet med årsmøtet, hvor fire nye medlemmer 
ble valgt inn i styret og fire medlemmer ble gjenvalgt. Sammen har vi arbeidet tett 
med å få til mest mulig for medlemmene våre. Vi i styret jobber alle ved Haukeland 
Universitetssjukehus og har alle bred erfaring med hjertepasienter. Medlemmene i 
styret er representert fra alle hjerteavdelingene ved Haukeland Universitetssjukehus; 
hjerte medisinsk sengepost, thoraxkirurgisk sengepost, hjerteintervensjonen og fra 
medisinsk intensiv og overvåkning. 

Dagens styre består av:

Leder: Hege Andersen Amofah, spesialsyke-
pleier i kardiologisk sykepleie, med Msc og
for tiden Phd stipendiat, jobber på thorax kiru-
rgisk sengepost.
Nest leder: Hilde Teigen Døssland, sykepleier v/
hjerte medisinsk sengepost. 
Masterstudent i kardiologisk sykepleie del 1.
Sekretær: Malena Mjelde Hanstveit, sykepleier 
v/hjerte medisinsk sengepost. 
Masterstudent i kardiologisk sykepleie del 1.
Kasserer: Siren Krossnes Paulsen, spesi-
alsykepleier i kardiologisk sykepleie,  
fagutviklingssykepleier og assisterende avde-
lingsleder v/thoraks kirurgisk sengepost
Styremedlem: Marthe Bakke, sykepleier v/
medisinsk intensiv og overvåkning.  Masterstu-
dent i anestesisykepleie.

Styremedlem: Janne Kristin Nilsen, spesial-
sykepleier i kardiologisk sykepleie, v/thoraks 
kirurgisk sengepost.
Styremedlem: Trine Linde Strømme, spesial-
sykepleier i kardiologisk sykepleie v/HINT.
Varastyremedlem: Helene Kongsvik Kayser, 
sykepleier v/ hjerte medisinsk sengepost.

LKS-kongressen i Bergen
Den årlige NSF-LKS kongressen ble i 2016 
avholdt i Bergen (i april måned). Vi hadde den 
store æren av å være medarrangør, sammen 
med hovedstyret i NSF-LKS. Dette var det første 
arrangementet det nye styret i LKS-Horda-
land skulle arrangere sammen. Vi startet med 
å legge hodene i bløt for å finne innslag til 
blant annet ”bli kjent kvelden” og ikke minst 
kongressmiddagen som fant sted på Radisson 
Blu Royal Hotel på Bryggen. Kongressen inne-

NSF-LKS  
lokalgruppe i Hordaland

Lokalgruppen (Foto: Trond Holm Johansen)
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holdt mange interessante foredrag og abstrakt, 
noe som bidro til at kongressen ble en suksess. 
Det var både spennende og utfordrende å få 
bidra til et så stort arrangement. Vi ønsker å 
takke hovedstyret i NSF-LKS som gjorde en 
stor jobb med å få til en vellykket kongress for 
alle medlemmene. Vi gleder oss til å delta på 
kongressen i Trondheim seinere i år, og ønsker 
dem lykke til med arrangementet!

Temakvelder
Vi i NSF-LKS Hordaland har som mål å gi våre 
medlemmer faglig påfyll gjennom ulike sympo-
sier. Arrangementene blir holdt på ettermid-
dagen, slik at medlemmene kan komme direkte 
fra jobb. Siden 2014 har vi valgt årstemaer. Det 
blir forelest om samme tema gjennom hele 
året, men med ulike faglige perspektiver. For 
å få mest mulig bredde på fagområdet, har vi 
to forelesere som underviser om samme tema. 
En lege og en sykepleier, og vi tilstreber å finne 
dyktige forelesere til hver fagkveld. I 2014 var 
temaet hjertesvikt, hvor vi hadde tre interes-
sante kvelder. I 2015 var temaet arytmi, med 
hovedfokus på atrieflimmer. Dette resulterte i 
to flotte temakvelder. I 2016 ble det arrangert 
en temakveld, dette på grunn av arbeidet med 
landskongressen. På denne fagkvelden var 
temaet forebygging av koronarsykdom både 
primært og sekundært.

2017
På årsmøtet for 2016 som ble holdt 24.januar 
2017, var vi så heldige å ha et inspirerende fore-
drag med Trond Haukedal; ”Arbeidsglede og 

motivasjon- i en travel hverdag”-hva, hvorfor, 
hvordan? I tillegg hadde spesialsykepleier i 
Kardiologisk sykepleie, Janne Nilsen, et veldig 
nyttig foredrag om «Informasjon til pasienter 
etter implantasjon av mekanisk aortaklaff 
-med fokus på Marevan behandling». 
Årstemaet for 2017 er koronarsykdom med 
hovedfokus på STEMI. Målet er å holde 
tre ettermiddagssymposier i løpet av det 
kommende året. Et til våren og to på høsten. 
Temaene vil bli; prehospital behandling av 
STEMI, behandling av STEMI hospitalt, og til 
slutt kirurgisk behandling (ACB) og medføl-
gende tidlig rehabilitering. Det første ettermid-
dagssymposiet er satt til 31.mai. 
På temakveldene er det bevertning av mat, 
kaffe og kaffemat for å holde medlemmene 
våkne etter en lang arbeidsdag. 

Ved siden ettermiddagssymposier, holder vi 
jevnlige styremøter for å planlegge og evaluere 
arbeidet vi gjør. Vårt mål er kontinuerlig å heve 
medlemmenes kompetanse gjennom foredrag 
og dialog på våre fagkvelder.

Samarbeidspartnere 
Gjennom årene som har gått har vi vært så 
heldig å ha et tett samarbeid med Harald Olsen 
fra Sanofi, som har støttet oss og bidratt økon-
omisk ved våre faglige ettermiddagssymposier. 
I 2016 fikk vi sammen med Sanofi også støtte 
av BMS ved Christer Nyløkken. Vi ønsker å takke 
for samarbeidet og gleder oss til flere år med 
faglig påfyll sammen med dere. 

Lokalgruppen sammen Trond Haukedal  
(Foto: Trond Holm Johansen)

Fra venstre leder Hege Andersen Amofha, foredrag-
sholder Janne Nilsen og foredragsholder Trond 
Haukedal (Foto: Trond Holm Johansen)
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Rapport fra International 
Society for Quality of Life 

Research kongressen 
København 19-22 oktober 2017

Undertegnede deltok på den årlige kongressen arrangert av International Society 
for Quality of Life Research (ISOQOL) som i oktober 2016 ble arrangert i København. 
I år var det 23dje gang denne kongressen ble arrangert. Den arrangeres hvert annet 
år i USA og Europa. 

Verter for denne kongressen som samlet 
omkring 600 forskere fra hele verden var Jabob 
B. Bjorner MD PhD og Mogens Groemvild MD 
PhD. Det var en blanding av plenumssesjoner, 
symposium og muntlige presentasjoner av 
prosjekt basert på innsendte abstrakt. De som  
ønsket ekstra påfyll kunne delta på morgen- 
og ettermiddagsworkshops som ble arrangert 
dagen før konferansen. Undertegnede har 
tidligere deltatt på flere av disse som gir 
verdifullt påfyll blant annet for stipendiater. 
Eksempler på tema fra disse 8 ulike halvdags 
pre-kongress workshopene var for eksempel: 
En introduksjon til helserelatert livskval-
itetsmåling, Utvikling av preferansebaserte 
helsemål: skåring og retningslinjer og Hvordan 
styrke design av kliniske studier med pasien-
trapporterte mål: råd for protokollutvikling.

I den første hovedsesjonen bidro blant annet 
John Ware Jr. og Donald Patric, som har vært 
med å influere på forskning innen livskvalitet 
siden 1980 tallet, til en klargjøring innen tema-

tikken utfordringer i helserelatert livskvalitets-
forskning og suksessfulle løsninger. Hoved-
budskapet til Ware var at det nå er behov 
for å koble pasientrapporterte outcomes til 
«Big data» og behovet for å standardisere 
de sykdomsspesifikke instrumentene. Sist-
nevnte har han selv bidratt til en løsning på 
gjennom utviklingen av instrumentet QOL 
Disease Impact Scale (QDIS) som han presen-
terte i en publikasjon i Health and Quality of 
Life Outcomes tidligere i år.  Donald Patrics 
foredrag hadde han gitt undertittelen «Wins, 
Lossess – 5 decades» for å summere opp forsk-
ningen så langt. Akseptasjonen av HRQOL mål 
i kliniske studier, gode retningslinjer for over-
settelse, testing og validering av instrument 
ble fremhevet som seire. Bruk av instrument 
i klinisk praksis og å knytte livskvalitetsmåling 
til teori/teoriutvikling er områder hvor fortsatt 
innsats og utvikling er påkrevet.   

I fellessesjonen «Cutting edge research» ble 
både ny forskning innen response shift, nye 

Tove Aminda Hanssen,  
Helsefaglig forskningsleder, Klinisk Forskningsavdeling UNN, Tromsø
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COSMIN  consensus kriterier og bruk av mixed 
methods innen livskvalitetsforskning presen-
tert. En egen fellessesjon var også viet tema-
tikken økt brukermedvirkning i forskning på 
pasientrapporterte data. I siste fellessesjonen 
var spørsmålet «Health care policy and prac-
tice: Do PRO deliver?» Her ble state of the 
art og utfordringer med bruk av PRO i klinisk 
praksis diskutert.

I tillegg til spennende felles- og parallellses-
joner var det også presentasjon av postere. 
Undertegnede bidro fra Universitetssyke-
huset i Nord-Norge (UNN), Tromsø i sesjonen 
som omhandlet kardiovaskulær forskning 
med posteren “Quality of life following renal 
sympathetic denervation in treatment resistant 
hypertensive patients: a two year follow-up 
study”.  Det var flere muntlige og posterbidrag 
fra norske livskvalitetsforskere. 

Neste ISOQOL kongress arrangeres i Philadel-
phia, Pennsylvania i USA fra 18-21 oktober 2017. 
Abstraktfristen er vanligvis i begynnelsen av 
mai.  Det vil oppsummeres med at det alt i alt 
var en meget vellykket kongress som anbe-
fales stipendiater og forskere inne pasientrap-
porterte outcomes. Fra tidligere å ha hatt et 
innhold spesielt for de som var interessert i 
psykometri opplevde undertegnede at denne 
kongressen både hadde relevante foredrag for 
klinikere og kliniske forskere.

Tove Aminda Hanssen presenterte forskning fra UNN i Tromsø.  



Anmeldelse av 

Hjertearytmier- Klinikk, 
EKG og Behandling

Med boken “ Hjertearytmier- Klinikk, EKG og Behandling” kommer det første norske 
arytmikompendiet som har som mål å dekke store deler av fagfeltet. Den er skrevet 
av overlege Finn Hegbom i samarbeid med overlege Torkel Steen som begge har 
mange års klinisk erfaring med diagnostisering og behandling av hjertearytmier. For 
kvalitetssikring har forfatterne inkludert en rekke bidragsytere fra flere av landets 
sykehus, med god erfaring innenfor de forskjellige temaene som verket dekker.

Bokens oppbygning:

I Boken finner man 27 kapitler fordelt på fem 
hoveddeler:

• Fysiologi og Patofysiologi 
• Diagnostikk og Utredning
• Arytmidiagnoser 
• Andre tilstander 
• Behandling av arytmier

A: Fysiologi og Patofysiologi
I den innledende delen får man som leser 
først og fremst muligheten til å skaffe seg en 
oversikt over, eller repetere, hjertets normale 
ledningssystem og arytmimekanismer. Stoffet 
blir formidlet på en oversiktlig og god måte, 
hvor teksten er rikelig supplert med figurer og 
bilder.

Susanne Marlene Instenes Sedal, medisinstudent 6 år, 
Pomeranian Medical University, Szczesin, Polen



B: Diagnostikk og Utredning
Del B retter fokus mot EKG- registrering, 
utredning av arytmipasienter, spesialregistre-
ringer og intervensjoner, og elektrofysiologisk 
undersøkelse.

I god klinisk ånd innleder forfatterne med en 
påminnelse om viktigheten av en god anam-
nese og undersøkelse. De inkluderer her en 
rekke gode tips og tankevekkere for grundig, 
men tidseffektiv første møte med pasienten.

Videre byr forfatterne på en detaljert forklaring 
av EKG-registrering hvor de også har inkludert 
noen ord om spesialavledninger og feilkobling 
av elektroder. 
Med forståelsen av hvordan EKG registrering 
fungerer og teorien bak, går kapittelet over 
i systematisk analyse av EKG. I tillegg til en 
grundig og klinisk rettet beskrivelse av frem-
gangsmåte for analyse av EKG og forklaring 
av dets bestanddeler, har forfatterne tatt 
med en tabell der man tar for seg trinnvis 
analysemetode. Noe som er svært nyttig å ha 
med seg videre i sin praksis.

Etter å ha fått en oversikt over standard EKG, 
følger øsofagus EKG-registrering og simulering, 
arbeids- EKG og arytmier, samt langtids- EKG- 
registrering. Spesielt sistnevnte tema er prydet 
med en rekke figurer av EKG- striper fra forfat-
ternes eget arkiv.

Avslutningsvis finner man en seksjon som tar 
for seg elektrofysiologisk undersøkelse fra 
indikasjoner og typer, til metoder og poten-
sielle komplikasjoner. 

C: Arytmidiagnoser
Som overskriften tilsier tar man her for seg 
spekteret av rytmeforstyrrelser vi finner i 
befolkningen. Alt fra uskyldige ekstrasystoler, 
frekvensavvik og ledningsforstyrrelser til de 
mest alvorlige arytmiene vi kjenner til.
Man finner også sider tilegnet medikamentin-
duserte arytmier, genetiske arytmisyndromer, 
og temaet plutselig hjertedød.

D: Andre diagnoser
Denne delen omhandler hovedsakelig 
rytmeforstyrrelser sentrert rundt spesifikke 
befolkningsgrupper, som idrettsutøvere, 
pasienter med medfødte hjertefeil og hos 
gravide og ammende. I tillegg beskriver den 
arytmier ved overvåknings- og intensivavde-
linger, samt tar for seg temaet synkope.

E: Behandling av arytmier
Den siste delen av boken gir en oversikt over 
behandlingsalternativer ved arytmi. Mye av 
innholdet er allerede nevnt i korthet i tidligere 
kapitler, men her får man en mer inngående 
forklaring og beskrivelse av de behandling-
smetodene som anvendes i dag.

Oppsummering av boken:
“Hjertearytmier- klinikk, EKG og behandling” 
er en etterlengtet bok innenfor kardiologisk 
faglitteratur. Den gir en grundig innføring og 
fordypning i fagfeltet, belyst med en god klinisk 
vinkling. Boken har en meget velfungerende 
layout som gjør boken forstålig og anvendbar 
i praksis.

Boken er fra forfatternes side ment som et 
oppslagsverk for et større spekter av lesere. 
Lesergruppen strekker seg fra studentnivå, til 
sykepleiere ved sengepost, sykepleiere i videre-
utdanning, samt til leger både i vanlig praksis 
og spesialisering, og ikke minst til spesielt 
interesserte. Dette er synlig ved gjennomle-
sning, da det både anvendes enkelt språk med 
akkompagnerende bilder og figurer, til de mer 
detaljerte finesser som skaper dybde.
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2 – 3 MARS 2017,  
PARIS

Rhythm 2017 9th congress edition

http://www.rhythmcongress.com/

9 – 11 MARS 2017, WIEN
Cardiac pacing, ICD and cardiac re-

synchronisation 2017

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

pacing-ICD-and-cardiac-resynchronisation

2 – 3 MARS 2017,  
WASHINGTON

American College of Cardiology 2017

https://accscientificsession.acc.org/ 
?_ga=1.68858257.1619027709.1432196781

6 - 8 APRIL 2017,  
MALAGA

EuroPRevent 2017

http://www.escardio.org/Congres-
ses-%26-Events/Upcoming-congresses/

EuroPRevent/EuroPRevent

26 – 28 APRIL 2017,  
TRONDHEIM

NSF-LKS – Den årlige Kardiologiske 
sykepleierprosessen

http://www.nsf.no/faggrupper/ 
kardiologiske - sykepleiere

29 APRIL – 2 MAI 2017, PARIS
Heart Failure 2017

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

Heart-Failure/Heart-Failure

5 - 6 MAI 2017, LAUSANNE
EURO-GUCH

www.euroguch.org

7 - 9 MAI 2017, WIEN
ICNC 2017, Nuclear Cardiology and 

Cardiac CT

https://www.escardio.org/Congres-
ses-&-Events/Upcoming-congresses/ICNC/

ICNC-Nuclear-Cardiology-and-Cardiac-CT

10 – 13 MAI, 2017, CHICAGO

Heart Rhythm 2017

http://www.hrssessions.org/Events/2017/
Heart-Rhythm-2017- 

Chicago-Illinois

19 – 20 MAI 2017, JÖNKÖPING

EuroHeartCare 2017

http://www.escardio.org/Congres-
ses-&-Events/EuroHeartCare

18 - 21 JUNI 2017, WIEN

EHRA EUROPACE - CARDIOSTIM 2017

https://www.escardio.org/Congres-
ses-&-Events/Upcoming-congresses/

EHRA-Europace-%E2%80%93-Cardiostim/
EHRA-EUROPACE-CARDIOSTIM

8 - 10 JULI 2016, FIRENZE
Frontiers in CardioVascular Biology

http://www.escardio.org/Congres-
ses-&-Events/Frontiers-in-Cardiovas-

cular-Biology

26 - 30 AUGUST 2017,  
BARCELONA

ESC Congress 2017

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

ESC-Congress/Next-congress/ESC-Con-
gress-2017

24 - 26 SEPTEMBER 2017, 
LONDON

PCR London Valves

http://www.pcronline.com/Courses/
PCR-London-Valves

5 – 8 OKTOBER, 2017,  
JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
XXIV World Congress of Clinical  
Cardiology, Echocardiography & 

Allied Imaging Techniques

http://www.worldcongressofcardioe-
cho2017.com/

M A R S

A P R I L

M A I

A U G U S T

J U N I

S E P T E M B E R O K T O B E R

J U L I



13HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 3 2016

Kongresskalender
M A R S  - O K T O B E R  2 0 1 7

Fo
to

: K
nu

t A
ag

e 
D

ah
l/V

is
itn

or
w

ay
.c

om
 

INVITASJON Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen

26.-28. april 2017 Trondheim

Kongressprogram 2017
Onsdag 26. april

TIDSPUNKT FOREDRAG FORELESERE

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

10:00-11:00 Prekongress:Presentasjonsteknikk- kunsten å 
formidle fagkunnskap

Kari Hanne Gjeilo, forskningssykepleier 
St. Olavs Hospital og førsteamanuensis 
NTNU

11:00-12:00 Lunsj, registrering og besøk hos utstillere

12:00-12:15 Kongressåpning  Siv Olsen,  faggruppeleder NSF-LKS

12:15-13:15 En pasient med hjertestans  
– en skildring fra virkeligheten

Torvald Espeland, lege i spesialisering, 
St. Olavs hospital og NTNU 

13:15-13:45 Diabetes og kardiovaskulær risiko Rune Mo, Overlege dr.med, St. Olavs 
Hospital

13:45-14:15 Pause med postervandring og besøk hos utstillere.

FORTSETTER NESTE SIDE »
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14:15-15:00 Symposium Del1: Dobbel platehemming i mer enn 
1 år etter hjerteinfarkt – hvem skal ha det og hva 
kan vi oppnå? 
Del 2: Ei pasienthistorie: -Snart ferdig med 
Brilique- 
behandlinga, kva no?» 

Rune Mo, overlege dr.med, St.Olavs 
hospital og Anne Grethe Vågen, Spesi-
alsjukepleiar i kardiologisk sjukepleie, 
Volda sjukehus

ABSTRAKTSESJON: PASIENTENES HELSETJENESTE – ERFARINGER OG MULIGHETER

15:15-15:35 Kan pasienten skrives ut samme dag etter elektiv 
Percutan Koronar Intervensjon?

Mette Storebø Skadberg,
Spesialsykepleier i kardiologisk syke-
pleie, Stavanger Universitetssykehus

15:35-15:55
Å søke lindring, forutsigbarhet og kontroll – 
pasienters erfaringer med å leve med paroxysmal 
atrieflimmer

Carita Stenberg og Elin Furuseth,
Spesialsykepleier i kardiologisk syke-
pleie, Hamar Sykehus. 

15:55-16:15 Pasientens perspektiv på relasjonell kontinuitet 
med helsepersonell etter perkutan koronar inter-
vensjon (PCI)

Irene Valaker, 
PhD- stipendiat, Campus Førde, Høys-
kolen på Vestlandet.

16:30- Nettverksmøte for ledere
Nettverk for forskning i kardiologisk sykepleie

Katrine Buun Lyngås
Kari Hanne Gjeilo

19:00- Bli-kjent-kveld på Frati restaurant i kongens gate Lokalgruppen i Sør-Trøndelag

Torsdag 27. april

TIDSPUNKT FOREDRAG FORELESERE

08:00-08:45 Symposium: Praktisk bruk av Entresto® (sakubitril/
valsartan) med fokus på ESC 2016 retningslinjer for 
kronisk hjertesvikt

Kristina Larsby,Seksjonsoverlege, 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

ABSTRAKTSESJON: KARDIOLOGISK SYKEPLEIEKUNNSKAP I PRAKSIS

09:00-09:20 Jernmangelanemi hos pasienter med hjertesvikt. 
Hva gjør vi ved Hjertesviktpoliklinikken?

Marianne Lægran, 
Spesialsykepleier i kardiologisk syke-
pleie, St. Olavs Hospital

09:20-09:40 Er bruk av medisinsk simulering i utdanning av 
sykepleiere i hjertelungeredning på Hjerteme-
disinsk Intensiv en effektiv metode for å lære 
resuscitering?

Alba Berglun Løvås, Spesialsykepleier i 
kardiologisk sykepleie, St. Olavs

09:40-10:00 Nye pasientrollar,- nye sjukepleiarrollar. Særskilte 
utfordringar ved inkludering av dei eldste pace-
makerbærarar i telemonitoreringssystem. 

Ewy Katrin Førde Moen, Spesialsjuke-
pleiar i geriatrisk og kardiologisk 
sjukepleie, Førde sykehus

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

10:30-11:15 Ervervet og arvet hyperkolestrolemi Elisabeth Vesterbekkmo,
PhD-stipendiat, NTNU og lege, St. Olavs 
Hospital



15HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 3 2016

11:15-11:45 Kompetanseutvikling i pasientopplæring  
– helsepersonell og pasienters erfaringer fra 
pasientopplæring ved hjertebehandling

Margrét HrönnSvavarsdóttir, førstea-
manuensis, NTNU og Sykepleier-
fakultetet i University of Akureyri

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

12:45-13:30 Symposium: Nye europeiske retningslinjer (ESC): 
Screening og pasientinvolvering ved atrieflimmer – 
hvordan gjør vi det i klinisk praksis?

 ABSTRAKTSESJON: PASIENTRAPPORTERT HELSE – VEIEN TIL STYRKET PASIENTSENTRERT PRAKSIS

13:45-14:05 Kan skrøpelighet kartlegges? Ulike kartleg-
gingsverktøy og sykepleierens rolle i kartlegging 
av skrøpelighet ved Transcatheter Aortic Valve 
Replacement (TAVR)

Camilla Hage, 
Spesialsykepleier i Kardiologisk syke-
pleie, St. Olavs hospital

14:05-14:25 Søvnproblemer og klikkelyden fra mekaniske 
hjerteklaffer – er der kjønnsforskjeller?

Kjersti Oterhals, Fag og forskningssyke-
pleier, Haukeland Universitetssjukehus

14:25-14:45 Helserelatert livskvalitet og overlevelse ti år etter 
hjertekirurgi – en prospektiv kohortstudie

Kari Hanne Gjeilo, forskningssykepleier, 
St. Olavs Hospital

14:45-15:15 Pause

15:15-17:00 Generalforsamling

19:30- Kongressmiddag 

Fredag 28. april

TIDSPUNKT FOREDRAG FORELESERE

09:00-09:45 Frekvens- eller rytmekontroll - når velge hva? Jan Pål Loennechen, Overlege og  
Kardiolog, St.Olavs Hospital og NTNU

09:45-10:15 Trening som medisin ved atrieflimmer Vegard Malmo, PhD-stipendiat NTNU og 
lege i spesialisering, St. Olav Hospital

10:15-10:45 Pause med postervandring og besøk hos utstillere.

10:45-11:30 Symposium: Utredning og behandling av atrieflim-
merpasientene – behandler og følger vi opp godt 
nok?

Helge Istad, Spesialist i indremedisin, 
medisinsk rådgiver Bayer.

11:30-12:30 Lunsj med postervandring og besøk hos utstillere.

12:30-13:00 HelsaMi+, avstandsoppfølgning til hjemmeboende 
med diagnosen hjertesvikt

Renate Enger, Sykepleier og helsekoor-
dinator, Trondheim kommune.

13:00-13:30 Salt, væske og vekt ved hjertesvikt – Hvor mye er 
for mye?

Ola Kleveland, 
PhD-stipendiat NTNU og spesialist i 
indremedisin, St. Olavs Hospital

13:30-13:45 Beinstrekk

13:45-15:15 Livet består av valg; noen tanker omkring personlig 
sikkerhet

Per Hembre Kotte,  
Profesjonell foredragsholder

15:15 Vel hjem ved faggruppeleder i NSF-LKS.
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FROKOSTSYMPOSIUM
novartis norge as inviterer sykepleiere og leger til frokostsymposium 
på kardiologisk sykepleierkongress i trondheim 27. april 2017.

Tid: 27. april 2017 
Kl. 08:00-08.45

Praktisk bruk av qEntresto® (sakubitril/valsartan) med 
fokus på ESC 2016 retningslinjer for kronisk hjertesvikt
v/Kristina larsby, seksjonsoverlege, Universitetssykehuset nord-norge HF

velkommen!

Med vennlig hilsen
novartis norge as

Novartis

 
                         NO1701579167
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Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer du at reglene som gjelder din arbeidsplass er fulgt og at tillatelse 
er innhentet fra arbeidsgiver. For informasjon om kostnader forbundet med deltakelse på arrangementet, vennligst 
kontakt undertegnede.

”Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått 
med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helsefore-
takene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre 
at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom 
industri og helsepersonell. For mer informasjon se www.lmi.no/standardinformasjon.

Novartis Norge AS  •  PB. 4284 Nydalen • 0401 Oslo 
Tlf.: 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 01 • www.novartis.no                           NO1701579167

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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Informasjon til pasienter 
med kronisk hjertesvikt

Hensikt
Artikkelen er et utdrag av det faglige pros-
jektet jeg hadde i forbindelse med utdanning 
til klinisk spesialist i 2016. Hensikten med 
oppgaven var å undersøke hva litteraturen 
forteller om behov for informasjon hos hjertes-
viktpasienter ved utskrivning fra sykehus. Mitt 
overordnede mål var å bidra til at informasjon 
og opplæring til pasienter med kronisk hjertes-
vikt i sykehus gis i tråd med kunnskapsbaserte 
prinsipper og metoder.

Introduksjon
Forekomst av pasienter med nyoppdaget 
hjertesvikt er økende, mye på grunn av en 
aldrende befolkning, et forbedret behandling-
stilbud og økt overlevelse etter hjerteinfarkt 
(1,2). Hjertesvikt er en progredierende sykdom 
med høy mortalitet (2). I Norge lever ca 100.000 
personer med diagnosen hjertesvikt (3). Det 
er forventet at insidensen vil dobles innen de 
neste 25 år, og at prevalensen vil øke 10 ganger 
i alder fra 60 til 80 år (4). Viktigste årsakene til 
hjertesvikt er: Koronar hjertesykdom, hjertein-
farkt, angina pectoris, høyt blodtrykk, klaffefeil 
og kardiomyopati (5).

Hjertesvikt kan klassifiseres i fire grader etter 
New York Heart Association (NYHA). Fra lite 
eller ingen symptomer, til symptomer i hvile. 
En slik inndeling er nyttig for valg og oppfølging 
av behandling. Inndelingen er også sterkt 
assosiert til prognose i NYHA III og IV, og er 
forbundet med 30–50 % mortalitet over 1–2 år 
(5).

Pasienter med hjertesvikt har ofte nedsatt 
livskvalitet og de mestrer de daglige aktivi-
teter dårlig. Mange av pasientene hemmes av 
pustevansker og tretthet. Resultatet kan ofte 
bli sosial isolasjon og nedsatt mestring av 
sin sykdom (6, 7). Helsepersonell er pålagt å 
gi informasjon jamfør Pasientrettighetsloven, 
hvor det står at «Pasienten skal ha den infor-
masjon som er nødvendig for å få innsikt i sin 
helsetilstand og innhold i helsetjenesten» 
(8). Som sykepleiere trenger vi mer spesifikke 
anbefalinger for hvordan vi best kan ivareta 
oppgaven med informasjon til pasienter med 
kronisk hjertesvikt. Vi trenger et system/
prosedyre som sikrer pasienten nødvendig 
informasjon og at kvaliteten på informas-
jonen som blir gitt er god. En kunnskapsba-
sert fagprosedyre som gir føringer for klinisk 
praksis, vil kunne bidra til en mer systematisert 
og strukturell undervisning.

Teoretisk rammeverk

Pasientinformasjon
Det er viktig at informasjon som blir gitt er 
grundig og begrunnet. God informasjon kan 
gjøre sykdom og symptomer mer forståelig (6), 
redusere usikkerhet og gi pasientene en følelse 
av å ha kontroll. For at pasienten skal få et så 
realistisk bilde av sykdommen som mulig bør 
informasjonen starte tidlig. Sykehuset bør ha 
et godt verktøy for å sikre at pasientene får den 
informasjon som er nødvendig for å mestre 
egenomsorg og fremme god livskvalitet etter 
sykehusoppholdet (10). 
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Undervisning 
Undervisning kan kort defineres som formidling 
av kunnskap. Individuell undervisning regnes 
den beste måten å gi informasjon på. Denne 
formen åpner for toveiskommunikasjon, noe 
som er svært viktig. Studier viser at individuell 
undervisning hvor pasientene er delaktige, 
lettere fanger opp individuelle behov (11,10). 
Ikke alle pasientene har like forutsetninger 
for å lære. Denne pasientgruppen inkluderer 
mange eldre, gjerne med nedsatt evne til egen-
omsorg, redusert fysisk og kognitiv funksjon og 
lav motivasjon. 

Sykepleierens kunnskap
Pasientsentrert omsorg innebærer å ha 
kunnskap både om person og sykdom (7). Syke-
pleieren må vite hvilken situasjon pasienten 
er i, hva som skal observeres, hvilke tiltak som 
må iverksettes og hvorfor. Sykepleieren må 
også ha kjennskap til pasientens plager, klin-
iske symptomer, angst og usikkerhet. I tillegg 
tilkommer sykdoms og behandlingskunnskap. 
På denne bakgrunn kan sykepleieren gi infor-
masjon, forklare og hjelpe ut ifra pasientens 
egen opplevde situasjon (12). 

Resultater – viktige elementer i  
pasientundervisningen

Medikamentetterlevelse
Manglende sykdomsforståelse og medika-
mentetterlevelse er kjente fenomener etter 
utskrivelse fra sykehus (13). En av de viktigste 
grunnene til at personer med hjertesvikt 
innlegges i sykehus, er at de slutter å ta legemi-
dlene sine eller ikke tar dem på riktig måte (14). 
Det er en klar sammenheng mellom nedsatt 
evne til egenomsorg, liten sykdomsforståelse 
og reinnleggelser i sykehus. Pasienter med 
god innsikt i egen sykdom har lavere hospi-
talisering og mortalitet (15). En randomisert 
kontrollert studie av hjertesviktpasienter viser 
at en times undervisning med sykepleier før 
utskrivelse, har forbedret medikamentetterlev-
else og medført færre reinnleggelser (13). Det 
er viktig at pasientene som skrives ut forstår 
hvordan og hvorfor de skal ta medisinene sine. 

Fysisk aktivitet
Trening anbefales for stabile pasienter med 
hjertesvikt i NYHA-klasse I-III (5). Studier viser 
positiv effekt med nedgang i mortalitet, innleg-
gelser i sykehus og bedring i livskvalitet (16). I 
tillegg til bedre kondisjon og økt muskelstyrke, 
vil trening ha god innvirkning på blodtrykket, 
fordelingen av blodfett og på kroppsvekten. 
De europeiske retningslinjene anbefaler 
også trening som en del av behandlingen for 
hjertesvikt (5).
Det er viktig at treningsform, intensitet, varighet 
og frekvens tilpasses pasienten. Pasienter med 
hjertesvikt har økt risiko for alvorlig arytmi 
og plutselig død, samt en lavere toleranse for 
mengde og intensitet enn de med koronar 
hjertesykdom (16,17). Trening må derfor økes 
gradvis og forsiktig opp mot det som anbefales 
i retningslinjene (16).
For mange pasienter kan enhver fysisk anstren-
gelse virke uoverkommelig. Det er derfor viktig 
at pasienten blir informert og forstår hvilken 
positiv effekt trening har på hjertet. Retning-
slinjene anbefaler at pasientene må få et 
tilbud om trening etter sykehusoppholdet (5). 

Kosthold 
Kosthold og livsstil kan ha stor betydning 
for hjertet. Et kosthold med lite sukker, lite 
rødt kjøtt, og med hyppig inntak av fisk, hvitt 
kjøtt, frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter og 
olivenolje, fører til lavere forekomst hjerte- og 
karsykdommer (18).
Begrenset saltinntak kan bedre symptomer og 
plager for pasienter i NYHA klasse III og IV. Salt 
binder væske i kroppen og kan gi væskeansam-
linger og tung pust (5). 
Væskerestriksjon kan være et tiltak i behan-
dlingen av pasienter med hjertesvikt. Det er 
derfor viktig at pasientene får god informasjon 
om sammenhengen mellom væskeinntak, tung 
pust, acitesvæske og ødem i beina (19).
Opp til en tredjedel av pasienter med hjertes-
vikt har en diabetestilstand i tillegg (19). Det 
betyr at de må kontrollere blodsukkeret, 
tilpasse kosthold og innta medisiner eller 
insulin. Blodsukkernivået er en viktig faktor i 
utviklingen av hjerte-karkomplikasjoner ved 
diabetes. Hjertesvikt med diabetes vil bety en 
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økende sykdomsbelastning og dårligere prog-
nose på sikt (5,19).

Røykeslutt
Røyking påvirker hjertet negativt på flere måter. 
Røyking reduserer oksygenopptaket i blodet, og 
påvirker blodplatene og blodårene. Risikoen for 
hjerteinfarkt og blodpropp øker. For dem som 
har hjertesvikt og røyker er risikoen for lung-
esykdom ekstra uheldig. Her kan det være til 
hjelp å formidle informasjon om kurs og tilbud 
som finnes om røykeslutt (20).

Alkohol
Alkohol har en hemmende virkning på 
myocard. Derfor må daglig alkoholinntak og 
større enkeltinntak av alkohol frarådes hos 
pasienter med hjertesvikt (5). For mye alkohol 
ved hjertesvikt vil føre til økt hjertefrekvens 
og økt blodtrykk. Ved lengre tids misbruk av 
alkohol kan dette resultere i kardiomyopati 
(19).

Vekt
Vektendringer kan komme av væskeopphop-
ning eller redusert matlyst. Rask vektøkning 
i løpet av noen få dager er alltid et uttrykk 
for ødem. Ved hjertesvikt er det derfor viktig 
at pasientene veier seg regelmessig og at de 
kontakter lege ved rask vektøkning. Det anbe-
fales ikke væskerestriksjon for alle pasienter 
med milde til moderate symptomer, men væsk-
erestriksjon kan være nødvendig for pasienter 
med alvorlig hjertesvikt (5,19).

Seksuell aktivitet
For de fleste er det viktig å ha et godt 
seksualliv, og belastningen på hjertet er ikke 
større enn ved annen tilsvarende fysisk aktiv-
itet. For mange er det vanskelig å snakke med 
helsepersonell om dette. Det er derfor ekstra 
viktig at dette temaet inngår i informasjonen 
(21). Noen av hjertemedisinene kan virke 
hemmende på potensen (5). Potensmidler som 
Viagra senker blodtrykket, derfor må dette kun 
tas i samråd med legen (2).
I en undersøkelse viste det seg at bare 8 % av 
sykepleierne var komfortabel med å samtale 
med pasientene om seksualitet (21). Pasienter 

med hjertesvikt er ofte redde for å gjenoppta 
seksuell aktivitet og har behov for informasjon 
rundt dette temaet (21). Videre viser forsk-
ning at pasientene ønsker informasjon og at 
terskelen for å snakke om dette er lavere når 
temaet blir tatt opp i en samtale (23).

Psykiske aspekter
Pasienter med kronisk hjertesvikt opplever at 
symptomer og funksjonssvikt påvirker livskval-
iteten i stor grad.  Symptomer som depresjon 
og angst er vanlige (5,6).  Depresjon kan være 
et resultat av sykdomsprogresjon, økte symp-
tomer og dårlig prognose (5). For mange 
pasienter kan usikkerheten rundt sykdommen 
være en større byrde enn de fysiske plagene. 
Pasientinformasjon har som mål å redusere 
denne usikkerheten (9). Sykepleieren har her 
en viktig oppgave i å hjelpe pasienten til å 
mestre sykdom og lidelse (24).

Prognose
Det er viktig at pasienten blir informert om 
faktorene som påvirker prognosen, spesielt 
faktorene de selv kan påvirke. Liten sykdoms-
forståelse kan føre til økte symptomer, progre-
dierende svikt og reinnleggelse i sykehus (10).
Sykehusinnleggelse/reinnleggelse
Med god informasjon fra sykehuset skal 
pasienten lettere kunne ivareta egenomsorg og 
øke livskvaliteten. Forskning viser sammenheng 
mellom pasientinformasjon og reinnleggelser. 
En større pasienttilfredshet og et bedre infor-
masjonsprogram reduserer risikoen for reinn-
leggelse innen 30 dager (25).
Helsedirektoratet viser i en rapport fra 2013 
sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager 
for eldre over 67 år etter sykehusinnleggelse for 
hjertesvikt. Hele 23,3% i pasientgruppen hadde 
reinnleggelser innen 30 dager etter utskrivelse 
fra norske sykehus (26).
Reinnleggelser betraktes ofte som uttrykk for 
dårlig kvalitet i behandlingsforløpet. Slike rein-
nleggelser kan være påvirket av for eksempel 
for tidlig utskrivning, mangelfull informasjon 
om sykdommen sin og hvordan håndtere 
symptomer og plager (15).
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Rehabilitering
Rehabilitering/oppfølgingstilbud er viktige for 
at den sykehusbaserte informasjonen skal 
kunne følges opp. Tidlig henvisning til hjertes-
viktpoliklinikk kan sikre at videre oppfølging 
blir ivaretatt (5).
ESC-guidelines anbefaler et tverrfaglig 
sammensatt poliklinisk tilbud ledet av syke-
pleier for oppfølging av hjertesviktpasienter. De 
fleste studier viser at pasienter som følges opp 
i et hjertesviktprogram etter innleggelse har en 
redusert dødelighet og reduksjon i reinnleg-
gelser. Det er liten tvil om at hjertesviktprogram 
har effekt (27).

Konklusjon 
For å sikre optimal behandling er det nødvendig 
å øke kunnskap om etterlevelse på alle nivåer. 
Sentrale elementer er optimalisering av egen-
omsorg og god medikamentetterlevelse. Forsk-
ning viser at denne type oppfølging forebygger 
symptomforverring, sykehusinnleggelser, døde-
lighet og bedret etterlevelse. Tilrettelegging for 
pasientinformasjon under sykehusopphold og 
videre oppfølging er nødvendig for å sikre at 
pasienten følger behandlingen. Konkrete tiltak 
som undervisning med sykepleier før utskriv-
else, vil være et nyttig virkemiddel for å oppnå 
dette. Det er viktig å etablere bedre rutiner i 
praksis, som sikrer at tjenesten blir mer struk-
turert, koordinert, samordnet og systematisk. 
Dette er i tråd med viktige kjennetegn for 
helsetjenester av god kvalitet. 
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Delirium, sykehus  
reinnleggelse og mortalitet  

etter hjerteklaffimplantasjon

Den siste artikkelen fra CARDELIR-studien (1) viser at utvikling av delirium etter 
hjerteklaffimplantasjon kan brukes til å predikere sykehus reinnleggelse og mortal-
itet hos eldre pasienter. 

Delirium (akutt forvirring) er en vanlig komp-
likasjon hos eldre sykehuspasienter (2), også 
for dem som får invasiv behandling for alvorlig 
aortastenose (3). Delirium er en tilstand kjen-
netegnet av akutt, men reversibel forstyrrelse 
i oppmerksomhet og bevissthet (4). Alle kan 
utvikle delirium hvis påkjenningen på hjernen 
blir kraftig nok, men alvorlig syke mennesker 
og eldre er spesielt utsatt (2). Delirium er 
ubehagelig og utfordrende for pasientene (5), 
pårørende og helsepersonell (6).

Tradisjonell hjerteklaffkirurgi (SAVR) og kateter-
basert aortaklaffinnsetting (TAVI) blir oftere enn 
før utført hos eldre. Tidligere forskning har vist 
at pasienter 80 år og eldre som blir behandlet 
med SAVR, utvikler delirium hyppigere enn 
pasienter i samme aldersgruppe som får TAVI 
(3). Dessuten, er utviklingen av delirium mer 
uforutsigbar for pasientene i SAVR-gruppen (3). 
Et lavere funksjonsnivå har også blitt funnet 
hos eldre som utvikler delirium, uavhengig av 
behandling med SAVR eller TAVI (7). 
Mortalitet øker hos individer med ubehandlet 
alvorlig aortastenose (8). TAVI er et alternativ 
for pasienter med flere komorbide tilstander 
eller hvor operasjonsrisiko er for stor (9). 
De fleste pasienter ønsker likevel en høyere 
levealder som ikke er preget av sykehusrein-

nleggelser. Derfor har den siste artikkelen fra 
CARDELIR-studien som mål å: 1) fastsette om 
delirium etter behandling med SAVR eller TAVI 
kan bli brukt til å predikere sykehus reinnleg-
gelse og død, én og seks måneder etter behan-
dlingen, og 2) identifisere om det finnes forsk-
jeller i reinnleggelses diagnoser for pasienter 
med og uten delirium (1). 

Metode
CARDELIR er en prospektiv kohort studie som er 
knyttet til PROCARD-gruppen ved Hjerteavde-
lingen på Haukeland universitetssjukehus. 
Inklusjons kriteria for studien var: alder ≥80 år 
og elektiv behandling av alvorlig aortastenose 
med SAVR eller TAVI. Data fra 136 pasienter ble 
samlet i tidsperioden mellom 2011 og 2013 (3).
Delirium ble vurdert i fem dager etter SAVR 
eller TAVI med the Confusion Assessment 
Method (CAM) (10). CAM er et instrument som 
bidrar til å fastsette om pasienten; 1) har 
forstyrret oppmerksomhet, 2) om denne forsty-
rrelsen oppstår akutt og har et fluktuerende 
forløp, 3) om kognisjonen er forstyrret, 4) eller 
om det finnes forstyrret bevissthet (12). Når 
punkt 1 og 2 oppstår sammen med 3 eller 4 er 
delirium mulig tilstede. CAM er en av de mest 
anerkjente, valide og reliable instrumenter 
brukt til å vurdere delirium (11).

H O V E D T E M A

Leslie Sofia Pareja Eide,  
Førsteamanuensis, Avdeling for Helse- og Sosialfag, Høgskolen på Vestlandet
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Informasjon om sykehus reinnleggelser og 
dødsfall én og seks måneder etter behan-
dlingen for aortastenose ble innhentet fra 
sykehusregister og pasientjournaler.

Resultater
Delirium ble påvist i 56% av deltakerne. I løpet 
av den første måneden ble 30 pasienter re- 
innlagt i sykehus. Av disse hadde 80% utviklet 
delirium. Én pasient, uten delirium, døde i 
løpet av de første 30 dagene etter behandling 
med SAVR eller TAVI.
Innen seks måneder ble 58 pasienter re-in-
nlagt, og 64% av disse hadde skåret positivt 
for delirium i den postoperative fasen. Antall 
dødsfall i det første halvår etter behandling 
var 8, og 6 av disse var pasienter som hadde 
påvist delirium. Statistiske analyser viser at 
risikoen for å dø eller å bli reinnlagt i sykehus 
var nesten 3 ganger høyere for pasienter som 
utviklet delirium i den postoperative fasen (HR 
2.9 (CI 1.5 to 5.7).
De fleste pasientene (med og uten delirium) 
ble re-innlagt på grunn av hjerterelaterte 
komplikasjoner. Årsaker til reinnleggelser hos 
ikke-deliriske pasienter var, hovedsakelig, lung-
esykdommer og skader (som f. eks fall). For 
pasienter med delirium var det mulig å finne 
årsak til re innleggelser i alle diagnose kate-
goriene av ICD-10 klassifikasjonssystemet (Se 
figur).

Konklusjon
Studien viser at delirium er en alvorlig postop-
erativ komplikasjon hos pasienter 80 år og eldre 
etter hjerteklaffimplantasjon. Utviklingen av 
delirium i denne pasientgruppen kan predikere 
reinnleggelser i sykehus og dødsfall (1).
Originalartikkelen (1) finnes på følgende link:
http://bmjopen.bmj.com/content/6/10/e012683.long
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Norsk hjertesviktregister 
(NHSR)

 

NHSR er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter som blir henvist til en 
Hjertesviktpoliklinikk ved sykehus i Norge for opplæring av sykdommen, kontroll av 
medisiner, planlegge trening og avdekke problemer som kan behandles. Det finnes ingen 
nasjonale faglige retningslinjer for diagnosesetting og behandling av hjertesvikt. Styret i 
NHSR ønsker at alle pasienter med hjertesvikt behandles som anbefalt fra den europeiske 
hjertesviktforeningen fra 2012 1 og senere fra 2016 2. 

NHSR fikk nasjonal status i 2012, og er en del av 
«Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 
(Hjerte- og karregisteret)».  Hjerte- og karregis-
teret (HKR) er hjemlet i egen forskrift 3 som ble 
gjeldende fra 1.1.12. NHSR trenger derfor ikke 
informert samtykke fra pasienten. Nasjonalt 
folkehelseinstitutt (FHI) er databehandling-
sansvarlig for NHSR, og St. Olavs hospital er 
databehandler. 

Formålet til NHSR
NHSR sitt formål er å sikre lik og god behan-
dling av hjertesviktpasienten i hele Norge.
Hensikten med behandlingen er å lindre symp-
tomene, bedre livskvaliteten og øke livslen-
gden. Opplysninger i registeret skal benyttes til 
forebyggende arbeid, klinisk kvalitetsforbedring 
og helseforskning. Registeret skal også 
utgjøre et grunnlag for styring og planlegging 
av helsetjenester rettet mot personer med 
hjertesvikt, overvåkning av nye tilfeller og fore-
komst av hjertesvikt i befolkningen (Hjerte- og 
karregisterforskriften § 1-2) 3.

Pasientgruppen som omfattes av registeret
Pasienten må være over 18 år, ha norsk 
fødselsnummer og diagnosen hjertesvikt (I500, 
I501, I509, I110, I130 eller I132) der hjertesvikten 
ikke skyldes lungesykdom. Diagnosen hjertes-
vikt skal være stilt i h.h.t. gjeldende anbe-
falingene 1,2. Pasienter som tidligere har vært 
registrert i NHSR eller i det gamle hjertesvik-

tregisteret Norwegian Heart Failure Registry 
(NHFR) skal ikke registreres. 

Hvor henvises pasientgruppen fra
Pasienten kan være henvist fra eget sykehus 
etter en innleggelse, fra sykehusets poliklinikk, 
fra primærhelsetjenesten eller fra en annen 
person utenfor sykehuset. Henvisningen blir 
alltid vurdert av en ansvarlig lege på sykehuset 
før pasienten kommer til Hjertesviktpoliklin-
ikken.

Hva består NHSR av
NHSR består av registrering av tre besøk per 
pasient på Hjertesviktpoliklinikken
• Første besøk
• Siste justeringsbesøk (det kan være mange 

besøk fra Første besøk)
• Oppfølgingsbesøket (skal være 6 måneder 

etter Siste justeringsbesøk)

NHSR ønsker å være en veileder og et hjelpem-
iddel for driften av Hjertesviktpoliklinikkene i 
Norge. Siste justeringsbesøk er når pasienten 
vurderes som maksimalt justert/behandlet 
for sin hjertesvikt, både gjennom medisiner, 
og gjennom det å forstå hvordan leve med og 
håndtere sin hjertesvikt sykdom på best mulig 
måte. Fysisk trening og eventuelle kirurgiske/
medisinske tiltak skal også være optimalisert 
så langt det er mulig før Siste justeringsbesøk. 

H O V E D T E M A

Eva Kjøl Slind, Registerkoordinator, NHSR
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Tilslutning på sykehusnivå
I 2015 var det 35 sykehus i Norge som oppga 
at de hadde en Hjertesviktpoliklinikk og 30 
sykehus registrerte pasienter i NHSR. Dette 
tilsvarer en tilslutning på sykehusnivå på 86 %. 
I 2016 startet alle 35 sykehus å registrere så nå 
er tilslutning på sykehusnivå på 100 %.

Dekningsgrad på individnivå
Dekningsgrad på individnivå var ikke mulig å 
rapportere for 2015 da Norsk pasientregister 
(NPR) ikke greide å finne antall pasienter som 
hadde vært på Hjertesviktpoliklinikk på hvert 
enkelt sykehus i 2015. For å løse dette prob-
lemet vil alle pasienter med hjertesvikt som 
kommer på Hjertesviktpoliklinikken fra 1.1.17 få 
hoveddiagnose I500, I501, I509, I110, I130 eller 
I132 og bidiagnosen «Z71.9 Uspesifisert rådg-
ivning og veiledning. Medisinsk rådgivning 
INA», uansett om de fyller inklusjons- og eksk-
lusjonskriteriene i NHSR eller ikke. Da vil NPR 
klare å finne det totale antall pasienter som 
har vært på hver enkelt Hjertesviktpoliklinikk 
i landet. 

Kvalitetsindikatorer i NHSR
En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en 
pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det 
området som måles. NHSR har 12 kvalitetsi-
ndikatorer som måles på Siste justeringsbesøk. 
Grunnen til at kvalitetsindikatorene måles på 
dette besøket er fordi pasienten skal være 
ferdig behandlet så godt det lar seg gjøre ut 
fra pasientens totale helse. Tallene for målop-
pnåelse på kvalitetsindikatorene er bygd på 
resultater fra kliniske forskningsstudier og en 
erkjennelse av at måloppnåelsen aldri kommer 
til å bli 100 % på grunn av andre sykdommer, 
og at enkelte pasienter ikke tåler medisinen/
undersøkelsen. Den fullstendige «Årsrapporten 
2015» inneholder mange referanser til kliniske 
forskningsstudier som finnes på NHSR sin 
hjemmeside: https://www.kvalitetsregistre.no/
registers/norsk-hjertesvikt-register/ 

Datakvalitet
Datakvaliteten er usikker da NHSR ikke kan 
dokumentere dekningsgrad på individnivå på 
> 70 %. Mange Hjertesviktpoliklinikker rapport-

erte i 2015 i tillegg få pasienter. Derfor må 
resultatene på sykehusnivå tolkes med forsik-
tighet. I tillegg må en være oppmerksom på 
at faktorer som lav puls, høy alder, redusert 
nyrefunksjon, høy kaliumverdi i blodet og for 
lavt blodtrykk kan variere mellom sykehus og 
vanskeliggjøre måloppnåelse for det enkelte 
sykehus. Det ble ikke funnet systematiske feil 
ved kontroll av databasen slik at de registrerte 
dataene er ansett som gyldige.

Publisering av data
Det er ikke blitt publisert noe i tidsskrifter fra 
NHSR enda, da dataene kan være mangelfulle. 
Det er publisert en rekke artikler fra det gamle 
hjertesviktregisteret Norwegian Heart Failure 
Registry (NHFR). Publikasjonslisten finner du på 
hjemmesiden til NHSR under fanen Forskning: 
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/
norsk-hjertesviktregister/forskning  

Resultater fra Årsrapport 2015

Figur 1:
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Figur 1. Antall pasienter (N) ved Første besøk 2015 etter 
sykehus.
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Hvordan vil resultatene bli benyttet i  
kvalitetsforbedringsarbeid 

NHSR vil øke informasjonen ovenfor deltak-
ende sykehus angående:

• Bruk av aldosteronantagonist.

• Øke måldose for betablokker.

• Bruk av jerninfusjon ved jernmangel ved å 
innføre registrering av intravenøs jernin-
fusjon (innført i juni 2016).

• Bruk av Minnesota Living With Heart 
Failure Questionnaire (livskvalitetsskjema).

• Bruk av 6 – minutter gangtest.

Ved å publisere data per sykehus i Årsrapport 
2015 og presentere dette på felles registerse-
minardag og i ulike tidsskrifter håper NHSR at 
resultatene vil føre til klinisk forbedringsarbeid 
på den enkelte Hjertesviktpoliklinikk.  Årsrap-
porten identifiserer også helseforetak (HF) og 
sykehus som ikke har Hjertesviktpoliklinikk, og 
det foregår arbeid som utgår fra NHSR for å 
øke virksomheten både for antall sykehus og 
på individnivå.

Det er planlagt bedre bruk av Minnesotabes-
varelsene gjennom at Hemit arbeider med 
en teknisk IT-løsning der pasientens besvar-
elser skal tastes inn elektronisk av pasienten 
selv før konsultasjonen.  Behandleren kan se 
besvarelsene på dataskjermen i møtet med 
pasienten. Minnesotaskjemaet kan visualiseres 
grafisk. Dette kan gjøre det lettere å identifisere 
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Figur 2. Andel pasienter med EF < 40 % som behandles 
med ACE-hemmer eller ARB eller ARB-kombinasjon på Siste  
justeringsbesøk (%).

Figur 3. Andel pasienter med EF < 40 % og NYHA-klasse > 1 
som behandles med betablokker og ACE-hemmer eller ARB 
eller ARB-kombinasjon og en aldosteronantagonist på Siste 
justeringsbesøk (%).
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Figur 4 Figur 5
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Figur 4. Andel pasienter med EF < 40 % som behandles med 
betablokker på Siste justeringsbesøk (%).

Figur 5. Gjennomsnittlig oppnådd måldose av betablokker 
hos pasienter med EF < 40 % som bruker medikasjonen på 
Siste justeringsbesøk (%).

Tusen takk for innsatsen til alle hjertesvikt-
sykepleiere som registrerer i NHSR!

Med vennlig hilsen
Eva Kjøl Slind og Mikael German
Registerkoordinatorer NHSR

hjelpen den enkelte kan trenge for å bedre 
livskvaliteten. Dette kan gjøres på Første besøk 
og Oppfølgingsbesøket og danne grunnlag for 
videre tiltak for hjertesviktpasienten.
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hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behand-ling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal 
normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering bør en INR-
prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med 
forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt 
nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Pasienter med serumkreatinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 
kg bør også bruke laveste dose av apiksaban, 2,5 mg 2 ganger daglig. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. 
Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: 
Ingen dosejustering nødvendig. Konvertering (NVAF): Pasienter kan fortsette behandling med apiksaban i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 µmol/liter, anbefales 2,5 
mg 2 ganger daglig. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis 
umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer.  Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, 
nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt 
under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: 
Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ 
anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av 
Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor 
sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko 
for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan 
utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller 
kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive 
prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av 
tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av 
innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved 
traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunk-sjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). 
Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter 
som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle 
PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med 
apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-
pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som 
kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig administrering 
av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). 
Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres 
en le-verfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: 
Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for lapp-laktasemangel eller  glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika 
(f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apiksaban. Aktive 
substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP3A4 og P-gp forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad. Ingen 
dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP3A4 og/eller P-gp. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP3A4- og P-gp-
induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente 
induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av 
både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk 
av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre 
antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell 
fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker 
apiksaban. Legemidler for-bundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, 
sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk 
hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En 
beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har 
gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Lever/
galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal leverfunksjonstest, økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blød-ning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, 
tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av DVT og LE, og forebygging 
av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/
urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi. Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. 
Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. 
Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av 
protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no.  Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 167,10. 20 stk.1 (blister) kr 302,70. 60 stk.1 (en¬dose) kr 803,00. 168 stk.1 (blister) kr 
2171,90. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 221,40. 28 stk.2 (blister) kr 406,80 . 56 stk.2 (blister) kr 752,30 . 100 stk.2 (endose) kr 1310,00. 168 stk.2 (blister) kr 2171,90. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-
symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en instituosjonspakning. Refusjon: 1B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne 
pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik 
som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskode:
ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
-20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136          -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136        
K78 Atrieflimmer/flutter  -               I26 Lungeemboli   -             
K93 Lungeemboli   -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
K94 Dyp venetrombose  -               I80 Flebitt og tromboflebitt  -             
      I82 Annen emboli og trombose i vener -             
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 
2B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer slik som 
tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeem-
boli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskode:
ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
K78 Atrieflimmer/flutter  -               I26 Lungeemboli   -             
K93 Lungeemboli   -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
K94 Dyp venetrombose  -               I80 Flebitt og tromboflebitt  -             
      I82 Annen emboli og trombose i vener -             
Vilkår: Ingen spesifisert.  Sist endret: 24.11.2016
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»     Antitrombotisk middel.       ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), t itandioksid (E 171). 5 mg: Rødt 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).  Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 
risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk 
sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): 
Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt 
oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 
5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. 
Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av 
potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi 
hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behand-ling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal 
normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering bør en INR-
prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med 
forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt 
nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Pasienter med serumkreatinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 
kg bør også bruke laveste dose av apiksaban, 2,5 mg 2 ganger daglig. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. 
Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: 
Ingen dosejustering nødvendig. Konvertering (NVAF): Pasienter kan fortsette behandling med apiksaban i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 µmol/liter, anbefales 2,5 
mg 2 ganger daglig. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis 
umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer.  Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, 
nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt 
under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: 
Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ 
anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av 
Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor 
sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko 
for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan 
utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller 
kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive 
prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av 
tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av 
innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved 
traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunk-sjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). 
Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter 
som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle 
PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med 
apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-
pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som 
kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig administrering 
av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). 
Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres 
en le-verfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: 
Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for lapp-laktasemangel eller  glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika 
(f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apiksaban. Aktive 
substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP3A4 og P-gp forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad. Ingen 
dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP3A4 og/eller P-gp. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP3A4- og P-gp-
induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente 
induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av 
både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk 
av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre 
antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell 
fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker 
apiksaban. Legemidler for-bundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, 
sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk 
hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En 
beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har 
gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Lever/
galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal leverfunksjonstest, økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blød-ning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, 
tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av DVT og LE, og forebygging 
av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/
urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi. Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. 
Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. 
Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av 
protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no.  Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 167,10. 20 stk.1 (blister) kr 302,70. 60 stk.1 (en¬dose) kr 803,00. 168 stk.1 (blister) kr 
2171,90. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 221,40. 28 stk.2 (blister) kr 406,80 . 56 stk.2 (blister) kr 752,30 . 100 stk.2 (endose) kr 1310,00. 168 stk.2 (blister) kr 2171,90. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-
symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en instituosjonspakning. Refusjon: 1B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne 
pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik 
som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskode:
ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
-20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136          -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136        
K78 Atrieflimmer/flutter  -               I26 Lungeemboli   -             
K93 Lungeemboli   -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
K94 Dyp venetrombose  -               I80 Flebitt og tromboflebitt  -             
      I82 Annen emboli og trombose i vener -             
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 
2B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer slik som 
tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeem-
boli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskode:
ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
K78 Atrieflimmer/flutter  -               I26 Lungeemboli   -             
K93 Lungeemboli   -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
K94 Dyp venetrombose  -               I80 Flebitt og tromboflebitt  -             
      I82 Annen emboli og trombose i vener -             
Vilkår: Ingen spesifisert.  Sist endret: 24.11.2016
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GUCH-poliklinikken 
ved Rikshospitalet

Elisabeth Johannesen, sykepleier ved Rikshospitalet, på vegne av NSF-LKS

GUCH (Grown- Up Congential Heart Disease) er en samlebetegnelse for voksne som 
har medfødt hjertefeil. Hvert år blir omtrent 5-600 barn født med en eller flere former 
for hjertedefekter. Antallet voksne med medfødt hjertefeil er stigende og en regner 
med at frem til 2026 vil det skje en økning av denne pasientgruppen med inntil 75%. 
Noen trenger akutt kirurgi rett etter fødsel, mens andre følges gjennom oppveksten 
og får kirurgi i senere alder. 

Ved Rikshospitalet arbeider to dedikerte syke-
pleiere med denne pasientgruppen; Anne 
Skeide og Katrine Onshuus Eriksen. Anne er 
spesialsykepleier i kardiologi, og har bakgrunn 
som kontaktsykepleier for hjertesyke barn. Hun 
har i flere år også arbeidet ved Feiring-klin-
ikken før hun i 2007 gikk inn som GUCH-syke-
pleier for pasienter over 18 år. Katrine er i gang 
med en mastergrad i sykepleievitenskap, og har 
arbeidet mange år ved thoraxkirurgisk avdeling 
på Rikshospitalet før hun begynte som kontakt-
sykepleier for GUCH-pasienter i 2009. Begge er 
ansatt i full stilling ved kardiologisk sengepost 
og en stor del av jobben er GUCH-poliklinikken.

GUCH-poliklinikken gir et unikt tilbud til sin 
pasientgruppe, og er et godt tverrfaglig samar-
beid mellom involverte faggrupper. Siden 
2007 har GUCH-poliklinikken ved Rikshospi-
talet vært driftet av kardiologer og sykepleiere 
i det tverrfaglige teamet. Per dags dato er 
dette den eneste poliklinikken i landet hvor 
to sykepleiere arbeider fulltid med dette. 
Aldersgruppen som kommer til konsultasjon 
spenner fra 18 til 70 år. Det varierer hvor ofte 
de kommer, men de fleste kommer en gang i 
året. De som er dårlige, og som trenger ekstra 
oppfølgning, kommer en gang i kvartalet. 

Under konsultasjonen gir sykepleierne infor-
masjon om pasientens hjertefeil og hva det 
er som er viktig for pasientene å ta hensyn 
til. «Det er viktig for oss at de skal kjenne til 

navnet på sin sykdom, og hva den går ut på i 
hovedtrekk», forteller Anne. Andre temaer som 
blir tatt opp er endokarditt-profylakse, tann-
helse, prevensjon, fysisk aktivitet og hensyn 
de må ta med tanke på yrkesvalg. «Vi har god 
hjelp av sosionom her på huset, i tillegg tar vi 
kontakt med psykiatrisk sykepleier i hjemkom-
munen ved behov» forklarer Katrine. «Mange 
blir ikke trodd på at de er slitne og opplever 
at det er et problem at sykdommen deres 
ikke er synlig selv om de bare har 75-80% av 

De vanligste medfødte hjertefeilene:

Ventrikkel septum defekt (24-35%)

Persisterende ductus arteriosus (6-13%)

Atrieseptumdefekt (4-11%)

Atrioventrikulærseptumdefekt (2-7%)

Koarktasjon av aorta (3-10%)

Aorta stenose (4-8%)

Pulmonal stenose (3-14%)

Fallots tetrade (4-8%)

Transposisjon av de store kar (3-8%)

Pulmonal atresi (3%)

Univentrikulært hjerte (1-2%)

Trikuspidalatresi (1-3%)
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kapasiteten til en ellers frisk person.» Et viktig 
element er også at mange sitter igjen med 
traumatiske minner og opplevelser. Spesielt 
gjelder dette den eldre delen av pasientene. 

Det er ikke til å legge skjul på at mye har 
skjedd med den pediatriske behandlingen 
siden 70-tallet. Barn fikk ikke ha foreldre hos 
seg annet enn korte besøk mens de oppholdt 
seg på sykehuset.  Mange har fortalt at de 
opplever at de «blir barn igjen» når de kommer 
til kontroll. Også de yngre pasientene som har 
hatt flere innleggelser på barneklinikken og 
som har en helt annen bagasje i ryggsekken sin 
enn for eksempel infarktpasienter. Det er viktig 
at helsepersonell tar høyde for de ulike erfarin-
gene pasientene har og spør dem hvordan de 

har det, og hva de trenger for å føle seg trygge. 
I tillegg til å gi informasjon til pasienter har de 
også opplæring for sykepleiere. På GUCH-po-
liklinikken møter det omtrent 25 pasienter hver 
uke for en individuell konsultasjon med syke-
pleier og kardiolog. Her får de utført ultralyd av 
hjertet, samt EKG og arbeids-EKG. GUCH-syke-
pleierne har kontakt med pasientene både 
under utredning i forkant av operasjon, under 
innleggelsen til selve intervensjonen/oper-
asjonen og i tiden etterpå. «Vi driver mye 
oppsøkende arbeid» forteller Anne, og under-
streker at det er lav terskel for å søke råd og 
veiledning hos dem. Dette gir trygghet til både 
pasientene og helsepersonell. Poliklinikken 
har avsatt tid til “halv-øyeblikkelig-hjelp”. 
Disse timene benyttes til pasienter som tar 

Fra venstre: Katrine O. Eriksen og Annes Skeide
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kontakt selv, eller pasienter som er henvist 
via fastlege/lokalsykehus. Dette er gjerne 
pasienter som opplever en endring i sin helset-
ilstand i form av økt tungpust eller palpitas-
joner. Trygghet og ivaretakelse er vesentlig for 
denne pasientgruppen, som kanskje opplever 
at ikke alt helsepersonell har inngående 
kunnskap om deres sykdom.

I januar 2016 fikk Rikshospitalet nasjonal 
behandlingstjeneste for hjertesyke gravide. 
Anne arbeider med dette i en 50% stilling. 
I dette teamet arbeider også kardiolog, 
jordmor, gynekolog og anestesilege. Kvinnene 
som kommer hit kan ha medfødt hjertefeil, 
kardiomyopatier, bindevevssykdommer (f.eks 
Marfans), arytmier eller gjennomgått hjertein-
farkt som ung. De følges fra planlagt gravid-
itet, gjennom svangerskap og fødsel, og går 
til kontroll også etter fødsel. «Det er mye som 
må tas hensyn til ved en graviditet for disse 
pasientene; kanskje må de opereres i forkant 
for å kunne gjennomgå en graviditet og medis-
inbruken må også reguleres hvis en planlegger 
graviditet» forteller Anne. Det er et tett samar-
beid med lokalsykehusene, men er kvinnen 
ansett som høyrisiko har Rikshospitalet hove-
dansvaret for all oppfølgning.

Som en del av tilbudet ved GUCH-poliklin-
ikken har GUCH-sykepleierne, i samarbeid med 
Lærings- og Mestringssenteret, arrangert egne 
pasient- og pårørendeopplæringskurs for alle 
GUCH-pasienter over hele landet. Dette har 
foregått siden 2008, og kursene blir avholdt 
en til tre ganger i året og varer i to dager. 
Kursene er uavhengige av type diagnose og er 
også åpent for pårørende til GUCH-pasienter. 
Tilbudet er gratis, og deltakerne betaler kun en 
egenandel for reise og opphold. «Kursene er 
en gyllen mulighet for pasienter og pårørende 
til å treffe hverandre og utveksle erfaringer» 
forteller Anne. «Vi avholder egne gruppesa-
mtaler for både pasienter og pårørende. Mange 
opplever at det er godt å komme sammen i 
mindre grupper hvor terskelen gjerne er lavere 
for å dele hvordan de takler sin hverdag; både 
gleder og bekymringer. Spesielt gjelder dette 
de pårørende som har levd tett på liv og død 

i sin hverdag over lang tid.» I løpet av kurset 
blir det også gitt informasjon fra sykepleier og 
kardiolog om ulike diagnoser samt en bruk-
erhistorie. «Vi samarbeidet tett med bruker-
gruppen VHM (voksne med medfødt hjertefeil), 
og de er også med og planlegger kursene vi 
holder» opplyser Anne. På slutten av kurset er 
det paneldebatt med GUCH-sykepleier, kardi-
olog og thoraxkirurg. Her er det åpent for alle 
kursdeltakere å stille spørsmål, og ha en åpen 
diskusjon. «Vi får gode tilbakemeldinger på 
kursene, de finner det givende å møte andre 
i samme situasjon, hvilket gjør at de ikke føler 
seg alene. Etter endt kurs har vi alltid en eval-
uering slik at vi kan planlegge neste kurs ut ifra 
pasientenes ønsker» forteller Katrine. 

Anne og Katrine er ressurser innen sitt felt, noe 
de begge ønsker å dele av; både for pasienter 
og andre sykepleiere. «Vi ønsker at det skal 
være lav terskel for å kontakte oss slik at vi 
sammen kan få gitt best mulig tilbud til denne 
pasientgruppen».
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1) https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjertesvikt-register  2) Simdax preparatomtale 
(07.11.2016) pkt. 5.1. 3) Landoni G,  Biondi-Zoccai G, Greco M, et al. Effects of levosimendan on mortality 
and hospitalization. A meta-analysis of randomized controlled studies. Crit Care Med 2012;40:634-46. 

  SIMDAX® er en inodilator som ved vasodilatasjon og økt kontraksjonskraft gir en 
bedre blodsirkulasjon hos pasienter med akutt forverret kronisk hjertesvikt.

  SIMDAX® kan gi en forbedring i opptil 9 dager etter en 24-timers infusjon.

  Simdax bør brukes med forsiktighet ved lavt systolisk eller diastolisk blodtrykk 
ved baseline, og ved risiko for hypotensjon. Et mer konservativt doseringsregime 
anbefales i slike tilfeller.

SUSTAINED BENEFITS TO THE FAILING HEART

Ca. 10 % av mennesker over 74 år har hjertesvikt. Spesielt blant eldre mennesker forårsaker hjertesvikt 
årlig et betydelig antall sykehus innleggelser og konsultasjoner ved poliklinikker og hos fastleger.1

Symptomforbedring i løpet av ett døgn 
med SIMDAX® (levosimendan),2 
kan muliggjøre raskere utskriving for 
dine hjertesviktpasienter.3

Borte bra, 
men 

hjemme 
best.

ORION PHARMA AS | POSTBOKS 4366 NYDALEN, 0402  OSLO | TELEFON: 40 00 42 10
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Simdax “Orion”  Kalsiumsensitiserer.  ATC-nr.: C01C X08 

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2,5 mg/ml:  
1 ml inneh.: Levosimendan 2,5 mg, povidon 10 mg, vannfri sitronsyre 
2 mg, vannfri etanol til 1 ml. Indikasjoner: Korttidsbehandling av akutt 
dekompensert alvorlig kronisk hjertesvikt (ADHF) i situasjoner hvor 
konvensjonell terapi ikke er tilstrekkelig og ved tilfeller hvor inotropisk 
støtte er hensiktsmessig. Dosering: Kun til bruk på sykehus der til-
strekkelig overvåkningsutstyr og ekspertise for bruk av inotrope midler 
er tilgjengelig. Dosering og varighet av behandlingen bør titreres 
individuelt ut i fra pasientens kliniske tilstand og respons. Administrering 
bør startes med en ladningsdose på 6–12 μg/kg kroppsvekt i løpet av 
10 minutter fulgt av en kontinuerlig infusjon på 0,1 μg/kg/minutt. Nedre 
ladningsdose anbefales til pasienter som samtidig får i.v. vasodilatorer 
eller inotrope substanser, eller begge deler, i starten av infusjonen. 
Pasientens reaksjon bør vurderes ved ladningsdosen eller innen 30–60 
minutter etter dosejustering. Hvis responsen synes for kraftig 
(hypotensjon, takykardi), kan infusjonshastigheten settes ned til 0,05 μg/
kg/minutt eller avbrytes. Hvis den initiale dosen tolereres og en økt 
hemodynamisk effekt er ønsket, kan infusjonshastigheten økes til 0,2 
μg/kg/minutt. Til pasienter med akutt dekompensering av alvorlig 
kronisk hjertesvikt er det anbefalt at infusjonen varer i 24 timer. Ingen 
tegn på utvikling av toleranse eller «rebound»-effekt er observert etter 
avbrytelse av infusjonen. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- 
og/eller nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. 
Barn og unge <18 år: Bør ikke brukes. Eldre: Ingen dosejustering er 
nødvendig. Tilberedning: Til konsentrasjonen 0,025 mg/ml fortynnes 
5 ml 2,5 mg/ml konsentrat med 500 ml glukoseinfusjonsvæske 50 mg/ml. 
Til konsentrasjonen 0,05 mg/ml  fortynnes 10 ml 2,5 mg/ml konsentrat 
med 500 ml glukoseinfusjonsvæske 50 mg/ml. Følgende legemidler kan 
gis samtidig med Simdax via sammenkoblede infusjonsslanger: 
Furosemid 10 mg/ml, digoksin 0,25 mg/ml, glyseroltrinitrat 0,1 mg/ml. 
Fargen på konsentratet kan under lagring endres til oransje. Dette 
påvirker ikke egenskapene. Administrering: Skal fortynnes før 
administrering. Kun til i.v. bruk via perifer eller sentral infusjon. For 
detaljer om infusjonshastigheter for ladningsdose og kontinuerlig 
infusjon for 0,05 mg/ml og 0,025 mg/ml infusjonsoppløsning, se 
fullstendig preparatomtale.Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for 
levosimendan eller hjelpestoffene. Alvorlig hypotensjon og takykardi. 
Uttalt mekanisk obstruksjon som påvirker ventrikkelfylling/-tømming, 
alvorlig lever-/nyresvikt (kreatininclearance <30 ml/minutt). Tidligere 
«torsades de pointes». Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet 
ved mild til moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Nedsatt nyre-
funksjon kan føre til økt konsentrasjon av metabolittene, som igjen kan 
resultere i mer uttalt og forlenget hemodynamisk effekt. Bør brukes med 
forsiktighet ved lavt systolisk eller diastolisk blodtrykk ved baseline, og 
ved risiko for hypotensjon. Et mer konservativt doseringsregime 
anbefales i slike tilfeller. Bør også brukes med forsiktighet ved takykardi 
eller atrieflimmer med rask ventrikulær respons, eller potensielle 
livstruende arytmier. Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før 
administrering. Ved uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme bør 
infusjonshastigheten reduseres eller infusjonen stanses. Ikke-invasiv 
overvåking i minst 4–5 dager etter avsluttet infusjon anbefales. Ved mild 
til moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon kan en utvidet periode med 
overvåking være nødvendig. Brukes med forsiktighet og under over-
våking av EKG til pasienter med pågående koronar iskemi, langt QTC-
intervall eller når det gis samtidig med legemidler som forlenger QTC-
intervallet. Forsiktighet bør utvises ved iskemisk kardiovaskulær sykdom 
og samtidig anemi, da medikamentell behandling av hjertesvikt kan 

etterfølges av fall i hemoglobin- og hematokritverdier. Levosimendan 
kan forårsake et fall i kaliumkonsentrasjonen i serum, og nivået av kalium 
i serum bør overvåkes i løpet av behandlingen. Lave konsentrasjoner av 
kalium bør korrigeres før administrering av levosimendan. Begrenset 
erfaring med bruk ved hjertesvikt etter kirurgi, eller alvorlig hjertesvikt 
hos pasienter som venter på hjertetransplantasjon. Begrenset erfaring 
med gjentatt bruk. Interaksjoner: Det foreligger kun begrensede data 
for administrering av vasoaktive midler, inkl. inotrope substanser 
(unntatt digoksin) sammen med levosimendaninfusjon. Slik 
administrering kan derfor ikke anbefales, og fordel/risiko vurderes 
individuelt. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Toksisk 
effekt på reproduksjonen er observert i dyrestudier. Bruk til gravide bør 
begrenses til tilfeller der fordelene veier tyngre enn den mulige risikoen 
for fosteret. Amming: Ukjent. Studier hos rotter har vist utskillelse av 
levosimendan i brystmelk. Kvinner som får levosimendan bør derfor ikke 
amme. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Ventrikulær 
takykardi, hypotensjon. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, forstoppelse, diaré. Hjerte/
kar: Atrieflimmer, takykardi, ventrikulær ekstrasystole, hjertesvikt, 
myokardiskemi, ekstrasystole. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: 
Søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Undersøkelser: 
Redusert hemoglobin. Ventrikkelflimmer er rapportert. Overdosering/
Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon og takykardi. Høye doser 
(>0,4 μg/kg/minutt) og infusjon over 24 timer øker hjertefrekvens og er i 
blant forbundet med forlengelse av QTC-intervallet. Økt plasma-
konsentrasjon av den aktive metabolitten som følge av overdosering, vil 
føre til mer uttalt og forlenget effekt på hjertefrekvensen. Behandling: 
Kontinuerlig overvåking av EKG, elektrolyttnivået i serum og invasiv 
hemodynamikk. Se Giftinformasjonens anbefalinger C01C X08. 
Egenskaper: Klassifisering: Kalsiumsensitiserer med positiv inotrop og 
vasodilaterende effekt hos hjertesviktpasienter. Virkningsmekanisme: 
Øker kontraksjonskraften, samt gir en reduksjon av både «preload» og 
«afterload» uten negativ påvirkning av den diastoliske funksjonen. Øker 
den koronare blodsirkulasjonen etter hjertekirurgi, og forbedrer 
myokardperfusjon ved hjertesvikt. Dette oppnås uten at oksygen-
forbruket i myokard øker signifikant. Forsterker sensitiviteten for kalsium 
i de kontraktile proteinene gjennom en kalsiumavhengig binding til 
kardialt troponin C. Åpner ATP-sensitive kaliumkanaler i vaskulær glatt 
muskulatur som induserer vasodilatasjon av systemiske og koronare 
arterielle motstandskar, og systemisk venøse kapasitetskar. 
Proteinbinding: 97–98%, primært til albumin. Hhv. 39% (OR-1855) og 
42% (OR-1896) for metabolittene. Fordeling: Distribusjonsvolum ca. 
0,2 liter/kg. Halveringstid: Ca. 1 time. Ca. 75–80 timer for 
metabolittene. Hemodynamisk effekt varer minst 24 timer, 7–9 dager for 
den aktive metabolitten. Clearance 3 ml/minutt. Metabolisme: 
Metaboliseres fullstendig, hovedsakelig ved konjugering. Ca. 5% i tarm. 
Aktiv metabolitt (OR-1896) dannes ved reabsorpsjon og acetylering av 
metabolitt i tarm. Metabolittene har hemodynamiske effekter 
tilsvarende levosimendan. Maks. plasmakonsentrasjon for metabolittene 
oppnås 2 dager etter avsluttet infusjon. Acetyleringsgraden er genetisk 
bestemt. Utskillelse: 54% i urin, 44% i feces. Oppbevaring og 
holdbarhet: Oppbevares kaldt (2–8°C), skal ikke fryses. Fortynnet 
infusjonsvæske skal brukes umiddelbart. Ved fortynning under 
tilfredsstillende aseptiske forhold kan infusjonsvæsken oppbevares inntil 
24 timer. Pakninger og priser: 5 ml (hettegl.) kr 8947,40 4 × 5 ml 
(hettegl.) kr 35660,30. 
Basert på preparatomtale godkjent 07.11.2016.
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Sykepleieledet hjertesviktpo-
liklinikk ved norske sykehus 

Sykepleieledet hjertesviktpoliklinikk ved norske sykehus.  
Gunhild Brørs, Anne Grethe Vågen, Marianne Jørgensen og Siv Olsen, på vegne av NSF-LKS

Innledning

I Norge ble de første sykepleieledet hjertesvikt-
poliklinikkene etablert på slutten av 1990-tallet, 
og våren 2016 var det registrert 35 hjertesvikt-
poliklinikker blant totalt 54 norske sykehus (1). I 
Europa har om lag 60 % av sykehusene hjertes-
viktpoliklinikk (2). En hjertesviktpoliklinikk er 
ledet av sykepleier med spesialkompetanse 
i tett samarbeider med kardiolog. Hovedele-
mentene i hjertesviktpoliklinikken er pasien-
tundervisning, støtte til egenmestring, kliniske 
undersøkelser, funksjonstesting og medika-
ment justeringer (3, 4). 

Tidligere forskning har vist at et poliklinisk 
oppfølgingsprogram ledet av spesialsyke-
pleier gir økt etterlevelse, egenomsorg, fysisk 
kapasitet og livskvalitet (4-6). Til tross for god 
evidens omkring nytten av etablerte hjertes-
viktpoliklinikker i spesialisthelsetjenesten, er 
det per i dag ikke et standardisert helsetje-
nestetilbud i Norge. I 2015 ble det publisert en 
nasjonal fagprosedyre for hjertesvikpoliklin-
ikker som skulle sikre behandling og veiled-
ning etter gjeldende retningslinjer (7), men det 
er usikkert hvor mange hjertesviktpoliklinikker 
som benytter denne fagprosedyren. Videre er 
det rapportert nasjonale variasjoner i hjertes-
viktpoliklinikkenes innhold og hvert enkelt 
sykehus jobber ut fra egne arbeidsinstrukser 
(4). Derfor er en systematisk kartlegge av den 
nasjonale virksomheten et viktig bidrag i målet 
om et likestilt tilbud til pasienter med hjertes-
vikt i Norge.  

En systematisk kartlegging av sykepleieledet 
poliklinikkvirksomhet i spesialisthelsetje-
nesten var i 2016 et innsatsområde i NSF-LKS 

sin handlingsplan. Målet var å kartlegge ressur-
sutnyttelse, organisering og arbeidsform ved 
alle sykepleieledet poliklinikker ved norske 
sykehus. Denne artikkelen presenterer resul-
tater fra kartlegging av sykepleieledet hjertes-
viktpoliklinikker i norske sykehus.

Metode

Kartleggingen av innholdet i sykepleieledet 
hjertesviktpoliklinikker ble gjennomført våren 
2016. Datainnsamlingen ble gjennomført 
blant deltakere på registerseminaret til Norsk 
Hjertesviktregister 7. april 2016. De sykehusene 
som ikke var representert på seminaret fikk 
spørreskjema tilsendt via e-post. Totalt ble 
35 sykehus, alle registrert med hjertesvikt-
poliklinikk i Norsk Hjertesviktregister (NHSR), 
invitert til å delta i kartleggingen. Spørreskje-
maet var utarbeidet av sentralstyret i NSF-LKS 
og besto av 18 spørsmål angående drift, 
ressurser og helsepersonells kompetanse. 
Spørreskjema ble analysert ved bruk av IBM 
SPSS Statistics for Windows (versjon 23) ved 
bruk av frekvens- og krysstabeller, og resulta-
tene presenteres i antall og prosent. Friteksts-
varene ble gjennomgått manuelt og oppsum-
mert. 

Resultater

Totalt deltok samtlige universitetssykehus og 25 
av landets lokalsykehus i kartleggingen. Spør-
reskjema ble besvart av totalt 44 sykepleiere 
fra 31 ulike sykehus, hvorav 40 sykepleiere fra 
28 ulike sykehus svarte på spørreskjemaet på 
seminar for hjertesviktregisteret. Fire syke-
pleiere fra tre ulike sykehus svarte på spørre-
skjema per e-post. 
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Drift og antall konsultasjoner
Den første hjertesviktpoliklinikken ble etablert allerede i 1995, de to siste i 2014. Hele 88 % av 
hjertesviktpoliklinikkene var etablert for over ti år siden. Tabell 1 gir en oversikt over hvor mange 
dager per uke sykehusene hadde drift ved hjertesviktpoliklinikken. Tabell 2 viser at det var stor vari-
asjon i antall pasienter som var til konsultasjon ved hjertesviktpoliklinikken per uke.

Tabell 1: Oversikt over dager med drift ved hjertesviktpoliklinikkene per uke ved universitetssyke-
husene (n=6) og lokalsykehusene (n=25).

1 dag 2 dager 3 dager 4 dager 5 dager
Universitetssykehus (n) 0 1 0 2 3

Lokalsykehus (n) 8 2 1 8 10

Tabell 2: Oversikt over antall pasienter per uke ved universitetssykehusene (n=6) og lokalsyke-
husene (n=25).

1-4 pasienter 4-8 pasienter 12-16 pasienter 16-20 pasienter Flere enn 20 pas.

Universitetssykehus (n) 0 1 1 3 1

Lokalsykehus (n) 4 6 6 3 3

Sykepleieressurser
Ved både universitetssykehusene og lokalsykehusene var det stor variasjon i antall sykepleiere 
knyttet til hjertesviktpoliklinikken (Tabell 3). Over halvparten av hjertesviktpoliklinikkene ved norske 
sykehus var drevet av to faste sykepleiere. Sykehuset som rapporterte å ha over fire faste sykepleiere 
knyttet til hjertesviktpoliklinikken hadde også etablert atrieflimmer- og PM/ICD poliklinikken. Det var 
stor variasjon i den totale stillingsandelen sykepleiere hadde avsatt til arbeid i hjertesviktpoliklinikk, 
spesielt mellom lokalsykehusene (Tabell 4). Ingen av sykepleierne rapporterte å ha 100 % stilling i 
hjertesviktpoliklinikk, og alle kombinerte stillingen med andre polikliniske oppgaver eller med arbeid 
ved sengepost/overvåkning/intensivavdeling.

Tabell 3: Oversikt over antall sykepleiere knyttet til hjertesviktpoliklinikken ved universitetssyke-
husene (n=6) og lokalsykehusene (n=25)

1 sykepleier 2 sykepleiere 3 sykepleiere 4 sykepleiere Flere enn 4 
sykepleiere

Universitetssykehus (n) 1 3 0 2 0

Lokalsykehus (n) 5 13 6 0 1

Totalt  (%) 19,4 51,6 19,4 6,5 3,2

Tabell 4: Oversikt over den totale stillingsandelen for sykepleier i hjertesviktpoliklinikk ved univer-
sitetssykehusene (n=6) og lokalsykehusene (n=25).

Totale stillingsandel (%) 15-20 40-50 80-100 150-200

Universitetssykehus (n)  0  0  5 1

Lokalsykehus (n)  8  3  8 4
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Samarbeidspartnere
Nesten 40 % rapporterte å ha en lege tilkny-
ttet hjertesviktpoliklinikken, mens i overkant av 
20 % svarte at flere enn fire leger var tilknyttet 
hjertesviktpoliklinikken. Estimert stillingsandel 
for leger i hjertesviktpoliklinikk var fra 10 % 
til 40 %. Mange kunne ikke estimere hvor stor 
prosentandel legen var tilknyttet den daglige 
driften. Noen svarte at legen har avsatt en 
time per uke til gjennomgang av pasientene, 
andre svarte at ulike leger er tilgjengelige for 
spørsmål og/eller gjennomgang av pasienter. 
Kun tre sykepleiere rapporterte å ha fysioter-
apeut og sekretær knyttet til hjertesviktpo-
liklinikken. EKKO-teknikker, ernæringsfysiolog 
og farmasøyt var annet helsepersonell som 
ble rapportert å være tilknyttet hjertesviktpo-
liklinikk. 

Kompetanse blant sykepleiere i hjertesvikt-
poliklinikk
Av sykepleierne som svarte på spørreskjema 
var en stor andel spesialsykepleier i kardiol-
ogisk sykepleie. Tabell 5 gir en oversikt over 
utdanningsnivået blant sykepleiere som 
arbeider i hjertesviktpoliklinikker ved norske 
sykehus. Tretti fire prosent hadde mer enn 26 
års arbeidserfaring innen kardiologi og ingen 
hadde lavere enn syv års ansiennitet (tabell 6). 
Ansiennitet fra hjertesvikpoliklinikk var fra ett 
til 20 år (tabell 7). 

Tabell 5: Oversikt over utdanningsnivå blant 
sykepleiere som arbeider ved hjertesviktpo-
liklinikk i norske sykehus (N=44).

Grad av utdanning  n (%)
Bachelor i sykepleie  8 (18,2)
Spesialsykepleier i kardiologi 19 (43,2)

Intensivsykepleier 10 (22,7)

Spesialsykepleier annet  4 (9,1)

Spesialsykepleier med masterut-
danning

 3 (6,8)

Tabell 6: Oversikt over sykepleiernes ansien-
nitet med pasienter med hjertesykdom (N=44).  
Ansiennitet (antall år) 

Ansiennitet (antall år)  n (%)
  7-9  3 (6,8)
10-15  7 (9,1)
16-19 10 (22,7)

20-25 14 (31,1)

Over 26 år 15 (34,1)

Tabell 7: Oversikt over sykepleiernes ansien-
nitet ved hjertesviktpoliklinikk (N=44) 
Ansiennitet (antall år) 

Ansiennitet (antall år)  n (%)
1-4 16 (36,4)
 5-10  9 (20,5)
11-15 12 (27,3)

16-20  7 (15,9)

Over 26 år 15 (34,1)

Kompetansekrav i hjertesviktpoliklinikk
Når det kommer til kompetansekrav svarer 15 
av 28 (44%) at hjertesviktpoliklinikkene har 
videreutdanning i kardiologisk sykepleie som 
kompetansekrav. I underkant av 20 % svarte 
at deres kompetansekrav er sykepleier med 
spesialopplæring, mens over 35 % ikke har 
definert kompetansekrav ved ansettelse av 
sykepleier ved hjertesviktpoliklinikken.

Sykepleieressurser og drift
I fritekst rapporterte 27 av 44 sykepleiere behov 
for økt bemanning og/eller antall dager med 
hjertesviktpoliklinikk. Tretti prosent skriver 
at det er behov for å øke kapasiteten med 
en sykepleiestilling på minst 50 %, samt økt 
samarbeid med kardiologer. Å benytte helsese-
kretærer til ekg-tagning, blodtrykksmåling og 
rekvirering av blodprøver, samt å samarbeide 
med farmasøyt for bedre samstemming av 
medisiner, var forslag som kan gi økt effektiv-
isering.

Utfordringer med drift av hjertesviktpoliklinikk 
var mangel på utstyr og lokaler. Flere utrykte 
behov for økte ressurser på grunn av stor 
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pågang med påfølgende lang ventetid. En av 
sykepleierne mente at dette førte til en sele-
ktert gruppe pasienter ved hjertesviktpoliklin-
ikken. 

Diskusjon

Kartleggingen viser variasjon i drift og ressurser 
mellom sykehusene. Dette kan ha sammen-
heng med at sykehusene har ulik størrelse på 
befolkningsgrunnlaget i sitt nedslagsfelt, men 
kartleggingen viser forskjeller også mellom 
de store universitetssykehusene, blant annet 
i antall dager med drift og antall pasienter 
til konsultasjon per uke. Felles for alle syke-
husene var behovet for økte ressurser til drift 
av hjertesviktpoliklinikk i form av tid, kvalifi-
serte sykepleiere og andre samarbeidspart-
nere. Et fåtall hadde etablert et tverrfaglig 
samarbeid med andre helseprofesjoner som 
fysioterapeuter og ernæringsfysiologer. Dette er 
ikke i tråd med Europeiske retningslinjer som 
anbefaler at oppfølgingsprogram for pasienter 
med hjertesvikt har en tverrfaglig tilnærming 
(bl.a. kardiologer, sykepleiere, fysioterapeuter, 
farmasøyter og ernæringsfysiologer)(8). 

De fleste sykehusene hadde fast personell 
knyttet til hjertesviktpoliklinikkene som 
samtidig var knyttet til andre oppgaver, slik 
som annen poliklinikk eller sengepost. En 
kombinasjon av ulike stillinger kan være 
hensiktsmessig i forhold til kompetanseutvek-
sling, samtidig får sykepleieren mulighet til å 
møte pasientene som inneliggende. Dette kan 
igjen bidra til kontinuitet i pasient-sykepleier-
relasjonen. Kartleggingen viser også at syke-
pleiere som jobber ved hjertesviktpoliklinikker 
har lang kardiologisk erfaring. Dette er gjerne 
at resultat av at de komplekse arbeidsop-
pgavene krever erfaring. Dette ser man også 
når det kommer til andel med videreutdanning, 
hvor mer enn 70 % hadde utdanning utover 
bachelor i sykepleie. Videre, hadde nesten 50 
% videreutdanning i kardiologisk sykepleie. 
Til tross for at få sykehus hadde formelle krav 
til kompetanse, tyder dette på at ansiennitet 
og videreutdanning er ansett som viktig blant 
sykepleiere som jobber ved hjertesviktpoliklin-
ikker. 

Oppsummering

Kartleggingen viser at det er variasjoner når 
det kommer til drift og ressurser blant syke-
pleieledet hjertesviktpoliklinikker i Norge. Få 
hjertesviktpoliklinikker har rutine for å bruke 
fysioterapi og ernæringsfysiolog. Pålegg om 
rapportering til Norsk Hjertesviktregisteret vil 
i større grad føre til at innholdet i hjertesvikt-
poliklinikkene blir mer samkjørte, men når det 
kommer til krav om utdanning, kompetanse og 
tverrfaglighet er det fortsatt behov for videre 
satsning. En nasjonal plan for drift og innhold 
av sykepleieledet hjertesviktpoliklinikker vil 
kunne bidra til færre ulikheter i oppfølgning 
av hjertesviktpasientene uavhengig av hvilket 
sykehus pasienten tilhører. 
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HJERTESVIKTSAKADEMIET 
for sykepleiere på Vestlandet

Ideen om å starte et lokalt Hjertesviktsakademi på Vestlandet vokste frem da vi så 
at veldig få sykepleiere fra denne regionen fikk mulighet til å delta på akademiene 
som ble arrangert i Oslo. 

Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie Trude 
Christensen Daleng ved Haraldsplass Diakonale 
Sykehus (HDS) og Territory Manager Caroline 
Stryker fra Novartis bestemte seg for å gi Vest-
landets sykepleiere samme mulighet som de 
fra Oslo-området. Ønsket var å skape en lokal 
møteplass for sykepleiere med interesse for 
kardiologi og hjertesvikt, samt å øke den lokale 
kompetansen om hjertesvikt blant sykepleiere 
som jobber med hjertepasienter i regionen.
I dag er det 6 hjertesviktpoliklinikker som er 
drevet av sykepleiere på Vestlandet. Hjertesvik-
takademiet er ment å være en arena som kan 
bidra til å knytte kontakter, dele erfaringer og 
gi inspirasjon til de som jobber der.

Hjertesviktakademiet bidrar til at sykepleiere 
får oppdatert undervisning, og presentert ny 
forskning i alt som omhandler diagnostisering 
og behandling av hjertesvikt. Vi bruker dyktige 
foredragsholdere fra fagmiljøet her på Vest-
landet.

Planleggingen av Hjertesviktsakademiet på 
Vestlandet ble startet allerede høsten 2015. I 
mars 2016 ble det første Hjertesviktsakademiet 
arrangert på HDS med stor suksess.  Kardi-
olog Torbjørn Lunde fra Haukeland Universi-
tetssykehus (HUS) fikk gleden av å starte dagen 
med en grundig innføring i kronisk hjertes-
vikt, både patofysiologi og etiologi. Videre tok 

kardiolog Besnik Hoxha fra HDS oss gjennom 
moderne diagnostikk og behandling av kronsikt 
hjertesvikt. 

Privatpraktiserende kardiolog Per K. Rønnevik 
fra Fana Hjertesenter fortalte oss om de 
natriuretiske peptidene som er hjertes egen 
forsvarsmekanisme ved hjertesvikt. Videre gav 
kardiolog Efraim Bulut fra HDS oss en innføring 
i den nylige publiserte PARADIGM-HF studien 

Trude Christensen Daleng, Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen  
Caroline Stryker, Territory Manager i Novartis, Vestlandsregionen

Kardiolog Besnik Hoxha ved HDS 
(Foto: Trude Christensen Daleng)
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som danner grunnlaget for ny behandling 
innen hjertesvikt. Neste var et spennende 
foredrag med tittel «Ingen snakker med meg 
om dette». Kardiologisk spesialsykepleier Lene 
Markus fra HUS gav oss en humoristisk, men 
veldig nyttig innføring i seksuell dysfunksjon 
hos kvinner med hjertesvikt. Hun minnet oss 
på hvor viktig det er at vi tar opp dette tema 
med våre pasienter, både kvinnelig og mann-
lige. LIS lege Kjetil Halvorsen Løland fra HUS 
fikk gleden av og avslutte dagen med å fortelle 
oss litt om bruk og tolkning av biomarkører ved 
hjertesvikt. Alle var enige i at dette hadde vært 
en lærerik og flott dag.
 
Det ble raskt bestemt at et nytt Hjertes-
viktsakademi skulle arrangeres allerede høsten 
2016. Kardiolog Torbjørn Lunde fra HUS fikk 
også denne gangen gleden av å åpne Hjertes-
viktsakademiet med et viktig tema, nemlig 
komorbiditet ved hjertesvikt. Etter dette fikk vi 
gleden av å høre på nefrolog Micaela Thierley 
fra HDS. «Nyresvikt og hjertesvikt påvirker 
hverandre». Hun hadde en flott tilnærming til 
dette tema. Hun fikk oss til å tenke på dette 
forholdet som et ekteskap mellom nyrene 
og hjertet. Hjertet var den rolige og stødige 
mannen i ekteskapet, mens nyrene var kvinnen 
som bruker mange hormoner og kvinnelig list 
for å få ting til å skje. Videre var det spesial-
sykepleier i palliativ sykepleie Cathrine Gjeit-

sund ved HUS som tok oss gjennom viktigheten 
av palliasjon ved hjertesykdom. Senere på 
dagen fortalte kardiolog Besnik Hoxha fra HDS 
om hjertesvikt og jernmangel. Til slutt fikk 
kardiolog Annabel Eide Ohldieck fra HUS lov 
å avslutte dagen med et nyttig foredrag om 
devices ved hjertesvikt.

Hjertesviktsakademiet for sykepleiere på 
Vestlandet har til nå vært en stor suksess. 
På begge akademiene var det mellom 50 og 
60 sykepleiere som deltok. Det er helt tydelig 
at Hjertesviktsakademiet allerede har blitt 
en lokal møteplass for sykepleier med inter-
esse for kardiologi og hjertesvikt da hele 9 av 
10 sykehus i regionen har vært representert, 
deriblant Voss, Stord, Haugesund, Odda, Førde, 
Nordfjordeid, Stavanger, Haukeland og Harald-
splass. Vi håper at sykepleierne i miljøet fort-
setter å sette pris på akademiene som kommer 
og at deltakerantallet vedvarer.

Nå er planleggingen godt i gang for det tredje 
Hjertesviktsakademiet for sykepleiere på Vest-
landet. Akademiet skal også denne gangen 
arrangeres på Haraldsplass sykehus og datoen 
er satt til onsdag den 15. mars 2017. Temaene 
denne gangen skal være «Interaksjoner ved 
bruk av hjertesviktmedisin», «Hjertesvikt og 
trening», «Ekko for sykepleiere – hjertesvikt-
pasienten fra A-Å» og vi vil avslutte med en 
lungelege med tema «Tung pust hjerte eller 
lunge?». 

Sett av datoen og meld deg på hvis dette 
høres ut som noe du ønsker å delta på.

Kardiolog Efraim Bulut ved HDS 
(Foto: Trude Christensen Daleng)

(Foto: Trude Christensen Daleng)
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Internasjonale konferanse innen hjerte- og lunge transplantasjon

ISHLT 2016
Årets store internasjonale konferanse innen hjerte- og lunge transplantasjon (ISHLT) 
foregikk i Washington D.C. fra 27.- 30 april, 2016.

Det var rekordmange deltakere denne gangen 
(ca. 4000). Fra Rikshospitalet var vi en dele-
gasjon med både kardiologer, lungeleger, 
thoraxkirurg, anestesilege, Tx-sykepleiere 
fra Kardiologisk - og Lungemedisinsk avde-
ling, VAD-koordinator, sykepleier med spesi-
alkunnskap innen PAH (pulmonal hypertensjon) 
og psykiater som jobber med doktorgrad innen 
hjertetransplantasjon. 

Hovedfokus var; 

• VAD-pumper (ventricular assist devises), 
som “bridge to transplant”, “bridge to 
recovery” eller som destinasjonsterapi 
(varig behandling) ved alvorlig hjertesvikt. 

• Pumpemedikamenter for pulmonal hyper-
tensjon (PAH).

• Antistoff- og inflammasjonsmarkører for 
avstøtning og forebyggende behandling. 

• Økt fokus på barne-hjertetransplantasjon.

I tillegg var det sykepleie og tverrfaglig foku-
serte sesjoner som inneholdt blant annet 
adherence i et langtidsforløp både etter hjerte 
- og lungetransplantasjon.
Mange sesjoner løp parallelt, så vi måtte gjøre 
et utvalg. 

Leger ved Hjerte-Lungeklinikken, samt psyki-
ater fra Rikshospitalet hadde 2 muntlige fore-
drag og 2 postere. Dette er vi stolte av, selv om 
det ikke kunne sammenlignes med fjorårets 
konferanse i Nice. Da bidro Rikshospitalet med 

rekordmange presentasjoner, derav 8 munt-
lige foredrag og 3 postere presentert av leger, 
psykiater og Tx-sykepleier.

Første dag deltok vi på følgende sesjoner:  
“Controversies in Heart Transplantation: Past, 
present and Future”, “ Joined at the Heart - 
International Perspectives on MCS Issues” og 
“ Between a Rock and a Hard Place: Debating 
Treatment Decisions for Marginal Psychosocial 
Candidates”. 

Siste sesjonen var spesielt interessant, da vi 
stadig oftere står vi overfor dilemma i forhold 
til hvem som skal aksepteres for hjertetrans-
plantasjon (HTx). Det er langt flere som trenger 
transplantasjon enn den reelle tilgang av 
organer, og mange kandidater har psykososiale 
utfordringer. Etikk og statistikk ble fremlagt, og 
flere psykososiale utfordrende kasuistikker 
ble presentert under sesjonen. Deriblant 
rusavhengighet, non-adherence til medika-
menter, avtaler og livsstil, hjemløshet, angst 
og depresjon og andre psykiske lidelser. Etter 
case-presentasjonene ble det  panel-debatt 
med argumenter for- og i mot disse «pasient-
kategoriene» som kandidater for VAD og/eller 
hjertetransplantasjon (HTx). Argumenter i 
diskusjonen dreide seg blant annet om moral, 
forhåndsdømming av pasienter og knapphet 
på organ. Alle i salen ble spurt om å delta i 
“debatten”. Ved håndsopprekking bekreftet de 
om de selv, eller senteret de jobbet ved, ville 
akseptert disse ulike pasientene for hjertet-
ransplantasjon. Vi fikk her en bekreftelse på 
at utvelgelsen av denne type pasienter ikke 
er lett, og at det er viktig å gjøre en grundig 
vurdering før endelig beslutning tas. Dette 
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innebærer å være i tett tverrfaglig dialog og 
samarbeid. I tillegg ha en plan i ventetiden og 
etter hjertetransplantasjonen, der det tverrf-
aglige teamet ved transplantasjonssenteret og 
det lokale helsevesenet er involvert. 

Morgenen dag 2 var det åpningsseremoni med 
foredrag i plenum:
“Where Does the Science End and The Art 
begin?”. Statistikker fra ISHLT´s registre ble 
presentert. De fleste transplantasjonssentrene 
i verden, inkludert Norge, melder inn ulike data 
til dette registeret. Foredragsholderne tok oss 
med på en “reise” innen transplantasjonsme-
disinens historie. 

Videre på formiddagen valgte vi “Keep It 
Down: New Insights on Immunosuppression”. 
Lærenemme og ikke så lite stolte, registrerte 
vi at den skandinaviske immunlegemiddelut-
prøvingsstudien SCHEDULE, der norske leger 
har vært ansvarlige pådrivere, og vi sykepleiere 
har vært aktive medhjelpere, ble referert til ved 
flere anledninger. Satish Arora, lege og forsker 
fra Kardiologisk avdeling, bidro med foredraget 
“ The effect of Everolimus Initiation and Early 
Calcineurin Inhibitor Withdrawal on Allograft 
Vasculopathy Assesed by Virtual Histology, 
Results of the SCHEDULE Trial”. 

Arora trakk de store linjene om SCHEDULE-stu-
dien der Everolimus (Certican ®) blir sammen-
liknet med Sandimmun Neoral ® eller Prograf 
® (calcineurinhemmere). Hjertetransplanterte 
pasienter som bruker  Certican ® (og tidlig 
postoperativt har sluttet med Sandimmun N ® 
eller Prograf ®) har bedret nyrefunksjon, redu-
sert utvikling av CAV (cardiac allograft vascu-
lopathy som er en spesiell koronarsykdom de 
hjertetransplanterte kan utvikle) (målt inti-
matykkelse og forsnevringer av coronarkarene), 
og samme avstøtningsfare som de som bruker 
Sandimmun N ® eller Prograf ® 3 år etter 
hjertetransplantasjonen. Denne studien har 
vist internasjonal oppmerksomhet. Arora så på 
prosessen i CAV ved å se på innflammatoriske 
markører. Funnene viser kort fortalt en gunstig 
effekt ved bruk av Everolimus ifhlt. utvikling av 
CAV.  

Ole Geir Solberg, lege ved Kardiologisk avde-
ling, presenterte også data fra SCHEDULE-stu-
dien med poster under tittelen: “Coronary 
Physiology Assessment After Heart Transplan-
tation”. Under koronar angiografi er det utført 
ulike målinger som bl.a. mikrosirkulasjons-
måling i koronararteriene, den fortløpende 
utvikling av koronare fysiologiske parametere 
etter HTx, og forskjeller mellom tradisjonell 
immunsuppresjon med calcineurinhemmer og 
Everolimus-basert behandling (med forsøksvis 
tidlig seponering av calcineurinhemmer). 

Hva så med livskvalitet, psyke og  
pasientopplevelse?
Psykiater Britta Bürker holder på med et 
doktorgradsarbeid og har utført en studie av  
hjertetransplanterte på Rikshospitalet. Ved 
fjorårets kongress presenterte hun kognitive 
data fra denne studien. I år fulgte hun opp med 
en posterpresentasjon: “Psychiatric Morbidity 
in De Novo Heart Transplant Recipients on 
Everolimus-Based Immunosuppression”. Hun 
har inkludert 37 norske hjertetransplanterte 
fra SCHEDULE-studien i sin studie. Ved hjelp av 
ulike spørreskjema og diagnostisk intervju med 
pasientene, har hun blant annet sett på om der 
er forskjeller i depressive symptomer og emos-
jonelle problemer for brukere av Certican ® og 
Sandimmun N ® sammenliknet med Prograf 
®. Hun fant ingen forskjell mellom gruppene. 
Imidlertid vil ikke screening med spørreskje-
maene/instrumentene HADS eller BDI-II og 
anvendelse av standard cut-offs, identifisere 
alle personer med nåværende psykiatrisk diag-
nose pga. utilstrekkelig sensitivitet. 

“Improving Outcomes: Body and Soul” tok 
vår oppmerksomhet denne ettermiddagen. 
Endringer i Body Mass Index (BMI) etter 
kontinuerlig LVAD-implantasjon er foreløpig 
lite beskrevet. En gruppe fra Los Angeles (J.M. 
Tatum et.al.) har sett på 3 års overlevelse blant 
83 pasienter og fant ingen forskjell mellom 
dem som hadde endret BMI (total reduksjon 
i BMI på 2,1), og de som forble på snittet med 
29,9 kg/m2. Alle ble veid hver måned i 1 år etter 
implantasjon av pumpen. Dessverre hadde ikke 
den største gruppa, som var yngre pasienter, 
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noen tilfredsstillende vektreduksjon til tross 
for høy målsetning om dette. En annen studie 
referert, mente at overvekt (BMI 25-30) ikke gav 
økt risiko for død ved transplantasjon, og var 
følgelig ikke en fullstendig kontraindikasjon i 
seg selv. Overvekt er fortsatt assosiert med økt 
risiko for komplikasjoner og dårligere prog-
noser (se nedenfor). 

Nikotinbruk:
J. Nuttall m/kolleger fra Manchester, England 
la frem data på at høy forekomst av nikotin-
bruk hos pasienter med alvorlig lungesykdom, 
viste øket forekomst av abstinens og tilbake-
fall, både når de ble satt på venteliste og etter 
ferdigstilt transplantasjon. Det ble etterlyst 
en tettere forventningsavklaring og relasjon 
mellom behandler og recipient.

Yoga:
Et kanadisk team hadde sett på yoga som 
virkemiddel og la fram klare fordeler for 
PAH-pasienter som sliter med dyspnoe, og 
påfølgende angst og depresjon. Data viser at 
yoga kan begrense dette ubehaget, og er en 
sikker form for terapi. Imidlertid er materialet 
på 48 pasienter for lite til å konkludere, og flere 
studier må gjennomføres for å få en sikrere 
avklaring. 

3. dagen startet vi dagen med sesjonen: 
“Beyond Adherence: What’s New Out There”, 
som var en meget interessant. 
Studier viser at forekomst av nonadherence 
til immunsuppressivt regime er 20-25%, noe 
som er alvorlig. Nonadherence øker risikoen 
for avstøtning etter transplantasjon og derved 
fare for å miste graftet. Depresjon, angst, 
lang distanse fra transplantasjonssenteret og 
nonadherence før transplantasjonen, er noen 
av risikofaktorerene for nonadherence etter 
transplantasjonen. Dette er kjent fra tidligere, 
men under sesjonen ble det vist til at nonad-
herence øker med tiden etter transplantas-
jonen. Ikke bare i forhold til immunsuppres-
sivt regime, men også livsstil. Det er derfor 
svært viktig å fortsatt ha fokus på nonadher-
ence i langtidsoppfølgingen, og et behov for å 
øke adherence, spesielt til immunsuppressivt 

regime. Viktige tiltak er; fortsatt monitorering 
for nonadherence ved kontroller i langtidsop-
pfølgingen, tidlig tiltak ved nonadherence og 
ha fokus på psykososiale faktorer som kan 
være assosiert med nonadherence. I tillegg 
ha fokus på at pasienter som er nonadherent 
de første årene etter HTx, forblir nonadherent 
senere hvis ikke tiltak settes inn. Det er viktig å 
rose pasienter som er adherent, og bruke moti-
verende intervju i forhold til pasienter som er 
nonadherent.

 “Is It Really A wonderful Life? Problems Post 
Heart Transplant” tok vår oppmerksomhet 
senere på dagen. Et av foredragene her var 
fra den spanske Post-Heart Transplant Tumor 
Registry, som har inkludert alle HTx-pasienter 
transplanterte mellom 1984 og 2014 med 
overlevelse de 3 første månedene. Av 5 372 
HTx-pasienter har det fremkommet at kreft 
oppstår hyppigere hos menn enn hos kvinner. 
Dette innbefattet alle typer kreft, bortsett fra 
lymfom og gastrointestinale krefttyper.

BMI:
En amerikansk studie har også vist at donors 
BMI ikke påvirker den hjertetransplanteres 
overlevelse. Dette til tross for stadig økende 
BMI i den amerikanske befolkningen. Det ble 
konkludert med at donors BMI ikke skal brukes 
som eksklusjonskriterie.

Infeksjon:
I tillegg har en studie fra Canada sett på CMV 
(Cytomegalovirus)- infeksjon etter hjertet-
ransplantasjonen der 374 transplanterte var 
inkludert. Etter 10 år viste det seg at 73,4 % ikke 
utviklet CMV-infeksjon. Pasienter som var CMV 
IgG-neg. før HTx og der donor var CMVIgG-pos 
hadde høyest forekomst av CMV-infeksjon. I 
motsetning hadde CMV IgG-neg. pasienter og 
der donor var CMV IgG-neg. minst forekomst av 
CMV-infeksjon 10 år etter HTx. Kun 5 % hadde 
hatt CMV-infeksjon. 

Siste dagen ble avsluttet med: “ Paying the 
Tolls: Effects of Bridge to Transplant”.  
En singelsenter studie med 257 pasienter fra 
Houston i Texas tok for seg betydelig overvekt 
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ved LVAD-implantasjon (BMI ≥ 40). Studien viste at 
blant annet at 68% hadde diabetes som tillegg-
sproblem. 30 dagers overlevelsesstatistikk viste 
økt risiko for høyre ventrikkelsvikt og tidlig død. 
Flere av pasientene måtte ha RVAD i tillegg og 
sårinfeksjoner blant annet økte sammenliknet 
med øvrige LVAD-pasienter. 

Cardiopulmonal resuscitering – er ECMO en 
mulighet? 
Ekstrakorporal Oksygenering (ECMO) brukt som 
support til konvensjonell kardiopulmonær resus-
citering (CPR) har vist seg å være en løsning 
for pasienter som går inn og ut av hjertestans i 
sykehus. Foreleser mente at selv om ECMO er en 
siste utveis behandling, ble ca. ¼ av pasientene 
suksessfullt behandlet og overlevde til utskriv-
else. I tillegg hadde de en redusert komplikas-
jonsrate, under forutsetning av at ECMO-veiledet 
resuscitering ble iverksatt så fort som mulig.  

Vi hørte også om yngre pasienter uten ischemisk 
sykdom, som i større grad fikk sin VAD-pumpe 
eksplantert med hell (bridge to recovery). Avslut-
ningsvis ble det diskutert nødvendigheten og 
etterspørselen etter guidelines på tvers av 
sykehus og landegrenser. Likheter og ulikheter 
ble diskutert, men recovery og overlevelsestall 
ble lagt til grunn for at slike retningslinjer kan 
være til nytte. 
I tillegg tittet vi på flere interessante posterpre-
sentasjoner, men det fører for langt å referere 
disse her. 
Vi håper vi har gitt dere et lite innblikk i den siste 
forskningen innen hjertetransplantasjon.

Hilsen transplantasjonssykepleierne ved  
Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet

Anne Relbo Authen (annrelbo@ous-hf.no) og  
Ingelin Grov (igrov@ous-hf.no)

Innkalling til  
generalforsamling  

i NSF-LKS
STED: RADISSON BLU ROYAL GARDEN HOTEL,  
TRONDHEIM  | TID: TORSDAG 27.APRIL 2017

Generalforsamlingen (GF) er 
NSF-LKS sitt øverste besluttende 

organ. Her kan både enkelt- 
medlemmer og lokalgrupper 

melde inn saker.

Frist for innsending av saker er  
16. mars 2017 og forslag om  

vedtektsendringer må være styret i 
hende senest to måneder før GF.

Sakene skal sendes til styret ved Siv Olsen: 
sivolsen@hotmail.com

Forslag på kandidater til valg skal sendes 
nominasjonskomiteen v/ Øivind Kristensen 
Oivind.kristensen@nasjonalforeningen.no

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

For spesialsykepleiere i kar-
diologisk sykepleie ved NTNU

Marianne Jørgensen, 
På vegnet av styret i NSF-LKS

Onsdag 14. desember var det tid for nok et avslutningsseminar for nye spesialsyke-
pleiere i kardiologisk sykepleie, denne gangen ved Norges Teknisk-naturvitenskaplige 
Universitet (NTNU). 

På Øya Helsehus  i Trondheim var studenter, 
lærere, instituttledere, avdelingsledere, familie 
og andre interesserte klare for å markerer 
avslutningen til studentene som startet sitt 
studie på HiNT og avsluttet som studenter ved 
NTNU. Studentene representerte sykehus fra 
Tynset i Hedmark til Harstad i Troms.

Seminaret ble åpnet av Forskningssyke-
pleier Kari Hanne Gjeilo St.Olavs , som grat-
ulerte studentene og ønsket velkommen til 
avslutningsseminar. Det ble videre formidlet 
hilsener og gratulasjoner også fra Klinikksjef 
og professor ved  klinikk for hjertemedisin 
St.Olavs, Rune Wiseth, og studieleder ved Insti-
tutt for sykepleievitenskap NTNU, Viggo Mastad. 
20 studenter presenterte sine fordypningsop-
pgaver i form av 10 muntlige presentasjoner, 
og 9 posterpresentasjoner. Et flott og variert 
program med fokus på svært klinisk rettede og 
aktuelle tema. 

Første presentasjon, under tema ”Nye roller”, 
ble holdt av Annikken Gilde  (St.Olavs) med 
tittelen: Er arbeids-EKG en oppgave for kardiol-
ogiske sykepleiere? AEKG har vært brukt i kardi-
ologisk diagnostikk i flere 10-år. Undersøkelser 
viser at sykepleiers tolking av resultatene av 
undersøkelsene samsvarer godt med kardiol-
ogens. Selv om få sykehus praktiserer dette i 
Norge, kan kanskje kardiologiske sykepleiere 
utføre selvstendige AEKG på enkelte pasient-

grupper dersom det er en lege i nærheten.                                                               
Detter fulgte Camilla Haga (St.Olavs) med 
presentasjonen: Kan skrøpelighet kartlegges? 
Ulike kartleggingsverktøy og sykepleierens rolle 
i kartlegging av skrøpelighet ved Transcatheter 
Aortic Valve Replacement (TAVR) Skrøpelighet, 
eller ”frailty”,  er et nytt begrep og har foreløpig 
ingen tydelig definisjon. Likevel finnes det en 
del tilstander som beskriver de skrøpelige 
pasientene, som vekttap, redusert muskel-
masse og utmattelse med mer. Det finnes ulike 
kartleggingsverktøy som kan benyttes for å 
vurdere denne pasientgruppen, blant annet 
test av håndgrepsstyrke og 5 meters gangtest. 
Sykepleier har en viktig rolle i denne kartleg-
gingen. 

Del to, ”Hjertesviktpasienten”,  ble startet av 
Karoline Aurlien (St.Olavs) med temaet: Etter-
leving av fysisk aktivitet ved kronisk hjarte-
vikt. Det er kjent at fysisk aktivitet gir mange 
positive effekter også hos hjertesviktpasienter. 
Men hvordan skal man øke etterlevelsen av 
de rådene som gis ift trening. Det er viktig å 
spille på pasientens ressurser, og øke pasien-
tens motivasjon for å trene. De trenger også 
konkret informasjon om hva som menes 
med trening og hva de faktisk kan gjøre.                                                                                                    
Cecilie Wold gikk videre i hjertesvikbolken 
med presentasjon: Kartlegging av ødemer 
hos pasienter med hjertesvikt. ESC guidelines 
sier noe om hvilke symptomer og tegn man 
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skal se etter hos hjertesviktpasienten. De sier 
likevel ikke noe om hvordan man kan kartlegge 
ødemer hos denne pasientgruppen. Det finnes 
flere ulike kartleggingsverktøy ift ødemer, 
men få av disse brukes i praksis. Kardiolo-
giske sykepleiere kan bidra med kompetanse 
og fokus på denne problemstillingen.                                                                                                             
Til slutt i denne delen var det Hanne Jenssen 
( Sykehuset Namsos) med tittelen: La meg leve 
fullt og helt selv om hjertet svikter; en litter-
aturstudie om hjertesviktpasientens livskval-
itet ved palliativ omsorg. Palliasjon til hjertes-
viktpasienten har fått økende oppmerksomhet 
de senere årene, og både helsedirektoratet og 
ESC har kommet med definisjoner og anbe-
falinger på dette området. Det anbefales å 
introdusere palliasjon tidlig i behandlingen 
av kronisk hjertesvikt, og implementering av 
dette har vist seg kunne gi en opplevelse av økt 
livskvalitet. Kardiologiske sykepleiere har en 
viktig rolle som blant annet bindeledd mellom 
profesjoner. 

Del tre, med temaet ”Pasientopplevelser 
og psykososiale utfordringer” ble innledet 
av Kine Kokkervold (St.Olavs) med tittelen: 
Hjerteinfarktpasienter, og hvordan kan 
kardiologiske sykepleiere være til støtte? 
”Pasienten skrives ut til hjemmet i fin form…..” 
er en frase som ofte brukes om hjerteinfarkt-
pasienten etter en vellykket PCI. Men hva 
med de psykiske aspektene ved sykdommen? 
Det er ikke uvanlig å ha psykiske reaksjoner 
etter et hjerteinfarkt, og ubearbeidet kan 
dette gi pasienten psykisk stress og i verste 
fall en depresjon. God informasjon om disse 
mulige reaksjonene er viktig for pasien-
tene, og sykepleiere har her en viktig rolle.                                                                                                                                
Videre presenterte Lene Hernes (St.Olavs) sin 
oppgave: Å leve med ICD – utfordringer i hver-
dagen. Det er et stadig økende antall pasienter 
som får innlagt ICD enten primær- eller 
sekundærprofylaktisk, og det er et stort sprang 
i alderen til disse pasientene. Uforutsigbarhet 
og angst preger mange av disse pasientene, og 
sykepleieres kunnskap om temaet er essen-
sielt for at pasienten skal få den informasjonen 
som trengs for å kunne oppleve god livskvalitet 
etter utskrivelse. 

Siste del, ”Pasienter med rytmeproblema-
tikk” startet med Ellen Bro Kolstøs (St.Olavs) 
presentasjon: Atrieflimmer – det må man bare 
lære å leve med” . Antall pasienter med atrief-
limmer er økende, og hvordan disse pasientene 
lever med sin sykdom, samt hvordan de møtes 
av helsevesenet ved gjentatte innleggelser 
og elektrokonverteringer er svært varierende. 
Ofte blir de sett på som ”lette” pasienter, og 
får derfor ikke den oppmerksomheten, støtten 
og informasjonen de trenger. Egne poliklin-
ikker med strukturerte pasientforløp kan være 
en del av løsningen for disse pasientene.                                                                                         
Deretter fulgte Camilla Wangberg Sesseng (St.
Olavs) med tittelen: Hvordan lindre og fore-
bygge ryggsmerter hos pasienter som har 
langvarig sengeleie etter ablasjon? Pasienter 
som får ablasjonsbehandling for sin arytmi 
har ofte et forløp med opp mot 10-11 timers 
sengeleie. Dette gir utfordringer som rygg-
smerter, uro og fare for blødning. Smertelin-
dring er utfordrende, men svært essensielt 
hos disse pasientene, og tiltakene som iverk-
settes på sengeposten er avgjørende for 
pasientens velvære. Enkle tiltak som små 
stillingsendringer og god leiring av pasienten 
er svært viktig pga den cellulære ischemien 

Foto: Marianne Jørgensen
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som oppstår ved kontant trykk over lengre tid.                                                                                                                   
Helt til slutt var det Alba Monika Løvås (St.Olav) 
tur med presentasjonen: Beyond hands-on. 
Is the use of high fidelity simulation-based 
training an effective method for resuscita-
tion education of nurses in a Cardiac Inten-
sive Care Unit? Vi vet at tidlig HLR redder liv. 
Kompleksiteten i hjertestanssituasjonen, samt 
utfordringene ift kommunikasjon og teamar-
beid gjør at dette er noe som må trenes 
på jevnlig. Medisinsk simulering i utdan-
ning av sykepleiere har blitt en viktig del av 
opplæringen mange steder, der man simulere 
livaktige situasjoner med høyteknologisk utstyr. 
Trening på aktuelle pasientsituasjoner, både de 
som skjer ofte og de som skjer sjelden, gir økt 
pasientsikkerhet.  

Gjennom hele dagen var det mulig for deltak-
erne og vandre gjennom posterutstillingen. 
Som de muntlige presentasjonene, represen-
terte også posterne en god bredde innen de 
kardiologiske pasientenes mange utfordringer 
og muligheter (se tabell under). Studentene var 
i pausene tilgjengelige for spørsmål  og disk-
usjon ved sin poster.

Dagen ble avsluttet med tale fra undertegnede 
på vegnet av styret i NSF-LKS, og alle studen-
tene fikk deretter fine ord, blomster og gave-
kort fra avdelingssjef på klinikk for hjerteme-
disin Gunn M. Husby. En flott avslutning på en 
flott og lærerik dag. 

Navn Tittel

May Linda Nergård, Klinikk for 
hjertemedisin,   St. Olavs Hospital 

Kan økt kunnskap omkring brystsmerter og systematisk 
kartlegging av brystsmerter, gi en bedre observasjon av 
pasienter med hjerteinfarkt? 

Kristin Tove Kjerstad, Klinikk for 
hjertemedisin, St. Olavs Hospital 

Livskvalitet etter TAVR

Anne Line Stene, Klinikk for hjer-
temedisin, St. Olavs Hospital

Hva er de vanligste komplikasjonene I arteria radialis etter 
angiografi og PCI? Hva er mulige årsaksfaktorer? Og kan 
sykepleier forebygge komplikasjoner? 

Ruth Bjørvik, UNN Harstad Hjertesviktpasienter med behov for CRT,- endringer I 
funksjon og livskvalitet. Sykepleie til denne pasient-
gruppen.

Grete Nygård Johansen 
Sykehuset Innlandet Tynset

Hvordan best leve livet etter hjerteinfarkt. 

Turid Bjerkan Nygård, Klinikk for 
hjertemedisin St. Olavs

Hvordan kan den kardiologiske sykepleieren ved hjelp av 
motiverende Intervju bidra til at koronarsyke pasienten 
deltar i hjerterehabilitering og endrer livsstil? 

Vibeke Jacobsen/ Silje Mellingen 
Helgelandssykehuset avd. Rana

Palliativ omsorg for hjertesviktpasienten I hjertesviktpo-
liklinikken

Ida Birgitte Reberg     
Klinikk for hjertemedisin St. Olavs

Hvordan kan den kardiologiske sykepleieren ved hjelp av 
informasjon, forberede pasienten på et liv med ICD?

Aud Frøydis Hybertsen, Sykehuset 
Levanger

Hvordan kan den kardiologiske sykepleieren bidra til palli-
ative omsorg overfor pasienter med alvorlig hjertesvikt? 
Salutogenetisk perspektiv på palliasjon.
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AVSLUTNINGSSEMINAR

 For spesialsykepleiere i  
kardiologisk sykepleie ved 

Høyskolen i Oslo og Akershus
Marianne Jørgensen, 

På vegnet av styret i NSF-LKS

Torsdag 6. desember 2016 var det avslutningsseminar for de nye spesialsykepleierne 
i kardiologisk sykepleie ved Høyskolen i Oslo og Akershus. 

Seminaret ble avholdt i høyskolens lokaler på 
Kjeller i Lillestrøm, og markerte avslutningen 
på halvannet år med studier i kardiologi. Fest-
kledde studenter, lærere og tilhørere sørget 
for en høytidelig ramme rundt arrangementet. 
Studentene på det dette kullet kommer fra 
flere ulike helseinstitusjoner, fra Narvik i nord 
til Drammen i sør. 

Seminaret ble åpnet av Heidi Jerpseth som 
ønsket velkommen til seminar og gratulerte 
studentene med vel gjennomført studie. Hun 
uttrykte en blanding av glede over at studen-
tene har kommet seg vel gjennom sine studier, 
med et vemod da studentene nå spres for alle 
vinder. Studentene ble oppmuntret til å jobbe 
videre med faget, bidra med fagutvikling på 
sine arbeidsplasser, og kanskje også bidra til 
de senere års kull med studenter.

Seminaret ellers ble ledet av Kirsten Vistnes og 
Elin Willasen. Hvert innlegg ble innledet med 
et poetisk sitat hentet fra kilder varierende fra 
Julius Cæsar til Karl Ove Knausgård. 

22 studenter deltok på avslutningsseminaret i 
form av 6 muntlige presentasjoner og 8 poster-
presentasjoner basert på studentenes fordyp-
ningsoppgaver. Temaene var svært varierte, fra 
forebygging, via informasjon og undervisning 
til palliasjon. 

Første foredragsholdere var Steffen Østli 
(Gjøvik sykehus) og Liv Nordhaug (Hamar 
Sykehus) med tittelen: Informasjon og veiled-
ning til pasienter med aortastenose. Fokuset 
var  på pasienter som skulle til TAVI (transka-
teter aorta ventil implantasjon). Sykepleiere 
vet for lite om dette, og informasjonen til 
pasienten blir for dårlig. Målet er å øke syke-

Foto: Marianne Jørgensen
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pleiers kunnskap for å kunne gi pasientene 
sykdomsinnsikt og derav mestring i sin situ-
asjon. Neste tema var Hjertesvikt og palliasjon 
med Heidi Aasen (Gjøvik sykehus). Et viktig 
tema, der fokus tidligere kun har vært på 
kreftpasientene. Hvis man kan svar ja på 
spørsmålet; ”blir du overrasket om pasienten 
din fortsatt lever om ett år”?, da kan man 
begynne å tenke palliasjon til denne pasienten. 
Palliasjon skal verken forlenge eller forkorte 
livet til pasienten, men ha fokus på livskval-

itet og pasientens egne ønsker og behov. Siste 
presentasjon før pause med postervandring 
var med Annette Melby Thomasrud og Guro 
Sørensen (Sykehuset Østfold): Hvordan bidra til 
økt mestring hos unge pasienter med kronisk 
hjertesvikt? Unge, yrkesaktive pasienter, alder 
45-65 år, møter kanskje andre utfordringer enn 
eldre pasienter. Blant annet kan dette gjelde 
forhold rundt sykemelding, NAV, og familiære 
utfordringer ift pårørende.

Under postervandringen fikk man også presentert spennende funn fra litteraturstudiene ifb med 
fordypningsoppgavene. (Se oversikt over tema i tabellen). Studentene stod ved posterne og kunne 
utdype sitt valgte tema. Engasjementet over eget tema var stort, og utfordringene ved de enkelte 
sykehus er tydeligvis ganske like på mange områder. 

Kan medisinsk simulering gi økt sykepleiefaglig 
kompetanse i akutte og kritiske situasjoner?

Jarl Robert Wexhall
Ringerike sykehus , Vestre Viken HF

Primærforebygging av hjerte- karsykdom hos kvinner 
med metabolsk syndrom

Ida Stende Jensen, Elin Strand 
Jahren og Christina Hansen

Livet etter akutt myokard infarkt Mari Norum Evjebråten og Christine 
Schilvold

Hvordan veilede pasienter med alvorlig hypertrofisk 
kardiomyopati?

Line Igelkjøn og Katrine Eriksen, 
Oslo Universtitetssykehus -  
Rikshospitalet

Smertelindring etter åpen hjertekirurgi Camilla Lien Fagerlund

Fra tabu til naturlig Fariba Shojaei:

Forebygging hos unge, koronarsyke pasienter Shira Aronsen:

Motivasjon av pasienter som har hatt et hjerteinfarkt 
med vekt på fysisk aktivitet

Ingeborg Marie Harstveit:

Etter pause fortsatte Tor Magnus Stenbro 
(AHUS) med tittelen : Sepsis hos hjertes-
viktpasienten. En komplisert og utfor-
drende pasientgruppe. Her balanseres det 
på en knivsegg ift væsketilførsel og fare for 
overvæsking av et allerede dårlig hjerte. Dette 
krever spesialkompetanse hos sykepleier. 

Videre fortsatte Anne Catrine Husvik (Lege-
vakten ) med presentasjonen: Veiledning av 
pasienter med atrieflimmer. Disse pasientene 
er ofte reinnlagt, men bør møtes som andre 
førstegangs innleggelser mtp informasjon og 
veiledning. Å hjelpe pasienten med å finne 
egne mestringsstrategier er viktig. Det kan 
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og være hjelp i teknologiske hjelpemidler for 
denne pasientgruppen, som apper, pulsklokker 
med mer. Hun avsluttet sin presentasjon med 
en passende og fin sang av Sondre Justad: ”Riv i 
hjertet”. Til slutt fikk vi en flott presentasjon av 
Linn Elisabeth Sveum, Mai-Kristin Lauritzen og 
Linda Elisabeth Torkildsen (Drammen sykehus) 
med tittelen: Undervisning til pasienter med 
ICD. Tittelen på fordypningsoppgaven deres 
var ”En ny hverdag”, noe som beskriver situ-
asjon for disse pasientene godt. Stadig flere 
pasienter får innlagt ICD (Introverter Cardiac 
Defibrillator), og kunnskapen om dette er ofte 
mangelfull hos sykepleiere. Dette får konse-
kvenser for informasjonen pasientene mottar. 
God informasjon er viktig for mestringen til 
disse pasientene. 

Etter at presentasjonene var ferdige var det 
fotografering av studentene, og deretter 
samling i foajeen. Her ble det holdt taler, og 
hver av studentene fikk gaver og gratulasjoner 
fra lærerne. Undertegnede holdt en gratulas-
jonstale til studentene på vegne av styret  i 
NSF-LKS, med ønske om fortsatt faglig engas-
jement. Vakker sang fra Adrian Valan  avsluttet 
en flott dag. 

Foto: Marianne Jørgensen
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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


