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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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“ Du, du så at æ trengt å forstå
en som va der og tok vare på 
mæ, som virkelig så mæ
du, ingen å ingen men du
gjennom skya og himmel og sola som snur
va du den som ga hjertet tru”

                                         Tekst: Esther Buchmann

L yden fra den vakre 
sangen Hjertetru 
surrer rundt i 
hodet mitt som 
ett godt minne 

fra Den årlige kardiologiske 
sykepleiekongressen i Trond-
heim i april, der den ble 
sunget av to flotte jenter fra 
Trondheim. Sangen Hjertetru 
er for mange blitt et symbol 
på stolthet over å være syke-
pleier. Som nyvalgt leder i 
NSFs landsgruppe av kardi-
ologiske sykepleiere er jeg 
spesielt stolt over å bli valgt 
til å lede en faggruppe med 
omlag 1200 medlemmer med 
interesse for kardiologisk 
sykepleie. Jeg, Gunhild Brørs, 
jobber som spesialsykepleier 
i kardiologisk sykepleier ved 
Sykehuset Namsos i Helse 
Nord-Trøndelag. Jeg har sittet 
i sentralstyret i NSF-LKS 
siden 2012, de to siste årene 

som nestleder. Sammen 
med meg i landsstyret de to 
neste årene har jeg engas-
jerte sykepleiere. Til sammen 
representerer vi et bredt 
fagmiljø innen kardiologi 
med representanter fra inten-
sivavdelinger, sengeposter, 
poliklinikker og forskning-
savdeling, både fra Sør-, Øst-, 
Vest-, Midt- og Nord-Norge. 
Sammen er vi rustet til å 
drifte NSF-LKS på en måte 
som opprettholder og videre-
utvikler faglige møteplasser 
og kunnskapsutvikling innen 
kardiologisk sykepleie.  

De seks siste årene har 
NSF-LKS vært ledet av Siv 
Olsen. Siv har med sitt 
engasjement for faget, og 
ferdigheter innen kardiologisk 
sykepleie gjennomgående 
sikret et godt miljø og samar-
beid innad i sentralstyret. 

Hun har engasjert og motivert 
hvert enkelt styremedlem til 
å yte maksimalt i sine repre-
sentative verv. Siv har gjort 
faggruppa synlig i fagpolitiske 
forum i NSF, og i nasjonale og 
internasjonale fagforum. Jeg 
vil på vegne av alle medlem-
mene takke Siv Olsen for en 
unik og utrettelig innsats, og 
ønske henne lykke til videre.     

Til sammen utgjør alle 
medlemmer i NSF-LKS et 
stort nasjonalt nettverk med 
engasjerte sykepleiere innen 
fagfeltet kardiologi. Innad 
i dette nettverket er det 
viktig at vi får mulighet til å 
videreutvikle oss som syke-
pleiere. Under årets Gener-
alforsamling ble det vedtatt 
en dobling av antall stipend 
søkbare for NSF-LKS sine 
medlemmer. Dette vil gi flere 
mulighet til utdanning, hospi-
tering, deltakelse på kurs 
og kongresser. Utlysning av 
stipender vil fortløpende bli 
offentligjort i Hjerteposten, 
og via NSF-LKS sin nettside 
og facebookside. 

Under årets Generalforsam-
lingen ble det også vedtatt å 
øke driftsstøtte til lokalgrup-
pene i form av aktivi-
tetsmidler. Lokalgruppene i 

Siv Olsen 
leder i NSF-LKS

Gunhild Brørs 
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 MariBruheim Lekdalsveien 1340, 
7656 Verdal 990 36 794

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

Mailadresser NSF-LKS
Navn Telefon E-mail Verv
Gunhild Brørs 412 59 563 gunhild_b81@hotmail.com Leder

Marianne Jørgensen 922 34 271 marianne71@lyse.net Nestleder

Cecilie L. Odland 934 98 606 cecilie.odland@icloud.com Kasserer

Marianne Holter 920 10 833 Marianne_006@hotmail.com Hjerteposten

Janne Nilsen 976 14 922 jannenilsen@hotmail.no Lokalgruppe

Anette Krane 91149927 anetkrax@hotmail.com Leder redaksjonskomite

Lene Søyland Markhus 984 81 764 lenesmar@hotmail.com Vara

Sophia Onarheim 92210256 sophiaonarheim@gmail.com Vara

NSF-LKS har til hensikt å være et lokalt fagnet-
tverk for sykepleiere som arbeider med og har 
interesse for pasienter med hjertesykdom. 
Disse aktivitetsmidlene vil være søkbare for 
lokalgruppene som ønsker å arrangere faglige 
møter for medlemmene i sitt representative 
fylke. Utlysninger om aktivitetsmidler vil dere 
finne i Hjerteposten, i egne informasjonsbrev 
til lokalgruppeledere og på NSF-LKS sin nett-
side.   

Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 
2017 har gått inn i historien som nok et velly-
kket arrangement. Til sammen deltok over 300 
sykepleiere fra hele landet, og hele 19 firma 

deltok med stand. Kongressprogrammet viste 
igjen at vi har en bredde innen kardiologisk 
sykepleiere med bidragsytere fra hele landet. I 
etterkant av kongressen har deltakere gitt oss 
både ris og ros, og forslag til tema på fremti-
dige landskongresser. Vi tar med oss tilbake-
meldingene inn i det videre arbeidet med 
kongress 2018, som arrangeres i Harstad 25.-27.
april.     

Til slutt vil jeg ønske alle våre medlemmer en 
god sommer.

Hjertelig hilsen,
Gunhild Brørs



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

Vanligste bivirkninger: hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon.    
Kontraindikasjon: ACE-hemmer er kontraindisert på grunn av fare for angioødem.     
For fullstendig preparatomtale se Entresto® SPC.
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Gevinst for pasienter på Entresto®sammenlignet med enalapril2

RRR ARR NNT

Redusert risiko for   
kardiovaskulær død eller   
sykehusinnleggelse for   
hjertesvikt*    
    
Redusert risiko for sykehus- 
innleggelse for hjertesvikt*

Redusert risiko for    
kardiovaskulær død*

Refusjon: Individuell refusjon 
Stønad begrenses til pasienter som tidligere er behandlet med ACE-hemmer 
eller angiotensin II-antagonist (ARB), og der samtlige av følgende vilkår er oppfylt
•	 NYHA-klasse	II-IV
•	 ejeksjonsfraksjon	(EF)	under	eller	lik	(≤)	35	%	bestemt	ved	ekkokardiografi,	
	 angiografi,	myokardscintigrafi	eller	magnettomografi
•	 systolisk	blodtrykk	over	eller	lik	(≥)	95	mmHg,
•	 eGFR	≥	30	ml/min/1,73	m2 
Vilkårene	skal	være	oppfylt	under	behandling	med	maksimalt	tolererbare	doser	
av en ACE-hemmer eller ARB. 
Pasienten	må	i	tillegg	ha	forhøyet	BNP	(brain	natriuretisk	peptid)	eller	ProBNP.

1. ENTRESTO® SPC 16.06.2016 avsnitt 4.1.            
2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. N Engl J Med. 2014;371:993-1004.        NO1611551946

Primærendepunkt

*P<0.001

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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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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NSF-LKS  
SØR-TRØNDELAG

Vi har prøvd å få en representant fra hver enhet på klinikken. Dette for å få et mangfold 
av erfaringer, og for å skaffe en større kontaktflate i forhold til forelesere og andre 
nyttige ting.

H ver høst har vi hatt 
en fagdag fra klokken 
0900-1530. Der har vi 

prøvd å holde en slags rød 
tråd i forelesningene, selv 
om det ikke er så enkelt. Vi 
har brukt leger, sykepleiere 
og andre utenforstående som 
kan bidra til for eksempel 
bedre arbeidsmiljø, moti-
vasjon og samarbeid. 

Det har vært litt variabelt 
med deltagelse, med en ca 
130 deltagere i snitt. Dagen 
avholdes på NTNU avdeling 
for sykepleie på øya, da vi får 
låne auditoriet gratis. Felles 
lunsj på pasienthotellet for 
alle har vært veldig positivt. 
Medlemmene i lks gruppa 
har bakt kaker og handlet inn 
frukt som har blitt servert i 
pausene. 

Vi har også hatt fagkveld på 
sykehuset Orkanger. Da har 
vi ordnet med forelesere 
og dratt dit. Kontaktperson 
Mari Kvam har satt i sving 
møtelokalet og ordnet med 
noe å spise etter foreleserne 
har vært ferdig. Planen er å 
få til dette en gang i året.
I år har vi bestemt at den 
store fagdagen på høsten 
utgår, siden landskongressen 
var i Trondheim i april.

Vi forbereder ny fagdag 
høsten 2018

På vegne av NSF-LKS 
Sør-Trøndelag  

Heidi Gulbrandsen

Leder: Thor Morten Strand 
Nestleder:Marianne Lægran
Kasserer:Heidi Gulbrandsen

Medlemmer: 
Martha Lossius
Karoline Aurlien
Brenda Strand
Vanja Andreassen
Marita Heimsvik

Gruppa i sør trøndelag består  
av følgende personer:
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Nyutnevnt norsk  
ASSOCIATE EDITOR

På vegne av forskningsgruppen PROCARD; Trond Røed Pettersen og Irene Instenes

Professor Tone M Norekvål er utnevnt som associate editor i tidsskriftet the European 
Journal of Cardiovascular Nursing. Norekvål har vært medlem av tidsskriftets editorial 
board i flere år før hun nå har fått dette nye oppdraget. Tidsskriftet er ranket som 
det tredje beste sykepleietidsskriftet i verden. 

N orekvål ble våren 2016 
utnevnt til den første 
norske professor i 

kardiologisk sykepleie. Med 
sitt levende engasjement for 
det kardiologiske faget har 
hun vært en pionèr på en 
rekke områder. Som anerk-
jent internasjonal forsker 
har Norekvål over 60 inter-
nasjonale publikasjoner 
med høy klinisk relevans, i 
tillegg til deltakelse i utarbei-
delsen av Europeiske guide-
lines innenfor behandling 
av ventrikulære arytmier 
og forebygging av plutselig 
hjertedød. Foranledningen til 
dette er hennes lange engas-
jement i European Society of 
Cariology (ESC). Hun var blant 
annet første leder av ESC 
Council on Cardiovascular 
Nursing and Allied Profes-
sions i 2006-2008 samt «past 
chair» i 2008-2010.

Nasjonalt har Norekvål hatt 
stor innflytelse på det kardi-
ologiske sykepleiermiljøet. 
I 2010 tok hun initiativ til å 
etablere forskningsgruppen 
PROCARD (Patient-reported 
outcomes in cardiology), 
som den første helsefaglige 

forskningsgruppen ved 
Haukeland Universitets- 
sykehus. Medlemmer av 
denne gruppen og andre 
sykepleiere med interesse for 
klinisk forskning har kunnet 
nyte godt av hennes høye 
kunnskapsnivå. Med stor 
raushet deler hun fagkom-
petanse og får forskning-

sideer til å vokse. Hun ivaretar 
de små prosjektene med 
samme respekt og engasje-
ment som de store internas-
jonale studiene hun er pros-
jektleder for. 

Vi gratulerer Tone Norekvål 
med utnevnelsen, den er vel 
fortjent!
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Kongressen i Trondheim  
26. – 28. april
På vegne av NSF-LKS v/ Irene Instenes

Tradisjonen tro ble landskongressen avholdt i april måned. Denne gangen på Radisson 
Blu Royal Garden Hotell i Trondheim, i samarbeid med lokalgruppen i Sør-Trøndelag. 

I år som i fjor var deltaker-
antallet over 300, noe som 
var veldig gledelig. Årets 

kongressprogram var variert 
med innleide foredragshol-
dere, abstraktforedrag og 
posterpresentasjoner og 
symposium støttet av legemid-
delindustrien. Som naturlig er, 
var et flertall av fagpersonene 
representert i programmet fra 
St. Olavs Hospital og omlig-
gende områder. Dette i tråd 
med landsgruppens intensjon 
om å sette særlig fokus på 
fagmiljøet i kongressbyen.  
Kongressen ble innledet 

onsdag 26. april med 
«Prekongress», og i år hadde 
Kari Hanne Gjeilo (Forsk-
ningssykepleier St. Olavs 
Hospital og førsteamanu-
ensis ved NTNU) ansvar for 
denne. Tema var «Presentas-
jonsteknikk- kunsten å 
formidle fagkunnskap». Kari 
Hanne Gjeilo hadde en frem-
ragende presentasjon, hvor 
hun supplerte tekst med 
gnistrende effekter. Vi fikk 
oppleve både Robbie Williams 
og Raske Menn som en del av 
programmet. Poengene ble vel 
notert (med god formidling-

sevne), og latteren runget i 
salen under siste filmsnutt. 
En spesiell takk til Kari Hanne 
for en helt særegen start på 
kongressen.

Lokalgruppen i Sør-Trøndelag 
hadde iscenesatt et fint og 
stemningsfullt åpningsinnslag. 
En scene fra Ludvig Holberg`s 
«Den stundesløse» ble frem-
ført av en gruppe ungdommer 
ved Charlottenlund vgs, 2 
klasse. Stykket ble fremført 
med iver og sjel, og skapte 
en flott ramme rundt innled-
ningen til kongressen. Deretter 
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holdt leder for landsgruppen 
Siv Olsen åpningstalen på 
vegne av landsgruppens styre, 
og kongressen ble erklært for 
åpnet.

Første foredrag skjerpet alle 
sanser. I en 18 minutters lyd 
og bildefil fikk vi være vitne 
til en reel hjertestans. En 
mannlig arbeidstaker faller 
om på arbeidsplassen og vi får 
følge scenariet fra hendelsen 
ble meldt til AMK – til nøde-
tatene ankommer 18 minutter 
senere. For oss i salen fikk 
vi virkelig føle på hvor lange 
minuttene er for privatper-
soner som holder på med 
Hjerte-lunge redning (denne 
gangen guidet av helseper-
sonell i AMK). Hendelsen fikk 
denne gang en lykkelig slutt – 
nødetatene kom til stedet og 

overtok ansvaret. Den mann-
lige pasientens forløp fikk vi 
videre følge gjennom Thor-
vald Espeland (lege i spesi-
alisering og Phd-stipendiat, 
St. Olavs Hospital og NTNU) 
sin medisinske gjennomgang. 
En solskinnshistorie som nok 

en gang setter fokus på det 
viktige arbeid vi daglig utfører. 
Neste på programmet var 
Rune Mo (overlege og dr. 
med ved St. Olavs Hospital). 
Hans foredrag rettet seg mot 
diabetes og kardiovaskulær 
lidelse. En meget interessant 

Aktivitet på stand. Foto: Cecilie Odland

Lokalgruppelederne styrer standen. Foto: Cecilie Odland
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og lærerik gjennomgang, med 
høy klinisk relevans. 

Deretter var det pause, besøk 
hos utstillerne og postervan-
dring. I år var der 8 deltak-
ende posterpresentasjoner. 
En fargerik samling med høyt 
faglig nivå. Nevnes kan «Egen-
behandlingsplan-hjertesvikt», 
«Sykepleierens veiledende 
funksjon i møte med pasienter 
med alvorlig hypertrofisk 
kardiomyopati», «Hjerter 
banker for lyst og glede. 
Hvorfor utelater sykepleiere 
å gi seksualrådgivning og 
informasjon til pasienter som 
har koronar hjertesykdom» 
(vinneren av prisen for 
beste poster, abstrakt 
er vedlagt på slutten av 
denne presentasjonen), 
«Standardisert kartlegging 
av perifere ødemer hos 
pasienter med hjertesvikt. 
Grunnlag for bedre praksis», 
Perception of annoyance 
by the closing sound of 

mechanical heart valves 
versus anxiety and depres-
sion», «Målrettet ultralyd – 
sykepleie til hjertepasienten», 
«Kompetanseprogram for  
sykepleiere ved overvåknings, 
intermediær – og post-
operative enheter i Helse 
Bergen – en evaluer-
ingsstudie» og «Dagbok 
for intensivpasienten – en 
omsorgshandling».

Deretter fikk vi ta del i et 
to-delt symposium sponset 
av Astra Zeneca, hvor Rune 
Mo hadde en presentasjon 
om «Dobbel platehemming 
i mer enn 1 år etter hjertein-
farkt – hvem skal ha det og 
hva kan vi oppnå?» etterfulgt 
av Anne Grethe Vågen (spesi-
alsykepleier i kardiologisk 
sykepleie ved Volda sjukehus) 
som formidlet en pasient-
beskrivelse fra virkeligheten. 
Anne Grethe lot oss følge en 
pasient med residiverende 
koronar sykdom, og belyste 
hvordan individuell medika-
mentvurdering av dobbel 
platehemming er essensiell i 
oppfølging av denne pasient-
gruppen. 

Første abstraktsesjon sesjon 
ved kongressen hadde i år 
fått navnet: «Pasientenes 
helsetjeneste – erfaringer og 
muligheter». Mette Storebø 
Skadberg (spesialsyke-
pleier i kardiologisk syke-

God oppslutning på “byvandring”. Foto: Cecilie Odland

Koselig på byvandring.  
Foto: Cecilie Odland
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pleie ved Stavanger Univer-
sitetssykehus), var første 
foredragsholder med temaet 
«Kan pasienten skrives ut 
samme dag etter elektiv 
Percutan Koronar Inter-
vensjon?». Etter henne var 
det Carita Stenberg og Elin 
Furuseth (begge spesialsyke-
pleiere i kardiologisk sykepleie 
ved Hamar sykehus), sin tur å 
belyse «Pasienterfaringer med 
paroxsysmale atrieflimmer 
anfall, hva utløser og kuperer 
anfall. En kvalitativ master-
studie ved NTNU Gjøvik». Sist 
i denne sesjonen fikk vi høre 
Irene Valakar (Phd-stipendiat, 
Campus Førde på Vestlandet. 
Hun tok oss gjennom fore-
draget «Pasientens perspektiv 
på relasjonell kontinuitet med 
helsepersonell etter perkutan 
koronar intervensjon»).

Resten av denne dagen ble 
brukt til nettverksmøter, før 
det var tid for «Bli kjent» 
fest. Lokalgruppen startet sitt 
arrangement med en guidet 
gåtur til Nidarosdomen, langs 
Nidelven hvor vi passerte flere 
av Trondheims andre kjente 
attraksjoner. Videre var det 
laget koselig til med Tapas 
og quiz på restaurant Frati 
(ØX-tap Room), og vinnerne 
av quizen ble hedret på 
kongressmiddagen påfølgende 
dag. 

Torsdag 27.april ble innledet 
med symposium sponset 
av Novartis, tema var prak-
tisk bruk av Entresto med 
fokus på ESC retningslinjer 
for kronisk hjertesvikt. Kris-
tine Larsby (overlege ved 
universitetssykehuset Nore-

Norge) hadde regien for 
dette. Deretter var det tid for 
dagens første abstraktsesjon. 
Denne med navnet «Kardi-
ologisk sykepleiekunnskap 
i praksis». Foredragsholder 
Marianne Lægran (spesial-
sykepleier i kardiologisk syke-
pleie ved St. Olavs Hospital 
åpnet sesjonen). «Jernmange-
lanemi hos pasienter med 
Hjertesvikt. Hva gjør vi ved 
hjertesviktpoliklinikken?» 
var tittelen på hennes tema. 
Deretter fulgte Alba Berglun 

Løvås (spesialsykepleier 
ved St. Olavs Hospital) 
med foredraget «Er bruk 
av medisinsk simulering i 
utdanning av sykepleiere i 
hjertelungeredning på Hjer-
temedisinsk Intensiv en effe-
ktiv metode for å lære simul-
ering». Siste foredrag i denne 
sesjonen var det Ewy Karin 
Førde (spesialsykepleier i 
kardiologisk sjukepleie ved 
Førde sykehus) som sto for. 
Hun belyste «Nye pasien-
troller, -nye sjukepleiarroller. 

Kongressdeltakere. Foto: Cecilie Odland
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Særskilte utfordringer ved 
inkludering av dei eldste 
pacemakerbærarar i telemon-
itoreringssystem». 

Neste på programmet var 
inviterte foredragsholdere. 
Elisabeth Vesterbekkmo 
(Phd-stipendiat og lege, 
NTNU og St. Olavs Hospital) 
holdt et fengende innlegg 
om «Ervervet og arvet hyper-
kolestrolemi», etterfulgt av 
Margre’t HrönnSvavarsdottir 
(første amanuensis, NTNU og 
University of Akureyri) som 
formidlet fra sin studie om 
«Kompetanseutvikling og 
pasientopplæring – helsep-
ersonell og pasienters erfa-
ringer fra pasientopplæring 
ved hjertebehandling».
Deretter var det lunsjsym-
posium sponset av Pfizer 
med tema «Nye europeiske 
retningslinjer (ESC): Screening 
og pasientinvolvering ved 
atrieflimmer – hvordan gjør vi 
det i klinisk praksis?

Siste program denne dagen 
var abstraktsesjonen «Pasien-
trapportert helse – veien 
til styrket pasientsentrert 
praksis». Kari Hanne Gjeilo var 
stedfortreder for Camilla Haga, 
(spesialsykepleier i kardiol-
ogisk sykepleie ved St. Olavs 
Hospital). Gjennom Kari Hanne 
fikk vi en god innsikt i kartleg-
gingsverktøy av skrøpelighet 
spesielt i sammenheng med 
Transcatheter Aortic Valve 
Replacement. Dette foredraget 
vant også prisen for beste 
abstraktsforedrag. Abstraktet 
er vedlagt på slutten av denne 
presentasjonen. Neste på 
programmet var Kari Hanne 

sitt eget foredrag «Helsere-
latert livskvalitet og overlev-
else ti år etter hjertekirurgi 
– en prospektiv kohort 
studie». Siste på programmet 
denne dagen var Kjersti Oter-
hals (forskningssykepleier 
ved Hjerteavdelingen HUS 
og førsteamanuensis ved 
Høgskolen på Vestlandet), hun 
formidlet om «Søvnproblemer 
og klikkelyder fra mekaniske 

hjerteklaffer – er der kjønns-
forskjeller?». 
Deretter var det generalfor-
samling, med valg av nytt styre 
for perioden 2017 – 2019. Det 
nye styret er presentert i eget 
innlegg.
Så var det klart for årets 
kongressmiddag, i regi av 
lokalgruppen i Sør-Trøn-
delag. Kveldens toastmaster 
var Lene Strand, som hadde 
full kontroll på program og 
supplerte med gode historier 
under veis. En gledesspreder 
som var med på å gjøre 
kvelden særdeles vellykket. 
Kvelden var ellers preget av 
nydelig mat og god stemning. 
Kongressmiddagen var 
også arena for utdeling av 
årets priser i regi av lands-
gruppen. Prisen for årets 
faglige forbilde gikk til Guri 
Holmen Gundersen. Årets 
faglige innlegg i Hjerteposten 
2016 gikk til Gro Sørensen. 
Begge prisene er omtalt i 
egne innlegg. Etter prisut-
delingen var det tid for å 
introdusere det nye styret og 

Årets faglige forbilde Guri Holmen 
Gundersen. Foto: Cecilie Odland

Åpningstale ved Leder Siv Olsen. Foto: Cecilie Odland
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takke av det gamle. Det var 
en vemodig stund, spesielt 
for de styremedlemmer som 
nå går ut av styret etter 2 
års inspirerende arbeid. 
Faggruppeleder Siv Olsen 
ga seg også etter 6 år som 
leder og 8 år i sentralstyret. 
Det var en rørt faggruppe-
leder som ga stafettpinnen 
videre til Gunhild Brørs. Neste 
på programmet var intro-
duksjonen av vertsbyen for 
landskongressen 2018. Med 
en stemningsfull film ble 
HARSTAD presentert. I følge 

scenene i filmen er der mye 
flott å se frem til når Nord-
Norge blir vertskap for neste 
års kongress! Siste del av 
det offisielle programmet 
var nydelig sang ved Emilie 
Nordbø Brøndbo og Elisa 
Høvik. Dette satte punktum for 
kvelden, og bandet ble klappet 
av scenen med stående 
applaus. 

Fredag 28. april ble startet 
med to inviterte foredrag. 
Første på programmet var 
Jan Pål Loennechen (overlege 

og kardiolog ved St- Olavs 
Hospital og NTNU), med fore-
draget «Frekvens og rytme-
kontroll – når velge hva?». 
Han ble etterfulgt av Vegard 
Malmo (Phd-stipendiat NTNU 
og lege i spesialisering ved 
St. Olavs Hospital), med fore-
draget «Trening som medisin 
ved atrieflimmer». Deretter 
var det symposium sponset 
av Bayer, i regi av Helge Istad 
(spesialist i indremedisin, 
medisinsk rådgiver i Bayer). 
Tittel på dette foredraget var 
«Utredning og behandling 
av atrieflimmer pasientene 
– behandler og følger vi opp 
godt nok?»

Siste inviterte foredrag for 
denne gang var Renate 
Enger (sykepleier og helse-
koordinator ved Trondheim 
kommune). Hun tok oss 
igjennom «HelsaMi+, avstand-
soppfølging til hjemmeboende 
med diagnosen hjertesvikt». 
Et spennende prosjekt hvor 
brukerne holder kontakt med 
kommunehelsetjenesten via 
elektronisk verktøy. I denne 
sammenhengen var det IPAD 
som var benyttet som kommu-
nikasjonsverktøy. Neste på 
programmet var Ola Kleve-
land (Phd-stipendiat NTNU og 
spesialist i indremedisin ved 
St. Olavs Hospital). Fokuset 
hans var «Salt, væske og vekt 
ved hjertesvikt – Hvor mye er 
for mye?».

Så var vi kommet til avslut-
ningen og i år var Per Hembre 
Kotte invitert til å snakke om 
«Livet består av valg; noen 
tanker omkring personlig 
sikkerhet». De som i forkant 

Årets toastmaster Lene Strand. Foto: Cecilie Odland
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hadde tenkt at 1,5 time var i overkant lang tid i 
forhold til et sånt foredrag, fikk ikke rett denne 
gangen. Kotte klarte med sin unike formidling-
sevne og godt illustrerte presentasjon å fange 
oppmerksomheten i salen hele veien. Han 
belyste hverdagslige valg vi alle står overfor 
og som vi velger å løse på ulik måte. Felles for 
alle valg er at de vil få konsekvens for utfallet, 
på en eller annen måte. En tankevekker for 
oss alle, og et viktig budskap å ta med tilbake 
til klinikken. Tror ikke et øye var tørt når han 
til slutt avsluttet med sangen «If tomorrow 
never comes», akkompagnert med en nydelig 
billedserie.

Det var nok ingen lett oppgave Siv Olsen hadde 
som skulle avslutte kongressen etter dette, 
men med sin vanlige dyktige fremtreden trakk 
hun de store linjene fra siste dagers program 
og ønsket alle vel hjem. Takk til alle som var 
med på å gjøre landskongressen i Trondheim 
helt unik og spesiell – og vi håper å se så 
mange igjen i Harstad neste år!

Informasjon vedrørende  
spørreundersøkelsen 
som ble gjennomført på 
kongressen

I tråd med tradisjoner fra tidligere 
kongresser ble kongressen også i år 
benyttet til å samle inn informasjon 
som skal brukes for å forbedre dagens 
praksis. NSF-LKS gjennomførte del 2 av 
spørreundersøkelsen som ble gjennom-
ført per mail i 2015. Vi vet at livsstilsen-
dringer hos hjertepasienten er viktig for 
å redusere risikoen for nye hendelser. 
Forskning viser også at det kan være en 
sammenheng mellom helsearbeiderens 
egen livsstil og den tiden som brukes til 
livsstilsveiledning av pasienten. Hoved-
hensikten med studien er derfor å finne 
ut hvor mye tid sykepleieren bruker på 
ikke-planlagt livsstilsveiledning. Med 
ikke-planlagt livsstilsveiledning mener 
vi den tiden sykepleieren bruker på 
livsstilsveiledning utenom organisert 
undervisning/hjertekurs. Dette kan for 
eksempel være under stell, matsituasjon 
eller andre sykepleie-pasient-møter. Vi 
ønsker også å finne ut om det er noen 
sammenheng mellom kunnskap om 
livsstilsendring og bruk av retningslinjer 
i faget vårt og livsstil relatert til hjerte 
og karsykdommer. Det er ikke gjort tils-
varende studier i Norge tidligere.

Resultatene fra undersøkelsen vil 
presenteres i flere forum. Det av inter-
nasjonal interesse er tenkt presentert i 
en vitenskapelig artikkel. Hjerteposten 
og vår egen kongress vil være arenaer 
for delresultater og tilslutt alle resul-
tatene når artikkelen er publisert. De 
første resultatene vil nok ikke være 
tilgjengelig før neste års kongress.

Takk til LKS Sør Trøndelag
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Abstraktet som vant pris for BESTE ABSTRAKTSPRESENTASJON 

Kan skrøpelighet  
kartlegges? 

Ulike kartleggingsverktøy og sykepleierens rolle i  
kartlegging av skrøpelighet ved  

Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR)
Camilla Hage1,2, Kari Hanne Gjeilo1,2,3 

1Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, 2Institutt for sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og  
sosialvitenskap, NTNU, 3Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, NTNU Trondheim

Bakgrunn: Transcatheter Aortic Valve Replace-
ment (TAVR) er et mindre invasivt inngrep 
enn tradisjonell åpen klaffekirurgi, og er et 
behandlingsalternativ til eldre pasienter med 
symptomatisk alvorlig aortastenose. Kandi-
dater for TAVR er ofte eldre, skrøpelige og 
komorbide. Kartlegging av skrøpelighet er i 
likhet med anatomiske overveielser, vurdering 
av komorbiditet og operasjonsrisiko viktig for 
utvelgelse av pasienter til TAVR. Hensikten 
var derfor å vurdere aktuelle kartleggingsver-
ktøy for skrøpelighet, og belyse hvordan 
sykepleiere kan bidra med å vurdere dette 
hos pasienter som er kandidater for TAVR. 

Metode: Det ble søkt og sammenfattet 
litteratur for å kunne besvare hensikten. 
Litteratursøk ble gjort i databasene 
PubMed, ProQuest og Science Direct med 
publiseringsdato fra år 2010 til i dag.  

Resultat: Det finnes ikke en entydig defin-
isjon av skrøpelighet og kartleggingsverktøy 
ble valgt ut i fra enkeltstudienes definisjon av 
skrøpelighet. I flere av studiene ble skrøpelighet 
definert som sammensatt av redusert fysisk 
funksjon, inaktivitet, svakhet og treghet («slow-
ness»). De mest brukte verktøyene var test av 
håndgrepsstyrke, Katz ADL Index, 5-meters 
gangtest og Mini Nutritional Assessment 

(MNA). Sykepleiere kan bidra med å vurdere 
skrøpelighet ved hjelp av kartleggingsver-
ktøy som et bidrag til selektiv pasientutvel-
gelse og oppfølging etter inngrepet, slik som 
individuell pleieplan og utreiseplanlegging.  

Konklusjon: Enighet om en definisjon på 
skrøpelighet vil kunne gjøre valg av kartleg-
gingsverktøy enklere og mer standardisert. 
Det trengs mer forskning om kartleggingsver-
ktøyene og bruken av disse. Sykepleiere har en 
viktig rolle i kartleggingen av skrøpelighet noe 
som også kan bidra til bedre oppfølging etter 
inngrepet.  

Nøkkelord: kartlegging, skrøpelighet, Tran-
scatheter Aortic Valve Replacement
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Abstraktet som vant pris for BESTE POSTERPRESENTASJON 

Hjerter banker for  
lyst og glede 

- Hvorfor utelater sykepleiere å gi  
seksualrådgivning og informasjon til pasienter som 

har koronar hjertesykdom?  

Hilde Wang Sørensen spesialsykepleier kardiologisk sykepleie. Hjerte, lunge karkirurgisk avdeling Universitetssykehuset Nord 
Norge, Tromsø. 

Bakgrunn: Forsking viser at mange syke-
pleiere svikter når det gjelder å snakke om 
og gi seksualrådgivning til pasienter med 
koronar hjertesykdom. Studier viser at både 
pasientene og deres partnere har behov for 
slik informasjon for trygt å kunne gjenoppta 
seksuallivet etter for eksempel et hjerteinfarkt.  

Hensikt: Undersøke hvilke barrierer som 
foreligger for sykepleierne for å gi seksual-
rådgivning og informasjon til pasienter med 
koronar hjertesykdom.  

Metode: Oppgaven er basert på systematisk 
litteraturgjennomgang. Basert på spesifiserte 
søkeord satt opp i PICO er det søkt i forskjellige 
databaser, hovedsakelig i PubMed og CINAHL. I 
tillegg er egne erfaringer trukket frem i både 
innledningen og i diskusjonsdelen.  

Resultat: Sykepleiernes største barrierer for å 
ta dette temaet opp er manglende kunnskap 
om temaet og praktisk trening og erfaring med 
å snakke om dette, samt forlegenhet og redsel 
for å støte pasientene. Noen mener at det ikke 
er deres ansvar og noen tror at pasientene ikke 
forventer det av dem. Manglende retningslinjer 
for å gjennomføre disse samtalene, struktur-
elle utfordringer som manglende tid og avde-
lingens policy, sykepleiernes egne holdninger 

om temaet og kulturelle betingelser er også 
med på å skape barrierer. 

Konklusjon: Ved å øke kunnskapen hos syke-
pleierne på å gi seksual rådgivning til pasienter 
som har koronar hjertesykdom kan barri-
erene for å snakke om dette bli mindre. Økt 
kunnskap kan føre til at sykepleierne blir tryg-
gere på hvilken informasjon de skal gi og hvilke 
spørsmål de skal stille for å skape mer åpenhet 
og trygghet rundt seksualitet. Dette kan gjøres 
ved hjelp av kursing, etterutdanning og praktisk 
trening. 

Søkeord: Sexual counseling, myocardial infar-
cation, cardiac nurses, attitude of health 
personal, nurses role, nurse – patients rela-
tions, nurses barriers.   
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Kongresskalender
J U N I J U L I A U G U S T

18 - 21 JUNI 2017, WIEN
EHRA EUROPACE - CARDIOSTIM 2017

www.escardio.org/Congres-
ses-&-Events/Upcoming-congresses/
EHRA-Europace-%E2%80%93-Cardio-
stim/EHRA-EUROPACE-CARDIOSTIM

8 - 10 JULI 2016, FIRENZE
Frontiers in CardioVascular Biology

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

Cardiovascular-Biology

26 - 30 AUGUST 2017,  
BARCELONA

ESC Congress 2017

www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Upcoming-congresses/ESC-Congress/

Next-congress/ESC-Congress-2017

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

24 - 26 SEPTEMBER 2017, 
LONDON

PCR London Valves

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

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

Allied Imaging Techniques

www.worldcongressofcardioecho2017.com/

15 – 17 OKTOBER 2017, 
VENEZIA

ICCAD 2017 – the 12th International 
Congress on Innovations in Coro-

nary Artery Disease

www.iccadcongress.com/

N O V E M B E R D E S E M B E R

26 - 28 OKTOBER 2017, 
OSLO

Kardiologisk høstmøte 2017

http://www.ccnorway.no/

11 - 15 NOVEMBER 2017, 
ANAHEIM, CA

AHA Scientific Sessions 2017

www.heart.org

6 - 9 DESEMBER 2017, 
LISBOA

EuroEcho-Imaging 2016 

https://healthmanagement.org/c/ 
cardio/event/euroecho-imaging-2017
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Fedmekirurgi 
- reduserar risikoen for kardiovaskulær  

lidelse hjå pasienter med alvorleg fedme

Tone Flølo, Phd- stipendiat, Helse-Bergen/Voss sykehus, Institutt for Global helse og Samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Dei første nordiske fem-årsresultata etter vertikal ventrikkelreseksjon (gastrisk 
«sleeve») for alvorleg fedme [1] viser betydeleg tilbakegang i førekomst av type 2 
diabetes (T2DM) og hypertensjon to og fem år etter operasjonen. 

Introduksjon og bakgrunn
Nedgangen i mortalitet 
grunna kardiovaskulær 
sjukdom (CVD) har i 
betydeleg grad sakka fart dei 
siste fem åra. Forfattarane av 
artikkelen «Recent trends in 
cardiovascular mortality in 
the United States and public 
health goals» forklarer dette 
med aukande førekomst av 
fedme (KMI≥30)  og diabetes 
type 2 [2].  På 40 år har føre-
komsten av fedme i verda 
auka frå 3 til 11% hjå menn, 
og frå 6 til 15% hjå kvinner. 
Vi har sett ei tilsvarande 
utvikling i Norge: Ein stor 
populasjonsstudie som 
strekker seg over to tiår viste 
auka kroppsvekt i alle vekt-
kategoriar, og at om lag 1 av 5 
vaksne har fedme [3]. 

Nyleg publiserte data stad-
fester i tillegg samanhengen 
mellom fedme tidleg i livet 
og mortalitet grunna CVD hjå 
unge vaksne [4]. I ein grafisk 
oversikt frå FHI-rapporten 
«Sykdomsbyrde i Norge» ser 
vi at hjarte- og karsjukdom er 
ein av dei tre største dødsår-
sakene i Norge i dag, og at 

usunt kosthald og høgt blod-
trykk er dei viktigaste risik-
ofaktorane for død før fylte 
70 år [5]. Fedme og alvorleg 
fedme gir såleis auka risiko 
for å utvikle T2DM og kardi-
ovaskulær sjukdom[6], (så 
vel som fleire alvorlege kreft-
former[7] og tidleg død [8]). 

Ulike fedmekirurgiske inngrep 
er i dag internasjonalt anerk-
jente behandlingsformer som 
kan gje pasientar med fedme 
eit reelt håp om langvarig 
vekttap og betring i helse og 
livskvalitet [9-12]. Behov og 
etterspurnad etter kirurgisk 
behandling for fedme har 
auka som ei følgje av dette. 
Dei mest brukte operasjons-
metodane er i stadig endring 
og utvikling for å oppnå best 
mogeleg resultat med færrast 
mogeleg biverknader og 
komplikasjonar for pasien-
tane. Det er difor særskilt 
viktig å publisere data for nye 
operasjonsmetodar der lang-
tidsresultat manglar. 

I artikkelen «Five-year 
outcomes after vertical 

sleeve gastrectomy for 
severe obesity. A prospec-
tive cohort study» har vi 
mellom anna studert endring 
i førekomst av vektrelaterte 
sjukdomar som diabetes og 
hypertensjon etter vertikal 
ventrikkelreseksjon (VV), også 
omtalt som gastrisk “sleeve”, 
for alvorleg fedme [1].

Metode
Studien er basert på pros-
pektivt innhenta kliniske og 
demografiske registerdata frå 
168 pasientar operert med VV 
i perioden mellom desember 
2005 og november 2010, med 
måletidspunkt preopera-
tivt, 3, 12, 24 og 60 månader 
postoperativt. Inklusjon-
skriterier var kroppsmas-
seindex (KMI=kg/m²) ≥ 40 
eller ≥ 35 med fedmerelatert 
sjukdom, ingen aktiv psykose 
eller alkoholmisbruk, og 
alder mellom 18 og 65 år. 
Ikkje-kirurgiske tiltak for 
vektnedgang var prøvd. 

VV er ein relativt ny fedme-
kirurgisk prosedyre som 
er føretrekt av stadig fleire 

H O V E D T E M A
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fedmekirurgar verda over.  
Denne vert utført ved at det 
meste (80-90%) av magese-
kken vert fjerna, og berre en 
tynn «arm» («sleeve») står 
igjen mellom øsofagus og 
duodenum. Tarmstystmet er 
anatomisk intakt. Vekttapet 
pasientane erfarer skuldast 
både restriktive og hormo-
nelle mekanismar; restmag-
esekken har mindre plass til 
mat, og området som produs-
erer svolthormonet Ghrelin 
(fundus) er fjerna (Fig 1). 

Resultat
Av i alt 168 pasientar (preop-
erativt) med ein gjennom-
snittsalder på 40 år  var 119 
(71%) kvinner. Komplette 
data var tilgjengelege for 155 
pasientar (92%) ved to års 
oppfølging, og for 137 (82%) 
ved fem års oppfølging.  Vi 
fann ingen statistisk signi-
fikant forskjell i preoperativ 
status mellom pasientane vi 
hadde oppfølgingsdata på 
etter fem år, og pasientane vi 
ikkje hadde oppfølgingsdata 
på (Tabell 1). 

Ti (6%) av pasientane fekk 
postoperative komplikas-
jonar som bidrog til nytt 
sjukehusopphald på meir 
enn sju dagar. I tillegg vart 
sju pasientar (4.2%) reoperert 
grunna plagsam gastrointes-
tinal refluxsjukdom (GERD) 
eller utilstrekkeleg vekttap 
mellom eitt og to år etter 
primæroperasjonen. Vekt-
tapsdata for desse pasien-
tane hadde ikkje signifikant 
innverknad på dei øvrige 
resultata. 

Gjennomsnittsvekta til 
pasientane var 135 kg før 
operasjonen, og gjennom-
snittleg KMI tilsvarande 46.2 
kg/m². Ein rekna operas-
jonen som vellukka dersom 
pasientane hadde redusert 
overvekta med 50% etter fem 
år. Inklusiv pasientane som 
vart reoperert for lågt vekttap 
(n=6), hadde 39% oppnådd ≤ 
50% overvektstap etter fem 
år. Følgjande hadde 61% 
lukkast med å gå ned > 50% 
av overvekta fem år etter VV 
(Fig 2). 

Fig 1. Vertikal ventrikkelreseksjon (Gastrisk «sleeve»)



Omfanget av pasientar som 
fekk medikamentell behan-
dling for fedmerelaterte 
tilleggssjukdomar før dei 
vart operert, var betydeleg 
redusert etter fem år. Eg 
vel i denne samanhengen 
å trekke fram  endringane i 
T2DM og hypertensjon som 
er kjende risikofaktorar for 
CVD. Nær 80% av pasientane 
med medikamentbehandla 
T2DM preoperativt (33/168), 
var i remisjon (fs-glucose < 7 
mmol/L, HbA1c ≤ 6.4%, ingen 
medisin) to år etter VV, og fem 

år postoperativt var 63% fram-
leis i remisjon. For pasientane 
med hypertensjon før VV 
(98/161), var 62% i remisjon 
(Blodtrykk < 140/90 mmHg, 
ingen medisin) etter to år, og 
60% var framleis i remisjon 
etter fem år (Fig 3).

Vektutvikling, T2DM og hyper-
tensjon
Alvorleg fedme er ein kronisk, 
progressiv og svært behan-
dlingsresistent sjukdom. 
Ny vektoppgang i perioden 
mellom to og fem år postop-

erativt er difor ei utfordring 
etter alle fedmekirurgiske 
prosedyrer. Utilstrekkeleg 
vekttap eller vektoppgang 
etter VV kan til dømes skul-
dast kirurgtekniske feil, 
psykiatrisk komorbiditet eller 
hormonelle faktorar [13, 14]. 

Sjølv om vi ser ein klar 
samanheng mellom fedme 
og T2DM, er dei underlig-
gande mekanismane ikkje 
fullt ut forstått. Prediktorar 
for fråver av T2DM-remisjon 
etter fedmekirurgi omfattar 
bruk av insulin og eit lågare 
postoperativt vekttap [15]. I 
denne kohorten, der 8 av 33 
pasientar med T2DM brukte 
insulin før operasjonen, fann 
vi remisjonsrater på 79% etter 
to år og 63% etter fem år. 
Funna samsvarer med nylege 
oversiktsstudier som viser til 
remisjonsrater på 60.8% fem 
år etter VV og 66.7% fem år 
etter gastrisk bypass (GB) [16, 
17]. 



Remisjonsresultata for 
hypertensjon etter fem år 
i denne studien ligg noko 
høgare enn resultata frå 
tilsvarande studier [18, 19]. 
Dei fleste publiserte studier 
på blodtrykkskontroll etter 
fedmekirurgi kjem frå klin-
iske forsøk innan metab-
olsk kirurgi for T2DM [20]. 
Mykje tyder på at den 
betydelege effekten av VV 
på hypertensjon følgjer dei 
same mekanismane som er 
involvert i remisjon av T2DM 
-  og at desse mekanismane 
vert sett i spel uavhengig av 
vekttapet.

Vekttap som resultat av kva 
behandlingsmetode som 
helst vil imidlertid redusere 
risiko for CVD - og snu sjuk-
domsframkallande mekan-
ismar som er forårsaka av 
metabolsk dysfunksjon [21]. 
Men framveksten av fedme-
kirurgi (metabolsk kirurgi) er 
eit resultat av at diettar og 
andre livsstilsmodifikasjonar, 
aleine, kjem til kort.

Konklusjon
Vertikal ventrikkelreseksjon 
bidrar til vekttap og remisjon 
av fedmerelatert T2DM og 
hypertensjon etter fem år, 
tilsvarande gastrisk bypass. 
Våre funn samsvarer med 
nye data presentert i Journal 
of the American Heart Asso-
ciation: Fedmekirurgi gir varig 
reduksjon i risikofaktorar for 
CVD og reduserer langtids-
risiko for hjartesvikt [22].  
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Introduksjon 
Mobilisering av pasienter som gjennomgår 
langtidsbehandling med Intra Aorta Ballong 
Pumpe (IABP) er et tema som både praksis, 
nasjonale og internasjonale retningslinjer  
pålegger pasienten store bevegelsesrestriks-
joner. Hvor stor den reelle faren for komplikas-
joner faktisk er ved utstrakt mobilisering synes 
å være lite kjent. På Kardiologisk avdeling ved 
OUS Rikshospitalet har vi en litt mer utradis-
jonell tilnærming til dette, som vi gjerne vil 
dele. Artikkelen bygger i hovedsak på praktisk 
erfaring fra avdelingen. 

Bakgrunn 
Hjertesvikt er en progredierende, kronisk 
sykdom som i dag rammer 1-2 % av befolk-
ningen i den vestlige verden (1). Ti prosent av 
pasienter med hjertesvikt befinner seg i NYHA-
klasse IIIb-IV; det vil si at de har den alvorligste 
graden av hjertesvikt med livstruende symp-
tomer. De lever et liv med hyppige sykehusin-
nleggelser og en mortalitetsrate på rundt 50 % 
etter ett år (2). En akutt sviktforverring krever 
intensiv behandling. Første behandlingstiltak i 
denne fasen er ofte farmakologisk med vaso-
pressorer og inotropiske medikamenter. Når 
dette ikke er tilstrekkelig, kan det være aktuelt 

med mekanisk sirkulasjonsstøttende behan-
dling. Den mekaniske sirkulasjonsstøtten som 
tilbys i Norge er IABP, Impella, Extra Corpo-
real Membrane Oxygenation (ECMO) og Left 
Ventricular Assist Device (LVAD). Av disse 
behandlingene er IABP ofte det vanligste 
førstetiltaket i den akutte fasen (3). 

IABP     
Siden 60-tallet har IABP blitt benyttet for å 
stabilisere pasienter sirkulatorisk. Ballong-
pumpen legges via arteria femoralis til aorta 
descendens. Ballongen fylles i diastolen når 
aortaklaffen lukkes, og gir et økt perfus-
jonstrykk til koronarkar og vitale organer. 
Denne mekanismen styres pulssynkront via 
en ekstern konsoll. Når ballongen deflateres 
i systolen senkes det ende-systoliske blod-
trykket i aorta; venstre ventrikkels afterload, 
arbeidsbelastning og oksygenforbruk redus-
eres og den ventrikulære tømmingen øker (4).
Behandling med IABP kan få pasienten tilbake 
til sin habituelle tilstand uten utvidede tiltak. 
Situasjonen kan imidlertid også være så 
alvorlig at pasienten blir avhengig av sirku-
lasjonsstøttende behandling frem til de får et 
nytt hjerte eller LVAD. I praksis kan pasienter 
da ligge med IABP flere uker, på Kardiologisk 
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overvåking har behandlingen vart opp til 3 
måneder. Tallfestet materiale fra Rikshospitalet 
har vist en gjennomsnittlig liggetid med IABP 
før hjertetransplantasjon (HTx) på 21 ± 16 dager 
(fra 3–66 dager) (11) og på 17,3 ± 19,3 dager i 
forkant av HTx/LVAD (5). 

Komplikasjoner ved IABP 
Jo lenger liggetid på IABP-pasienten har, dess 
mer øker faren for komplikasjoner (6). Poten-
sielle komplikasjoner til IABP-behandling kan 
være lokale og systemiske blødninger, ischemi, 
disseksjon, ballongruptur og stillestående 
ballong. Perifer arteriell sykdom, høy alder, 
kvinner, diabetes mellitus, hypertensjon, lang-
varig støtte, store kateterstørrelser, kroppsover-
flate <1,8m2 og Cardiac Indeks <2,2 l/min/m2  
er faktorer som påvirker faren for vaskulære 
komplikasjoner (7). 
En av de største utfordringene ved IABP-behan-
dling er at metoden fører til begrenset mulighet 
for mobilisering av pasienten (6). Det er ca 1 
meters kateterlengde fra pasientens kropp til 
IAPB-konsollen. Dersom det kommer ”knekk” 
på kateteret, ved at pasienten for eksempel 
bøyer hofteleddet, gir det alarmer og maskinen 
kan stoppe. Bevegelse i kateteret kan gi komp-
likasjoner som dislokalisasjon av kateteret og 
økt fare for blødning fra innstikkstedet. Faren 
for komplikasjoner og redselen for å mobilisere 
pasientgruppen, kan med dette føre til en 
uheldig immobilisering av hjertesviktpasienten. 

Komplikasjoner ved immobilisering av svikt-
pasienter med progredierende hjertesvikt
Bakgrunnen for at det på Kardiologisk 
overvåkning blir vurdert ”utstrakt” mobilisering 
av pasienter med langvarig IABP, er faren for 
generelle komplikasjoner til langvarig senge-
leie og immobilisering. 
Det har vist seg at hjertesvikt i NYHA klasse 
III-IV har økt fare for venøse tromber (8). Lang-
varig immobilisering og mangel på leddbev-
egelser over tid, vil føre til skjelett- muskel 
atrofi, tap av muskelfibre og en økning av ikke- 
kontraktilt intramuskulært vev. Dette gir redu-
sert muskelstyrke,  redusert bevegelsesevne 
og økende kontraksjoner (9). Muskelsvinnet går 
også direkte utover hjerte- og lungemuskula-

turen, og vil dermed kunne redusere hjerte- og 
lungefunksjonen ytterligere. Dette kan gjennom 
hele forløpet gi uheldig konsekvenser, som 
redusert hostekraft og slimmobilisering, samt 
nedsatt mobiliseringstoleranse (9). I tillegg til 
disse faktorene, kan immobilisering føre til  
decubitus, mage-tarm problemer og redusert 
apetitt, samt nedsatt velvære og søvn (10).
Komplikasjonene ved langvarig sengeleie, kan 
føre til forlenget rehabiliteringsbehov og økt 
hospitalisering etter den intensive fasen (9). 
Pasientene med IABP-behandling i påvente 
av en større operasjon, som HTx eller LVAD, er 
avhengig av at kroppen holder så god stand 
som mulig slik at den tåler både det per- og 
post operative forløpet, inkludert en lengre 
rehabiliteringsfase.

IABP-pasienter på Kardiologisk overvåkning 
Kardiologisk overvåkning har kun ikke 
sederte pasienter. IABP benyttes i hovedsak 
til pasienter med: (1) STEMI komplisert med 
kardiogent sjokk, hvor IABP-behandlingen 
er hensiktsmessig i noen dager, og (2) Kardi-
omyopati med akutt sviktforverring. Dette er 
pasienter som ofte er aktuelle for LVAD og /
eller HTx, og kan derfor bli liggende på IABP på 
Rikshospitalet i uker og måneder.  

Fordi langtidsbruk av IABP hos våkne pasienter 
er relativt hyppig på Kardiologisk overvåkning, 

Elisabeth Høgseth og Annik Kaatorp Mathisen, 
«Mobilisering av pasienter med intra aorta ballong 
pumpe» litteraturstudie i sykepleie, 2008-2009
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har avdelingen en annen tilnærming og praksis 
i forhold til mobilisering enn hva retningslinjer 
og produsenter anbefaler. Pasientene mobilis-
eres ut av seng og gjerne på spasertur i korridor.

Kriterier for utstrakt mobilisering av IABP-
pasienter på Kardiologisk overvåkning:
Avklaring vedrørende mobilisering av den 
enkelte IABP-pasient gjøres i samråd med 
lege, fysioterapeut og perfusjonist. Kardiologisk 
overvåking har i sine prosedyrer satt opp veile-
dende kriterier for når pasienter med IABP-be-
handling kan mobiliseres: 

Pasienten må være hemodynamisk ”stabil”:
• stabilt blodtrykk
• fravær av livstruende arytmier
• ikke behov for flere pågående infusjoner 

med potente medikamenter

Pasienten må være respiratorisk stabil:
• uten behov for annet oksygentilførsel enn 

fra brillekateter

Generelle kriterier:
• innstikkstedet er reaksjonsfritt 
• ingen økt blødningstendens
• begrenset med annet invasivt utstyr som 

Swan Ganz kateter og arteriekran
• personalkapasitet

Gjennomføring av utstrakt mobilisering
Ved mobilisering etter lengre sengeleie, er 
gjerne fysioterapeuten delaktig sammen med 
en eller to sykepleiere. Når mobilisering foregår 
på pasientstue, behøver ikke IABP å kobles fra 
scopet, og perfusjonist må derfor ikke være 
tilgjengelig. I begynnelsen er det aktuelt å stå 
ved siden av sengen og gjøre øvelser. På grunn 
av fare for ballongforskyvning unngås øvelser 
som medfører at overkroppen bøyes særlig 
fremover. Det kan være aktuelt å sitte i lenestol 
eller gå på do-stol ved behov.

Ved mobilisering ut av rommet må IABP-kon-
sollen kobles fra scopet, og IABPs egne EKG 
elektroder benyttes for EKG trigging og rytmeo-
vervåkning. Dette innebærer at perfusjonist bør 

være tilgjengelig. Noen pasienter har behov for 
prekestol i starten, mens andre går fritt. Enkelte 
pasienter klarer å gå flere hunder meter, andre 
blir slitne etter ca 20 meter.

Praktiske implikasjoner ved utstrakt mobilis-
ering av IABP-pasienter 
Mobilisering av pasienter med IABP krever 
både kompetanse, trygghet og ressurser hos 
helsepersonalet. Aktiviteten må planlegges 
nøye siden dette ofte skjer i samarbeid med  
fysioterapeut og perfusjonist. På dagtid er 
fysioterapeut og perfusjonist ofte lettere tilg-
jengelige. På kveld og i helg må sykepleieren 
utføre dette alene. Pasienten er da avhengig av 
at sykepleieren har god kompetanse på IABP, 
og er trygg på mobilisering uten perfusjonist. 
Det vil si at sykepleieren må vite hvilke begren-
sninger som foreligger ved mobilisering. Hun 
må gjenkjenne tegn til ballongforskyvning, 
kunne vurdere kurveforandringer og alarmer 
som kan oppstå på IABP-konsollen, og iverk-
sette hensiktsmessige tiltak. Røntgen thorax tas 
jevnlig for å vurdere IABP-posisjonering.

Helsepersonells og IABP-pasienters erfaringer 
med utstrakt mobilisering
Tall fra Rikshospitalet der langvarig IABP bruk 
ble undersøkt, viste at av 40 pasienter med 
langtidsbruk av IABP fikk tre pasienter lokal 
arterieskade, to fikk sepsis og en fikk ileus (11). 
Hvor stor andel av komplikasjonene som kan 
knyttes til den utvidete mobiliseringspraksisen 
er uvisst. Erfaringsmessig er det mer ufarlige 
komplikasjoner som oppstår, som smerter 
fra innstikksted og mindre lokale blødninger. 
Fordeler og risiko ved mobilisering må likevel 
vurderes for hver enkelt pasient. 
De fleste pasientene er svært motivert for 
trening.  Det blir en fin opplevelse å kunne 
være oppegående og se andre omgivelser enn 
pasientstuen. Helsepersonell observerer de 
positive resultatene av utstrakt mobilisering 
i form av bedre humør og motivasjon, bedre 
fysisk kapasitet, matlyst og søvn.
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Fremtiden- vil LVAD erstatte langvarig behan-
dling med IABP?
En stadig økende bruk av LVAD, også i den 
akutte fasen, har redusert liggetiden med IABP.  
Rikshospitalets gode  erfaringer med IABP har 
imidlertid ført til tilbakeholdenhet med innleg-
gelse av LVAD i påvente av HTx. Dette gjelder 
så lenge pasienten er stabil med den sirkulas-
jonsstøttende behandlingen IABP gir  (11, 12). 
For de pasientene som ikke fyller kriteriene for 
LVAD vil langvarig IABP fortsatt være aktuelt i 
fremtiden. 
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  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.
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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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OK programmet 
Overvåkningskompetanse ved intermediær-, overvåknings-, 
observasjons – og posteroperative enheter i Helse Bergen. 

Nina Fålun, MSc, intensivsykepleier. Koordinator for overvåkningsprogrammet, Seksjon for fag- og utdanning, 
Forsknings- og utviklingsavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus. Fag- og forskningssykepleier  

Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus. Førstelektor, Høgskolen i Bergen. 

Anita Lyssand, MSc, anestesisykepleier, Fagsjef, Seksjon for fag- og utdanning, Forsknings- og  
utviklingsavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus. 

Innledning
Høyere levealder og flere 
eldre utfordrer helsetje-
nesten og vil på sikt gi et 
økende antall pasienter med 
behov for intensivbehandling. 
Samtidig vil medisinsk-teknol-
ogisk utvikling åpne for nye 
muligheter innenfor diagnos-
tikk, behandling og oppfølging 
av alvorlig sykdom, med 
påfølgende behov for inten-
sivoppfølging og sykepleie 
(1). En forutsetning for effe-
ktiv bruk av intensivsengene 
er etablering av et tilstrek-
kelig antall intermediær- og 
overvåkingsenheter. Dette vil 
igjen avlaste sykehusenes 
sengeposter (2,3).  Disse enhe-
tene skal primært behandle 
pasienter med ett-organ 
svikt med alvorlige og akutte 
hendelsesforløp uten behov 
for respiratorbehandling 
(4). Helse Bergen etablerte 
høsten 2015 et sentralisert 
opplæringsprogram for å 
sikre sykehuset tilstrekkelig 
overvåkningskompetanse. 

Deltakere
Sykepleiere ved overvåkning-
savdelinger, intermediæren-
heter, observasjonsposter 
og postoperative avdelinger 
deltar i programmet. Ved 
opptak prioriteres sykepleiere 
med behov for faglig fordyp-
ning og fornyet kunnskap 
samt sykepleiere med fagsp-
esifikk videreutdanning og/
eller mastergradskompetanse 

innenfor blant annet kardiol-
ogisk sykepleie.

Målsetting
Programmet har til hensikt 
å kvalifisere sykepleiere 
uten spesialutdanning innen 
intensivsykepleie, og har et 
særlig fokus på kunnskap om 
pasientens vitale funksjoner 
og grunnleggende behov samt 
kvalitetssikring av handlings- 

Vaslava Petrovskaja får undervisning i bruk av trakeostomi av inten-
sivsykepleier Michael Mortensen. Foto Nina Fålun
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og vurderingskompetanse. 
Helseforetaket ønsker 
målrettet og systematisk 
bruk av ferdighetstrening og 
simulering ved opplæring av 
ansatte (1). Utvikling av klin-
iske ferdigheter og handling-
skompetanse er derfor et 
kjerneelement i programmet. 

Undervisning og veiledning
Programmet er organisert i 
tre moduler. Hver modul har 
en varighet på tre dager, med 
ni undervisningsdager, tre 
veiledningsdager og en hospi-
teringsdag. Deltakerne i OK 
programmet tas ut av turnus 
i de til sammen 13 dagene 
programmet pågår. Alle tre 
modulene tilbys hvert vår - og 
høstsemester.
Undervisningen er knyttet til 
tematikker som respirasjon, 
sirkulasjon og sykepleiefaglige 

emner samt simulering-
strening, klinisk eksaminasjon, 
bruk av medisinsk utstyr 
og tolking av hjerterytmer 
(Tabell 1). Ved undervisning 
med pasientfokus som søvn, 
smerte, ernæring og elimi-
nasjon, delirium, trykksårs-
forbygging og smittevern 
har bruk av ulike screen-
ingsverktøy et sentralt fokus. 
Undervisere er enten spesi-
alsykepleiere og/eller har 
mastergrad/PhD kompetanse. 
Modulene planlegges med to 
ukers mellomrom, da syke-
pleierne skal få anledning til 
benytte ny kunnskap under 
veiledning av intensivsyke-
pleier med lang veileder-
erfaring. To veiledningsdager 
er lagt til veileders enhet 
(intensivavdeling) og en til 
deltakers enhet. Veiledningen 
har hovedfokus på systema-

tisk observasjon og vurdering 
av pasientens vitale funks-
joner og grunnleggende 
behov. Sykepleierens evne til 
prioritering og gjennomføring 
av planlagte tiltak er sentralt 
i veiledningen. Hensikt med 
den pasientnære veiledningen 
er å få tid og rom til refleksjon 
knyttet til pasientens sykdom-
stilstand og mulige komplikas-
joner.

Ferdighetstrening
Basal kunnskap om EKG 
og arytmi formidles både 
gjennom målrettet under-
visning og gjennom arbeid 
i grupper. Hensikten med 
tilbudet er at sykepleiere skal 
kunne skille mellom behan-
dlingskrevende og normale 
hjerterytmer. 

Lege Anders Rotevatn lærer deltakere i OK programmet å lytte på «pasientens» hjerte og lunger.  
Foto Nina Fålun 
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Varighet; 13 dager fordelt over 7 uker

Teoretisk undervisning Ferdighetstrening Veiledning og hospitering

Fysiologi og patofysiologi ved sirku-
lasjons- og respirasjonssvikt, sepsis 
og nevrologiske tilstander, vasoak-
tive medikamenter, væske- og 
elektrolytt-behandling, S/B tolking  
 
Screeningsverktøy ved søvn, smerte, 
ernæring, delirium med mere

Bruk av medisinsk utstyr, systema-
tiske kliniske undersøkelser, auskul-
tasjon, simulering og tolking av 
hjerterytmer

Systematisk observasjon av kritisk 
syk pasient, prioritering av tiltak

Tre dager med klinisk veiledning av 
intensivsykepleier og en dag med 
hospitering hos meddeltaker

Kvalitetssikring av bruk av 
medisinsk utstyr som BIPAP 
og CPAP, sprøytepumpe, 
trakestomi og stas-
jonære skop er sentralt i 
programmet. Det samme 
er trening på strukturerte 
kliniske undersøkelser og 
identifisering  av normale og 
patologiske funn ved hjelp 
av palpasjon, perkusjon, 
inspeksjon og auskultasjon. 
Hensikten med vurderingene 
er ikke å stille diagnoser, men 
å kunne skille det normale fra 
det unormale (5). 
Ved bruk av simulering 
ved sykehusets ferdighets-
senter etableres et læring-

smiljø som skal samsvare 
med en reell klinisk pasient-
situasjon.   Instruktørene i 
programmet er utdannet 
fasilitatorer. Hensikten med 
simuleringen er å trene på 
prosedyrer, oppøve evne til 
kritisk tenkning, ta beslut-
ninger og vise evne til kommu-
nikasjon og teamarbeid i en 
akuttsituasjon (6).

Evaluering
Overvåkningsprogrammet 
er dynamisk og endres 
fortløpende basert på deltak-
ernes evalueringer. Fire kull 
har gjennomført programmet 
og tilbakemeldingene er posi-

tive. Programmets struktur og 
kliniske innretning oppleves 
som svært relevant og gir 
inspirasjon til videre læring. 
Overføringsverdien til tils-
varende sykehus i Norge bør 
være stor. Det er gjennom-
ført en evalueringsstudie 
med deltakere fra første kull. 
Artikkelen er akseptert for 
publisering i Tidsskriftet Syke-
pleien i inneværende år.

Referanser
Kompetansestrategi for Helse-Bergen 
2015-2030. 
Flaatten H, Søreide E. Intensivmedisin 
i Norge. Tidsskrift for Den norske 
legeforening 2010; 130:166-8.
Heyerdal F, Lervåg SO, Skagestad M, 
Jacobsen D. Hva er en indremedisinsk 
intensivavdeling? Tidsskrift for Den 
norske legeforening 2012; 132:632-3.
Retningslinjer for intensivvirksomhet i 
Norge 2014. 
http://nafweb.no/standarder/
retningslinjer-for-intensivvirksom-
het-i-norge/
Breivik S, Trymi A. Hva innebærer 
systematisk klinisk undersøkelse i 
sykepleie? Sykepleien Forskning 2013 
8 (4):324-332.
Ødegården T, Struksnes S, Hofmann 
B. Pasientsimulering i helsefag – en 
praktisk innføring. 2015. Gyldendal 
Norsk Forlag.

Debriefing etter simuleringstrening. Foto Nina Fålun

Tabell 1. Kompetanseprogram for overvåknings-, postoperative- og intermediærenheter
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Hvordan syntes du det har vært å delta på 
OK programmet?

- Det har vært lærerikt og interessant. 
Mye av undervisningen har kombinert teori og 
praktiske øvelser, noe som har vært positivt.
Det har også vært faglig engasjerende å være 
i praksis ved andre poster. Muligheten til 
nettverksbygging har vært stor både i selve 
undervisningsperioden og under praksis.

Hvordan kan den nye kunnskapen 
anvendes i din praktiske hverdag?

- Det har vært svært nyttig å lære systematisk 
observasjon, noe som er svært anvendbart i 
den kliniske hverdagen. Undervisning i forhold 
til andre organ enn hjerte, for eksempel nyre og 
lunge har medført økt kompetanse og trygghet.

Hvordan syntes du det har vært å delta på 
OK programmet?

- Det meste har vært veldig bra, spennende og 
lærerikt. Mye nytt fagstoff som jeg ikke kunne 
fra før. Noe av pensum har jeg satt et lite 
spørsmålstegn ved. Da spesielt med tanke på 
anvendbarhet inn i vår kliniske hverdag.
Programmet har uansett gitt en stor mulighet 
til nettverksbygging og lærdom om andre 
poster. Hospitering var veldig kjekt!

Hvordan kan den nye kunnskapen 
anvendes i din praktiske hverdag?

- Fagkunnskapen vi sitter igjen med er svært 
anvendbar inn i klinikken. Mye kan brukes 
direkte inn i pasientbehandlingen. Imidlertid 
er det utfordrende om alt vi har lært på 
programmet skal benyttes på alle pasienter.  
Vi må nok prioritere!

Kristine Gundersen 

Trude Stendal  

Foto: Irene Instenes

Foto: Irene Instenes
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Implantasjon av «Implanterbar 
Loop Recorder (ILR)» på  
Atrieflimmerpoliklinikk

Heidi Guldbransen, Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie, atrieflimmerpoliklinikken, St Olavs Hospital, Trondheim

Atrieflimmerpoliklinikken på St Olavs hospital ble opprettet i januar 2013, og er i dag 
et tilbud for pasienter med hjerterytmeproblematikk.

D et er ansatt en kardiologisk sykepleier 
i 100% stilling. Ved poliklinikken er 
der opprettet eget telefon nummer 

hvor pasientene kan henvende seg. Denne er 
åpen fra 08-1100 på hverdager. Grunnene til 
begrenset telefontid, er at det kan virke forsty-
rrende på andre pasienter som for eksempel er 
til konsultasjon. Det er utarbeidet et visittkort 
som pasienten får med seg, slik at de kan ta 
direkte kontakt ved behov.

November 2016 startet vi opp med implant-
ering av Implanterbar Loop Recorder (ILR) hos 
pasienter hvor det er vanskelig å fange opp 
eventuell rytmeproblematikk, pasienter med 
synkoper, atrieflimmer osv. Disse pasientene 
har tidligere gjerne hatt Holter, rytmekort, R 
test og telemetri, men problemet har ikke latt 
seg fange.

En ILR device har batteri-tid på cirka 3 
år, og legges under huden på venstre 

side av brystkassen. Den peker 
på skrå ned mot apex, og 

kobles opp mot en avleser 
som brukes på pace-

maker kontrolleren. 
Pasientene får i 

tillegg med 
seg et  

 

hjemmemonitorering system, slik at hendelser 
som inntreffer hjemme blir oversendt til syke-
huset, leses av der og problemet identifisert.

Implantering av ILR ble startet opp på Atrief-
limmerpoliklinikken grunnet den lange 
ventetiden pasientene opplevde etter oppmøte 
på sykehus. Samtidig var det ikke nødvendig 
med operasjonsstue for denne prosedyren. 
Atrieflimmerpoliklinikken ved St Olavs Hospital 
er i utgangspunktet et undersøkelsesrom 
som er gjort om til kontor. Legene kan utføre 
prosedyren mellom for eksempel pacemaker 
implantasjoner, og pasienten kan reise hjem 
umiddelbart. Dette fører til mindre venting, og 
at sykepleier på atrieflimmerpoliklinikken får 
flere spennende oppgaver. Dette er en steril 
prosedyre, så alt utsyr må være på plass.

En annen fordel er at sykepleier som informerer 
pasienten i forkant om prosedyren, er tilstede 
under implantering, og gir informasjon på ny i 
forkant av  pasientens utreise. Blant annet er 
det viktig at pasienten ikke dusjer, og at plas-
teret må holdes tørt i ca 2 uker. Smertestillende 
kan benyttes om det skulle bli sårvondt. Infor-
masjon om hjemmemonitorering blir også gitt.
Oppsummert blir dette bedret pasientbe-
handling, mest fordi ventetiden reduseres og 
pasienten slipper å være innlagt så lenge i 
sykehus. Tid på operasjonsstua blir også frigitt, 
noe som avlaster pågrunn av stor pågang.
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– pasientens behandlingsforløp fra sykehusinnleggelse til 
hjem; pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten og ivaretagel-

sen etter utskrivelse til primærhelsetjenesten.

På vegne av CONCARD forskerne – Irene Instenes (studiekoordinator)

I disse dager starter det opp en stor regis-
terbasert multisenter studie som utgår fra 
Haukeland Universitetssykehus. Studien har 

navnet CONCARDPCI og skal undersøke pleie 
og pasientoppfølging etter percutan coronar 
intervention (PCI). Studien er ledet av professor 
Tone Merete Norekvål.  Nina Fålun er både 
nasjonal og internasjonal prosjektleder. Seks 
PCI sentre deltar inn i studien, tre av disse 
har beliggenhet i Norge (Haukeland Univer-
sitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, 
og Oslo Universitetssykehus) og tre i Danmark 
(Gentofte Herlev Hospital, Roskilde Sygehus, og 
Rigshospitalet København). 

Bakgrunn for studien: Til tross for nedgang i 
dødelighet de siste tiårene, er koronar hjerte-
sykdom fremdeles den vanligste dødsårsak i 
Europa, med en dødsrate på vel 20%. Årsaken 
til økt overlevelse er bedret identifisering og 
behandling av risiko-faktorer, bedret medika-
mentell behandling og utvikling av bedre 
revaskuleringsteknikker. I tråd med øket over-
levelse må flere lære å leve med en kronisk 
hjertesykdom. CONCARDPCI studien har som 
formål å undersøke pasientens behandlings-
forløp fra sykehus til hjemmet; altså følges 
pasientens behandling i spesialisthelsetje-
nesten og videre oppfølging i primærhelset-
jenesten. 

Fire hovedutfordringer i forhold til  
behandlingsforløp er identifisert:

• Rask utskriving fra sykehuset represen-
terer ulike utfordringer som kan påvirke? 
pasientens helsetilstand

• Kortvarig sykehusopphold medfører at 
pasienten raskt må få tilgang til, forstå 
og kunne anvende formidlet helseinfor-
masjon. 

• Pasienten må i løpet av kort tid tilpasse 
livsstil, få oversikt over nye medisiner, få 
tilgang til støtte og oppfølging i form av 
tradisjonell hjelp (fastlege) og utvidet 
ivaretagelse (pleie og omsorgstjenester). 

• De valg og beslutninger pasienten tar, vil 
i stor grad være påvirket av pasientens 
forståelse for egen helsetilstand.

Kontinuitet i pasientforløp for pasienter med 
gjennomgått hjerteinfarkt er et område som 
det er sparsom forskning på, til tross for at 
det gjelder en stor gruppe pasienter. Selv om 
deltakelse ved rehabiliteringsprogram har 
vist en markant reduksjon i både reinnleg-
gelse i sykehus og død, viser det å være et lavt 
opptak til programmene. Forholdet mellom 
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høyt pasientvolum av PCI-pasienter og lavt 
antall rehabiliteringsplasser, viser at flertallet 
av disse pasientene ikke blir tilbudt rehab-
iliteringsplass. I tillegg eksisterer det ikke en 
systematisk utvelgelse i forhold til rehabilit-
ering. Kunnskap om fastlegenes rolle i behan-
dlingsforløpet er fortsatt noe uavklart.

Fravær av kontinuitet i helseforløpet og lav 
helserelatert kompetanse kan forårsake økt 
bruk av unødig helsetjenester og dermed 
økte kostnader. CONCARDPCI studien er den 
første studien som i kardiologisk behandling 
kartlegger både kliniske og organisatoriske 
aspekter av pasientoppfølging etter utskrivning 
fra sykehus. 

Klinisk implikasjon: Utarbeide anbefalinger for 
pakkeforløp for pasienter som har gjennomgått 
PCI.

Studien er oppdelt i 4 foreløpige  
arbeidspakker (WP):

• WP 1: Å undersøke hvordan pasienter 
opplever kontinuitet i behandlingen på 
tvers av sektorer etter PCI. 

• WP 2: Å identifisere og beskrive helsere-
latert kompetanse hos pasienter etter PCI.

• WP 3: Å undersøke og beskrive medika-
mentetterlevelse etter PCI.

• WP 4: Å fastslå bruk av helsetjenester og 
kostnader på tvers av sektorer etter PCI.

Studien vil ha Haukeland Universitetssykehus 
som modersykehus. Data vil bli innhentet 
i form av intervju, spørreskjema og register-
data fra Norsk  register for invasiv kardiologi 
(NORIC). Målet er å inkludere 3000 pasienter på 
tvers av alle involverte sentre. 

En forskningsgruppe med nasjonale og inter-
nasjonale samarbeidspartnere er tilkny-
ttet studien. I tillegg har studien et Scientific 
Advisory Board bestående av internasjonale 
anerkjente eksperter innen geriatri, biostates-
tikk, helseøkonomi, psykologi, rehabilitering og 
sykepleieforskning. I tillegg bidrar to pasien-
trepresentanter med planlegging.

Møte i Concardpci gruppen



* 
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Årets faglige forbilde 2017
Tradisjonen med å utnevne årets faglige forbilde startet under kongressen vår i Bergen 
i fjor. Grunne til at vi i NSF-LKS opprettet denne prisen var at vi ønsket å gjøre stas 
på sykepleiere som gjennom sin jobb med hjertepasienter har et engasjement, en 
innsats og en faglig kompetanse som betyr noe ekstra for pasientene. De ser hull i 
behandlingskjeden, eller ser områder hvor behandlingen kan bli enda bedre.

Å rets pris gikk til en kandidat som er 
en pioner inne sitt arbeid, og som ikke 
har vært redd for å gå nye veier, og tatt 

sykepleiefaget til nye høyder.

Vinneren har vist et særdeles engasjement på 
sitt spesialfelt og delt villig av sin spesialkom-
petanse både i form av undervisning, veiled-
ning, presentasjoner og artikkelskriving. Hun 
har også i mange år vært aktiv i lokalgruppen i 
sitt fylke, noen som viser hennes engasjement 
for faget.

Vinneren ble også i 2012 hedret for sitt faglige 
engasjement ved å bli tildelt prisen for  Årets 
sykepleier i sitt fylke. Under denne tildelingen 
ble det uttalt følgende: 

”Som sykepleier er prisvinneren 
genuint opptatt av omsorg for 
pasienten, og sykepleien står hele 
tida i fokus. For å kunne heve kval-
iteten på sykepleien som gis, har 
prisvinneren gjennom formidabel 
egeninnsats forbedret sykepleien til 
kritisk syke pasienter, ved banebry-
tende videreutvikling av kardiolo-
gifaget for sykepleiere”.
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Årets faglige innlegg i 
Hjerteposten 2016

Vinneren av årets faglige innlegg i Hjerte-
posten 2016 arbeider ved Oslo Universi-
tetssykehus HF, Rikshospitalet. Hun er 
utdannet intensivsykepleier og klinisk 
sykepleiespesialist i hjerte- og lunget-
ransplantasjon.

Hun er VAD – koordinator og deler arbeidstiden 
sin mellom klinisk arbeid, undervisning internt 
og eksternt – og følger opp pasienter med LVAD 
og annen type mekanisk sirkulasjonsstøtte.

I første utgave av Hjerteposten 2016 delte hun 
sin kunnskap med leserne i bidraget «Intern 
LVAD som varig behandling – muligheter, 
begrensinger og utfordringer». Et bidrag med 
stor faglig betydning, godt beskrevet og ikke 
minst fargerikt illustrert.

Vinneren av årets faglige innlegg 2016 
er GRO SØRENSEN.

Vi i NSF-LKS stiller oss absolutt bark disse 
ordene.

Årets prisvinner som sagt har utført banebryt-
ende arbeid innen sykepleien, og var den første 
sykepleieren i Norge som tok i bruk ultralyd i 
sitt arbeid med sine pasienter. Allerede i 2000 
ble hun inspirert av sin kardiolog kollega til å 
ta i bruk denne teknologien, og hun var ikke 
vanskelig og be. I løpet av alle disse årene har 
hun opparbeidet en formidabel kompetanse 
på feltet, og har de siste årene presentert sitt 
arbeid både nasjonalt og internasjonalt. Hun 
bruker sin kompetanse i sitt daglige arbeid på 
hjertesviktpoliklinikken, og har sammen med 
god kollegaer også klart og implementere dette 
arbeidsredskapet på både hjertesengepost og 
hjerteovervåkning ved Sykehuset Levanger. 
Daglig blir pasientene screenet for pleuravæske 
og pericardvæske, og funnen sykepleierne gjør 
er av uvurderlig betydning for pasienten og den 
videre behandlingen.

Hun har vært en motivator og inspirator ikke 
bare lokalt, men sykepleiere i hele landet sysler 
nå med tanken om å få til liknende arbeid på 
sine sykehus.

Florence Nightingale sa: “Det arbeidet som 
duger, er det som blir utført av dyktige hender, 
ledet av en klar hjerne, og inspirert av et 
kjærlig hjerte”.

Og vi i NSF-LKS vil legge til; alltid med et smil 
og en smittende latter!!

Gratulerer som årets faglige forbilde: Guri 
Holmen Gundersen
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EuroHeartCare  
i Jønkøping 2017

På vegne av Forskningsgruppen PROCARD v/ Trond Røed Pettersen, PhD-stipendiat ved Hjerteavdelingen, 
Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Å rets europeiske kardiologiske 
kongress ble arrangert i Jönköping, 
syd i Sverige. Kongressen hadde over-

ordnet tittel: «Team Work  for Exellence in 
Cardiovascular Care». Vel 350 deltakere fikk 
oppleve 3 flotte dager fylt med spennende 
forelesninger på Kultursenteret Spira, som 
var arena for årets kongress. Komiteen hadde 
virkelig jobbet hardt for at årets kongress 
skulle utmerke seg. Torsdag 18.05 var det 
åpning med velkomsttaler, i tillegg til to 
keynote Lectures. Kathy Dracup fra San Fran-
cisco holdt foredraget «Teamwork, knowledge 
integration and performance in cardiovascular 
care» og Bengt Fridlund fra Jönköping hadde 
foredrag om «Cardiovascular Nursing in the 
last decades». Avslutningsvis var det et flott 
musikkinnslag med bandet Glans & Glas. 
Musikals i særklasse, og et repertoar inne-
holdende alt fra ABBA til John Foreman, fikk 
salen til både synge og danse. En strålende 
åpningsseremoni til innholdsrike og spen-
nende dager.

PROCARD forskningsgruppe ved Høgskolen på 
Vestlandet og Haukeland Universitetssykehus 
hadde i år hele 9 påmeldte deltakere. Forbere-
delsene til kongressen startet allerede høsten 
2016, med innsending av abstrakt i midten av 
november. Første deltaker ut var Tone Norekvål 
som hadde den meget tiltrodde rollen som 
chairperson under første symposium. Tittelen 
på dette var «ESC guidelines, what`s new, what 
changes in practice are needed to ensure their 
implementation? Tone Norekvål stilte som 
alltid vel forberedt og supplerte forelesnin-
gene med gode spørsmål til foredragshold-
erne. Et bredt spekter av forelesere (fra Tromsø, 

London, Melbourne og Norrköping) ga oss en 
oppdatering på «Be guideline smart», «Intro-
duction to changes in the new ESC preventive 
guidelines, «New BLS and ACLS guidelines» og 
«New heart failure guidelines».

Parallelt med denne sesjonen ble det holdt 
et symposium med tittelen «Strategies to 
improve mental health and Wellbeing in the 
cardiac patient». Her fikk vi høre foredrag 
om; «Approaches to the delivery of Cognitive 
Behavioural Therapy for depression», «anxiety 
related to cardiovascular disease», «Resilience 
and coping in cardiovascular disease» og 
«Mindfulness». Foredragene hadde stor vari-
asjon og gav oss en god innføring i kardiolo-
giens mangfold.

Philip Moons, Tone Merete Norekvål og Gladys 
Hamilton sammen med Leslie Eide  (Foto: Nina Fålun)



Deretter var det Kjersti Oterhals og Leslie 
Eide fra PROCARD sin tur i den første Moder-
ated poster sesjonen. Leslie Eide presenterte 
sin poster med tittelen: «Urinary catheter use 
and delirium after aortic valve therapy». Kjersti 
Oterhals presenterte posteren: «Gender differ-
ences; insomnia and the closing sound from 
mechanical heart valves». Begge hadde flotte 
presentasjoner, og Leslie Eide fikk prisen for 
beste Moderated poster i denne sesjonen. 
Videre var forskningsgruppens medlemmer 
representert i den første poster sesjonen ved 
Nina Fålun med posteren: «Nurses experience 
in and practice with writing diaries to critical 
ill patients», og Hege Andersen Amofah med 
posteren: «Factors affecting in-hospital sleep-
wake pattern in octogenarians during the early 
postoperative phase after transcutaneous 
aortic valve replacement».

Resten av dagen inneholdt et variert program, 
blant annet symposiet «How to build, support 
and sustain a golden strategy: Multidisciplinary 
heart team care in STEMI patients in a prehos-

Procard forskningsgruppe (Foto: Nina Fålun)

Tone Merete Norekvål og Irene Valaker  
(Foto: Nina Fålun)
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pital perspective – to reduce time». Parallelt 
i nabo salen ble det gjennomført muntlige 
abstrakt sesjoner. Vår kollega Kari Hanne 
Gjeilo fra Trondheim hadde et flott foredrag 
ved denne sesjonen, med tittelen: «Long-term 
health-related quality of life and survival in 
patients after cardiac surgery – a prospective 
cohort study». 

Etter symposiene «Sudden cardiac death 
and arrhythmia management» og «Putting 
the patient at the centre of person-centred 
Healthcare», sto andre Moderated poster 
sesjon for tur. Ved denne sesjonen deltok Siv 
Olsen fra Harstad (nylig av troppet leder av 
NSF-LKS) med posteren: «Differences between 
cardiac rehabilitation participants and 
non-participants in a national cohort».

Selv om det var sent på dag, ble avslutnings-
sesjonen «Nutritional problems and inter-
vention in cardiac patients» så interessant 
at konsentrasjonen holdt seg til siste slutt. 
Her ble overvekts problem helsevesenet og 
verdenssamfunnet står overfor belyst på ulike 
måter. Denne tematikken vil også bli fremhevet 
i eget innlegg i bladet, i regi av forfatter Tone 
Flølo. 

Kongressen hadde også i år en egen sesjon 
med Clinical cases. Vinnerbidraget i år ble 
presentasjonen «Can the prize of the perfect 
body be heart breaking».

Dag 2 av kongressen ble innledet med to 
parallelle symposier; «How to address the 
new challenges in prevention and rehabilita-
tion» og «Educational strategies for patients 
and caregivers in the e health era». Interes-
sante sesjoner begge, som belyser utfordringer 
og ikke minst muligheter ved å ta i bruk nye 
metoder i helsehjelpen vi tilbyr. I første Moder-
ated poster sesjon presenterte Marianne 
Gullvåg fra Oslo «Sleepless nights and sleepy 
days – a qualitative study exploring the experi-
ence of patients with chronic heart failure and 
newly verified sleep disordered breathing». 
PROCARD var også denne dagen repre-
senter på poster-arenaen. Irene Valaker med 
posteren «Relational continuity with health-
care providers after percutaneous coronary 
interventions: the patient perspective» og 
Irene Instenes med «A qualitative study on how 
octogenarians experience relatives and health 
professionals when being in a delirious state 
after aortic valve therapy». Denne posteren fikk 
«Top score poster».

Irene Instenes og Tone Merete Norekvål  
(Foto: Nina Fålun)

Hege Andersen Amofah (Foto: Irene Instenes)
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Siste sesjon på kongressen var muntlig abstrakt 
sesjon for Phd-studenter. Hege Andersen 
Amofah hadde en flott presentasjon med tema 
«Factors associated with disturbances in sleep-
wake pattern in octogenarian patients in the 
early postoperative phase after surgical aortic 
valve replacement».

Vi takker for flotte dager i Jönköping, ikke minst 
takker vi vår gode samarbeidspartner over 
mange år Bengt Fridlund, som nå trer inn i pens-
jonisttilværelsen. 
Bengt Fridlund har veiledet de fleste av grup-
pens medlemmer i både mastergradsarbeid 
og doktorgradsarbeid. Hans kunnskap har fått 
betydning for utvikling av nye helsetilbud og vil 
i fremtiden også sette spor etter seg. Vi ønsker 
Bengt lykke til med en roligere tilværelse!

Nina Fålun (Foto: Tone Merete Norekvål)

Kjersti Oterhals (Foto: Irene Instenes)
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Tildeling av  
Mastergradsstipend 

2017

NSF-LKS deler årlig ut et stipend på 15 
000 kroner som går til en student som 
tar en mastergrad med tema knyttet til 
kardiologi.

Årets tildeling gikk til Sønneva Bergtun som tar 
sitt masterstudie ved Høgskolen på Vestlandet, 
avdeling Bergen, og skal etter planen være 
ferdig til sommeren.

Søknaden ble blitt vurdert av medlemmer i 
forskningsnettverket, og det var ingen tvil om 
av hun var en verdig mottaker.

Sønneva jobber ved Haukeland universi-
tetssykehus som spesialsykepleier i kardiolo-
gisk sykepleie og er i tillegg assisterende avde-
lingsleder ved sin avdeling.

Både i fordypningsoppgaven på den kardiol-
ogiske utdanningen, og nå i masteroppgaven 
skriver Sønneva om temaet atrieflimmer og 
ablasjon, og tittelen på masteroppgaven er: 
”Patients’ experiences after radiofrequency 
ablation due to atrial fibrillation”

Gratulerer!

Aktivitetsmidler til  
lokalgruppene i NSF-LKS
Generalforsamlingen 2017 har besluttet at 
det skal bevilges kr. 50.000,-  ekstra midler 
for økt aktivitet i lokalgruppene i NSF-LKS. 

Styret har besluttet at lokalgruppene kan søke 
om ekstra tilskudd til faglige arrangementer. 
Dette kan være arrangementer i forbindelse med 
Verdens Hjertedag (28. september), hjertesvikt-
dagen (7.-10. mai), innleide foredragsholdere på 
temakvelder/ettermiddagsseminarer, transportut-
gifter for medlemmer som har større reiseutgifter 
til lokalgruppens arrangementer, bussleie for 
medlemmer til lokalgruppearrangementer, leie av 
lokaler, og vervekampanjer etc.

SØKNADSFRIST 15/9 2017 

Søknaden må inneholde:

• Begrunnelse for søknad
• Konkret hva man ønsker å bruke pengene til
• Hva det faglig bidrar til NSF-LKS sine 

medlemmer
• Budsjettet anslåtte utgifter
• Søknad merkes aktivitetsmidler til 

lokalgrupper NSF-LKS.

Hver lokalgruppe kan søke om inntil Kr. 10.000,- i 
tilskudd per utlysning. Alle søknader må inneholde 
et budsjett. Midlene blir tildelt i forkant av arrange-
mentet. Regnskap for tildeling 15/9-17 må leveres 
innen 1. juni 2018. Ubrukte midler tilbakeføres til 
sentralstyret NSF-LKS.

Det forventes at lokalgruppeleder presenterer noe 
i forhold til hvordan tilskuddet har blitt benyttet på 
den årlige lokalgruppeledermøte i forbindelse med 
den årlige kardiologiske sykepleiekongressen.
Beslutning om tildeling av driftstilskudd besluttes av 
styret i NSF-LKS. Ved spørsmål kontakt Janne Nilsen, 
e-post jannenilsen@hotmail.no
Søknad sendes til lokalgruppeansvarlig i sentralstyret: 
Janne Nilsen, e-post: jannenilsen@hotmail.no.
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har gleden av å invitere til et felles fagseminar om hjertesvikt i Trondheim ved 

 

 

Fagseminar mandag 6. – tirsdag 7. november 2017 
Bindende påmelding og betaling innen 10. september 

Påmelding pr. e-post til Eva.Kjol.Slind@stolav.no når seminaravgiften er betalt inn. 
Skriv ditt navn, sykehus/arbeidssted, stilling, e-post, mobilnummer, delta på middag ja/nei 

 
Seminaravgift: Kr. 2200,- ved påmelding innen 10. september 2017  
Seminaravgift: Kr. 2600,- ved påmelding etter 10. september 2017 

Seminaravgiften dekker 2 dagpakker og 3 retters selskapsmeny 
Overnatting enkeltrom koster kr. 1190,- (70 enkeltrom inkl frokost er reservert inntil 06.10.17). 

Enkeltrom bestilles og betales individuelt med egen bookingkode.  
Betaling til kontonr: 5082 07 04697 Mottakernavn: Norsk hjertesviktforum. 

 Merk betalingen med «Svikt/Ditt navn».  
Det er kun plass til 100 påmeldte.  

&

 

har gleden av å invitere til et felles fagseminar om hjertesvikt i Trondheim ved 

 

 

Fagseminar mandag 6. – tirsdag 7. november 2017 
Bindende påmelding og betaling innen 10. september 

Påmelding pr. e-post til Eva.Kjol.Slind@stolav.no når seminaravgiften er betalt inn. 
Skriv ditt navn, sykehus/arbeidssted, stilling, e-post, mobilnummer, delta på middag ja/nei 

 
Seminaravgift: Kr. 2200,- ved påmelding innen 10. september 2017  
Seminaravgift: Kr. 2600,- ved påmelding etter 10. september 2017 

Seminaravgiften dekker 2 dagpakker og 3 retters selskapsmeny 
Overnatting enkeltrom koster kr. 1190,- (70 enkeltrom inkl frokost er reservert inntil 06.10.17). 

Enkeltrom bestilles og betales individuelt med egen bookingkode.  
Betaling til kontonr: 5082 07 04697 Mottakernavn: Norsk hjertesviktforum. 

 Merk betalingen med «Svikt/Ditt navn».  
Det er kun plass til 100 påmeldte.  

har gleden av å invitere til et felles fagseminar  
om hjertesvikt i Trondheim ved 

&

 

har gleden av å invitere til et felles fagseminar om hjertesvikt i Trondheim ved 

 

 

Fagseminar mandag 6. – tirsdag 7. november 2017 
Bindende påmelding og betaling innen 10. september 

Påmelding pr. e-post til Eva.Kjol.Slind@stolav.no når seminaravgiften er betalt inn. 
Skriv ditt navn, sykehus/arbeidssted, stilling, e-post, mobilnummer, delta på middag ja/nei 

 
Seminaravgift: Kr. 2200,- ved påmelding innen 10. september 2017  
Seminaravgift: Kr. 2600,- ved påmelding etter 10. september 2017 

Seminaravgiften dekker 2 dagpakker og 3 retters selskapsmeny 
Overnatting enkeltrom koster kr. 1190,- (70 enkeltrom inkl frokost er reservert inntil 06.10.17). 

Enkeltrom bestilles og betales individuelt med egen bookingkode.  
Betaling til kontonr: 5082 07 04697 Mottakernavn: Norsk hjertesviktforum. 

 Merk betalingen med «Svikt/Ditt navn».  
Det er kun plass til 100 påmeldte.  

 

Fagseminar mandag 6. – tirsdag 7. november 2017 
Bindende påmelding og betaling innen 10. september

Påmelding pr. e-post til Eva.Kjol.Slind@stolav.no når seminaravgiften er betalt inn.  
Skriv ditt navn, sykehus/arbeidssted, stilling, e-post, mobilnummer, delta på middag ja/nei 
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Betaling til kontonr: 5082 07 04697 Mottakernavn: Norsk hjertesviktforum. 
 Merk betalingen med «Svikt/Ditt navn».  

Det er kun plass til 100 påmeldte. 
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Bindende påmelding og betaling innen 10. september 
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 Merk betalingen med «Svikt/Ditt navn».  
Det er kun plass til 100 påmeldte.  

Mandag 6. november
Møteleder: Dr. Brit Velund og hjertesviktsyke-

pleier Merete G Nordstad 

10:00 – 11:00 Registrering /Kaffe /Frukt /Besøk 
hos utstillere 

11:00 – 11:15 Velkommen ved leder NHF, Dr. 
Velund, Feiringklinikken.

11:15 – 12:00 Pulmonal hypertensjon og 
behandling. Dr. Moufack, St. Olavs 
Hospital.

12:00 – 12:45 Hva kan hjertekirurgene bidra 
med? Dr. Wahba, St. Olavs Hospital.

13:00 – 14:00 Lunsj /Besøk hos utstillere 

14:00 – 14:45 Kardio-onkologi. Dr. Wethal, St. 
Olavs Hospital. 

14:45 – 15:15 Palliasjon når hjertesvikten skrider 
frem. Dr. Hole, Ålesund sykehus.

15:15 – 15:45 Kaffe /Kake/ Besøk hos utstillere 

15:45 – 16:30 Hjerterehabilitering av svikt-
pasienter. Dr. Grimsmo, Feiring-
klinikken.

16:30 – 17:15 CRT/ICD ved hjertesvikt. Dr. Mjøl-
stad, St. Olavs Hospital. 

Med forbehold om endringer i programmet.

16:30 –18:30 Styremøte Norsk hjertesvikt- 
register (NHSR).

20:00 - Middag – Scandic Nidelven Hotell

Tirsdag 7. november

Møteleder: Dr. Rune Mo og Dr. Morten 
Grundtvig 

09:00 – 09:15 Info.møte om videre drift NHF og 
NHSR. Dr. Velund og Dr. Grundtvig.

09:15 – 10:00 Betablokker: indikasjon, titrering 
og dosering. Prof. Dr. Gullestad, RH.

10:00 – 10:30 MRA: indikasjon, dosering og 
kontroll. Dr. Ørn, Stavanger 
sykehus.

10:30 – 10:45 Kaffe /Frukt /Besøk hos utstillere

10:45 – 11:30 Hjertesvikt og Stressmestring - 
og litt sex. PhD stipendiat Kari 
Peersen, Vestfold sentralsykehus.

11:30 – 12:30 Lunsj
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Seminaravgift: Kr. 2200,- ved påmelding innen 10. september 2017  
Seminaravgift: Kr. 2600,- ved påmelding etter 10. september 2017 

Seminaravgiften dekker 2 dagpakker og 3 retters selskapsmeny 
Overnatting enkeltrom koster kr. 1190,- (70 enkeltrom inkl frokost er reservert inntil 06.10.17). 

Enkeltrom bestilles og betales individuelt med egen bookingkode.  
Betaling til kontonr: 5082 07 04697 Mottakernavn: Norsk hjertesviktforum. 

 Merk betalingen med «Svikt/Ditt navn».  
Det er kun plass til 100 påmeldte.  

12:30 – 13.00 Velkommen ved leder NHSR,  
Dr. Grundtvig. Resultater Årsrapport 
2016 – de viktigste resultatene.

13:00 – 13:20 Hvem, hva og hvorfor registrere? 
Koordinator Marianne Lægran.

13:20 – 13:40 Kontroll datadump og bruk av 
SkjemaGUID. Koordinator Eva K. 
Slind.

13:40 – 13:55 Kaffe /Kake /Benstrekk  

13:55– 14:30 Uttak av egne data; bruk av Excel 
og Pivot tabell. IT - Tormod Digre.

14:30 – 15:00 Ressurser og kompetanse ved 
norske hjertesviktpoliklinikker. 
NSF-LKS Gunhild Brørs. 

15:00 – 15:15 Info prosjekt «Kompletthet og 
korrekthet i NHSR».  
Marianne og Eva.

15:15 – 15:30 Avslutning og evaluering.  
Dr. Grundtvig. 

Med forbehold om endringer i programmet.

Program

Program



MEDLEMSSTIPEND
2 0 1 7  H Ø S T

5 stipend à kr 8000,-

I 2017 vil NSF-LKS dele ut  
5 høststipend til sine medlemmer.

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

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

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

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

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

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

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

Søknaden merkes medlemsstipend og leveres elektronisk.

SØKNADSFRIST

4. SEPTEMBER



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

Følg oss: facebook twitter blogg

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

Hjertelinjen er åpen man-fre 10 - 14.

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

www.nasjonalforeningen.no

Følg Nasjonalforeningen for folkehelsen på

facebook twitter blogg

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon 

for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider 

også for å bekjempe hjerte- og karsykdom.

Logo før justering

Logo etter justering

- rettet opp marg

- justert noen bokstavmellomrom

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

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

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

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

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

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


