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

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

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

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

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

Kjære medlem

Siv Olsen 
leder i NSF-LKS

D en fine kalde tida er kommet og nordlyset lyser opp 
himmelen her i nord. Høsten har vært nydelig, med 
klare farger og fint vær. Nå er tiden kommet for 
inneaktiviteter og derfor perfekt for faglig påfyll. 
Det er hyggelig å se at lokalgruppene har hatt og 

skal ha mange spennende temakvelder og fagdager.  Det er viktig 
med et lokalt engasjement og vi er veldig stolte over at det er 
så mange som bidrar for å skape et faglig felleskap rundt om i 
landet.

NSF-LKS har også brukt høsten til å være synlig i den nasjonale faglige debatten. Det 
hele startet med paneldebatt i Arendalsuka hvor nestleder Gunhild Brørs represen-
terte NSF-LKS. Temaet var ”Pakkeforløp for hjertesviktpasienten”. Dette ble fulgt opp 
med kronikk i Dagens Medisin. Hver dag jobber sykepleieren og legen sammen for at 
hjertesviktpasienten skal få den beste behandlingen. Vi ønsker derfor å være med når 
premissene for fremtidig oppfølgning av denne pasientgruppen diskuteres. NSF-LKS 
var også representert på programmet på Sykepleierkongressen. Her var sykepleieledet 
poliklinikk temaet. Fakta, forskning, gode argumenter og ståpåvilje er et godt utgangs-
punkt for å få etablert en sykepleieledet poliklinikk. Vi som sykepleiere ønsker ikke å 
overta legens rolle, men utfylle den for å optimalisere den behandlingen pasienten får. 

Faggruppens rolle i NSF og faggruppenes ressursutnyttelse er et tema som er satt på 
agendaen av faggruppene selv. Dere som medlemmer har fått en spørreundersøkelse fra 
NSF og resultatene herfra skal være med å sette kursen for fremtidens faggruppestruktur. 
Vi er takknemlig for at så mange var med på denne undersøkelsen og resultatene er et 
godt utgangspunkt for å bestemme veien videre også i vår faggruppe. 

Som alltid, bidrar høsten med spennende planlegging av vårens kongress. Vi gleder oss 
til å presentere programmet. Dere vil se at vi har internasjonalisert kongressen vår og 
får nå sesjoner med egne temaer. Det gjør at vi hele tiden kan presentere det nyeste 
av det nye, uavhengig av tema for kongressen. Til neste år møtes vi 26.-28. April i Trond-
heim. Lokalgruppen i Trondheim bidrar med lokal kunnskap og et stort engasjement. 
Håper også du vil bidra, abstraktfrist er 1. Desember. Årets faglige forbilde vil også bli 
annonsert i Trondheim. Kjenner du noen som du mener fortjener denne utmerkelsen, så 
er vi veldig glade for tips med begrunnelse. Den kan sendes til sivolsen@hotmail.com. 

Ikke glem å søk på NSFs eller våre stipender. Vi håper å se deg på årets største 
høydepunkt i 2017, kongressen i Trondheim! 

Hjertelig hilsen Siv Olsen
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Lokalgruppe Leder Adresse Telefon E-post

OSLO/ 
AKERSHUS Marit Buvarp Elgtråkket 3A

2014 Blystadlia 908 31 254 marit.buvarp@ahus.no
ma-buva@online.no

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

SØR  
TRØNDELAG

Thor Morten 
Strand

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

HEDMARK/
OPPLAND

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

BUSKERUD Sissel-Anita 
Rath

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

VESTFOLD Ann Merete 
Myhre

Munkerekkveien 91
3142 Vestskogen 970 86 054 ann.merete.myhre@siv.no

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

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

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

NORD- 
TRØNDELAG

Lena Mari 
Bruheim

Leksdalsveien1340
7656 Verdal 990 36 794

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

Oversikt over  
lokalgruppene

Mailadresser NSF-LKS

Leder: Siv Olsen sivolsen@hotmail.com
Nestleder: Gunhild Brørs gunhild_b81@hotmail.com
Sekretær: Marianne Jørgensen marianne71@lyse.net
Lokalgruppeansvarlig: Anne Grethe Vågen ag.vagen@gmail.com
Kasserer: Katrine Buun Lyngås kblyngaas@hotmail.com
Hjerteposten: Irene Instenes irene.instenes@hotmail.com
Varamedlem: Elisabet Johannesen elisajohannesen@gmail.com
Varamedlem: Cecilie Odland  cecilie.odland@icloud.com
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D a er det lokalgruppen i 
Oslo/Akershus sin tur til 
å presentere faggruppen. 
Lokalgruppen i Oslo/
Akershus var en av de 

første faggruppene i NSF-LKS som ble 
dannet og den så dagens lys i 2001. 
Ingen av oss styremedlemmer som er 
representert i dag har vært med fra 
den spede begynnelsen. Mange av oss 
har imidlertid vært med i en årrekke. 
Styret består pr idag av fem styremed-
lemmer og to varamedlemmer. I tillegg 
har vi tre medlemmer i valgkomiteen. 
Vi tilstreber at styret og valgkomite 
skal være respresentert fra de ulike 
helseforetakene i Oslo og Akers- 
hus Antall registrerte medlemmer i 
NSF-LKS Oslo/Akershus teller i dag 217.
I flere år har vi hatt fast møtested for våre 
styremøter på Lovisenberg Diakonale sykehus 
i Oslo. Vi avholder et styremøte på nyåret, og et 
mot sommeren hvor vi også har sommeravslut-
ning med litt god mat. Det siste styremøtet har 
vi tidlig på høsten, og mye av korrespondansen 
foregår derfor på mail. 

Vi er opptatt av å formidle faget vårt, og hver vår 
og høst arrangerer vi temakveld. Temakveldene 
arrangerer vi på rundgang ved de ulike syke-
husene, og da benytter vi lokal kompetanse. Dette 
fordi vi synes det er viktig å formidle kunnskap 
og kompetanse fra vårt eget, og fra våre nære 
helseforetak. Nytt av i år er at vi har laget oss en 
konkret målsetting som er:

• Øke medlemstallet og bygge nettverk
• Fronte faget ut mot bydeler og kommuner
• Øke besøkende på temakveldene

Foreløpig er vi ikke helt i mål med å skaffe 
kontaktpersoner ute i alle bydeler og kommuner. 
Likevel opplevde vi økt oppmøte på vår temakveld 
i vår, da også med sykepleiere fra bydel/kommune 
representert. Vi er også stolte over at vi nå har 
fått inn i styret en representant fra kommunen.

I fjor høst hadde vi fagkveld på LHL-Klinikkene 
på Feiring, som ligger vakkert til ved Mjøsas 
bredd. Det er mange år siden vi sist var der 
oppe, så det opplevdes ekstra hyggelig. Det var 
godt oppmøte. Feiring er spesiel i sitt slag, med 
pasienter innlagt fra hele landet. De tilbyr over-
nattingsrom for pårørende og tilbud om reha-
bilitering. Kvelden startet med en presentasjon 
av sykehuset, og av det nye sykehuset som LHL 
bygger ved Gardemoen. Deretter var det  innlegg 

NSF-LKS

  OSLO/AKERSHUS
Marit Buvarp, Lokalgruppeleder for lokalgruppen i Oslo og Akershus.
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i regi av spes. spl. Anne Berit Solvang. Hun har 
utført en randomisert kontrollert studie (RCT) 
på kompresjonsmetoder etter invasive koronare 
prosedyrer via arteria radialis. For utfyllende 
informasjon kan man lese den i Sykepleien Forsk-
ning 03.15. Et annet innlegg som kan nevnes var av 
Gro W. Kjøren som hadde foredrag om: “Hvordan 
opplever yrkesaktive menn helse og livskvalitet i 
tiden etter bypasskirurgi.” Et tema som også var 
på NSF-LKS Landskongress i Bergen i april i år.

Temakvelden i vår ble avviklet på Diakomh-
jemmet sykehus i Oslo. Første foreleser var lege 
og stipendiat Kiarash Tazmini som hadde foredrag 
om “Elektrolyttforstyrrelser, et utbredt problem -  
underdiagnostisert og inadekvat behandling.” Han 
har også utarbeidet et kompendium for de som 
måtte ønske å ha det i avdelingen sin. Det ligger 
tilgjengelig på nett-sidene til Diakonhjemmet 
sykehus. Kiarash Tazmini har også startet opp 
egen elektrolyttpoliklinikk. Der kan pasienter fra 
sykehusets avdelinger og fra fastleger henvises. 
Et annet innlegg var av spes.spl. Lise S. Henriksen 
som har utført en tverrsnittstudie med tema: 
“Angst og depresjon hos pasienter med aortas-
tenose opptil 5 år etter en kirurgisk aortaklaff 
implantasjon.” Nå holder vi på å planleggge  neste 
temakveld som skal avvikles på OUS-Rikshospi-
talet i september.

Når dette leses har vi allerede avholdt 
temakvelden og samtidig markert at vi har 15 års 
jubileum.

I styret sitter:
Leder: Marit Buvarp Akershus Univer-

sitetssykehus

Nestleder: Merete  
Gulbrandsen 
Nordstad

Lovisenberg  
Diakonale 
sykehus

Sekretær: Tuva Drivdal  
Grønsund

Diakonhjemmet 
sykehus

Kasserer: Anne Skår Dahl OUS -  
Rikshospitalet

Styremedlem: Hege Moltzau LHL-Klinikkene, 
Feiring

Varamedlem: Benedicte Gjernes OUS -  
Rikshospitalet

Varamedlem: Christin Helên 
Skogen

Rælingen  
Kommune

Valgkomiê/
leder:

Ann Sofie Aaserud OUS -  
Rikshospitalet

Valgkomitê: Anna-Liza Cruz Akershus Univer-
sitetssykehus

Valgkomitê Wenche Walker LHL-Klinikkene, 
Feiring

Vi ble kjent med Kristine i 2011, da hun ble valgt inn 
som varamedlem i lokalgruppen til NSF-LKS, Oslo/Ak-
ershus. Året etter ble hun gjenvalgt som styremedlem. 
Hun var også sekretær i lokalgruppen i en periode. 
Kristine jobbet som sykepleier ved Ullevål sykehus. 
Etterhvert tok hun videreutdanning i Kardiologisk 
sykepleie i Bergen, og sin hovedoppgave la hun frem 
på NSF-LKS sin årlige kongress som da ble arrangert i 
hennes hjemby – Molde.

Kristine var alltid smilende, positiv, pliktoppfyllende, 
ansvarsfull og pålitelig. Hun hadde et stille og be-
hagelig vesen. Hun var ikke bare opptatt av å være en 
dyktig sykepleier, men også av faget. For noen år siden 
orienterte hun oss i styret om at hun var blitt rammet 
av kreft, men av den milde sorten, så hun skulle ikke bli 
lenge borte fra oss. Dessverre ble det tilbakefall og nye 
behandlinger. Tiltross for sykdom greidde ikke Kristine 
helt å slippe taket i vervet, og etter eget ønske ble hun 
holdt oppdatert om våre gjøremål. Ifjor høst fikk vi 
beskjed om at hun nå var på bedringens vei, sakte men 

sikkert. Vi gledet oss til å få henne med oss igjen. 
Dessverre ble det ikke slik. I vår mottok vi den triste  
beskjeden om at hun nå var gått bort.

Takk for at vi fikk bli kjent med deg. 
Vi lyser fred over ditt minne. Hvil i fred.

Styret i NSF-LKS, Oslo/Akershus
Marit Buvarp, leder
Merete G. Nordstad
Tuva Drivdal Grønsund
Anne Skår Dahl
Hege Moltzau
Christin H. Skogen
Benedicte Gjernes

Tidligere styremedlem/leder:
 Laila Flohr

Tidlgere styremedlem/leder: 
Marianne Holter

Minneord - Kristine Stålsmo
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Rapport fra  

Heart Failure  
2016 i Firenze

I år var jeg heldig og fikk mulighet 
til å delta på den internasjonale 
kongressen Heart Failure 2016, 
som ble arrangert i Firenze. Der 
var jeg sammen med 6147 andre 

delegater fra 103 land. Foruten fra 
Europa, var det også personer fra Asia og 
Nord Amerika. I alt ble 2010 abstrakter 
og kliniske kasus presentert.

Firenze var et flott valg for denne kongress med frem-
kommelig reisevei og fin gåavstand til kongressenteret 
fra de fleste hotellene. Vi var tre sykepleiere fra Norge 
som delte en leilighet. Hver dag hadde vi en nydelig tur 
til kongressenteret gjennom Firenzes vakre og fasiner-
ende historiske gater. Klokken syv søndag morgen ble 
det arrangert en felles gåtur på 4 km lang for de som 
ønsket det. Høydepunkter fra Firenze kunne beskues 
med blant annet Ponte Vecchio og Piazza della Signoria.

Hovedfokus på Heart Failure 2016 var de nye guide-
lines for Hjertesvikt utarbeidet av European Society 
of Cardiology. Professor Maggioni konkluderte med 
følgende “Since we will present state-of-the- art  diag-
noses and management of heart failure at the congress, 
it seemed only logical to do this in a city witch is state 
of-the-art itself”.

Foruten nye hjertesviktguidelines som jeg vil 
kommentere litt senere, var andre hovedfokus ved 
kongressen komorbiditeter. «It is clear that comorbid-
ities play a significant role in the prognosis of heart 
failure”, sier professor Rosano.  Komorbiditet er årsak 

til svært mange sykehusinnleggelser, og økt kunnskap 
og innsikt om emnet er helt nødvendig.  Nye forsknings-
resultater på iskemisk hjertesykdom og diabetes, COPD 
og jernmangel ble også presentert.

Anbefalinger for behandling av akutt hjertesvikt var 
også fokus på kongressen. Et flytskjema om behandling 
er presentert i guidelines og jeg oppfordrer dere til å ta 
en titt. Blant annet er BNP eller Nt-proBNP anbefalt å 
måle hos alle pasienter ved økt dyspnoe og mistanke 
om hjertesvikt (nivå IA).

Et annet fokus var hjertesviktepidemi i det 21 
århundre. Store behandlingskostnader og gjentatte 
sykehusinnleggelser som skyldes dekompensert kronisk 
hjertesvikt, må få økt oppmerksomhet for å unngå en 
spiral med økende kostnader. Prevalensen for hjertes-
vikt er 1-2 % av den voksne populasjon i I-land, som 
øker til 10 % hos befolkningen over 75 år.  Majoriteten 
av pasienter som innlegges med akutt hjertesvikt er 
pasienter med dekompensert hjertesvikt, sier professor 
Filippatos fra Aten.

Første dag var det fullsatt sal i «London» og vi overvar 
presentasjon eller en slags «snapshot» over nye guide-
lines. Deretter ble det mer detaljert presentasjon av 
sentrale temaer denne dagen og de andre kongress-
dagene. Ingen tvil om at guidelines 2016 var fokus på 
denne kongressen.

Jeg vil presentere noe fra nye guidelines, og det 
passer da best å starte med en definisjon på hjertesvikt:  

« HF is a clinical syndrome characterized by typical 
symptoms (e.g. breathlessness, ankle swelling and 
fatigue) that may be accompanied by signs (e.g. 
elevated jugular venous pressure, pulmonary crackles 
and peripheral oedema) caused by a structural and/or 

Kari Korneliussen, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie,  
Hjertesviktpoliklinikk, Sykehuset i Vestfold.
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functional cardiac abnormality, resulting in a reduced 
cardiac output and/or elevated intracardiac pressures 
at rest or during stress.”

Videre er det en ny klassifikasjon av Hjertesvikt:
EF< 40: Heart Failure with reduced EF (HFrEF),  
EF 40-49 %: Heart Failure with mid- range EF (HFmrEF)
EF > 50 %: Heart failure with preserved EF (HFpEF).  
Her gjelder det «å holde tungen» rett i munnen.  Det 
står mer utfyllende om kriterier i guidelines. Man tror 
at å identifisere HFmrEF som en separat gruppe vil 
stimulere til mer forskning og behandling for denne 
pasientgruppen.

Anbefaling for behandling av pasienter med symtom-
atisk HFrEF er vist i et flytbilde fra guidelines:
Vi ser at ACE-hemmer og beta-blokker er første valg 
og 1A nivå slik som før. Det som er nytt er at de er helt 
likestilt og at hvilken man velger å starte med avhenger 
av symptomer og funn.

Nytt i guidelines er ARNI, eller Entresto (Sakubitril/
Valsartan; neprilysin hemmer/AII-blokker ) som kan gis 
til optimaliserte pasienter med fortsatt symptomer i 
stedet for ACE-hemmer/AII– blokker. (Nivå IB). Entresto 
er vist å være bedre enn ACE-hemmer på antall hospi-
taliseringer og død.

Ivabradin har anbefaling II a og sto også om i gamle 
guidelines . Nye guidelines for CRT ble også presentert. 
Les om dette under punkt 8.2 i guidelines.

Når det gjelder hjertesvikt med EFpEF og EFmrEF er 
anbefalingene å screene pasientene for kardiovaskular 
sykdom og komorbiditeter, og optimalisere behandling 
deretter. Diuretika er anbefalt hos dekompenserte 
pasienter. Her er god blodtrykks kontroll essensielt.

«Multidiciplinary team management» har fått enda 
mer plass i guidelines og er en nivå IA anbefaling. 
Sterkeste anbefaling er altså undervisning, veiledning, 
monitorering og trening. Det er tydeliggjort hva man 
skal undervise i, hva pasienter bør ha kunnskaper om og 
hvordan vi skal møte dette. Målet når man får hjertesvikt 
er å få til et «skreddersydd» individuelt opplegg etter 
gitte retningslinjer. 

Av nye ting vi kanskje vil høre mer om senere og som 
forskes på er blant annet Kalium reduserende medisin.

Dette var et lite innblikk i det som var sentralt på 
Heart Failure 2016. Dere oppfordres til å studere ESC 
guidelines, lese overskrifter og få oversikt over innehold. 
Slik kan man lettere hente frem fakta og anbefalinger 
til aktiv bruk i oppfølging av hjertesviktpasienter. Det er 
også mye dokumentasjon på viktighet av god oppfølging. 
Slik informasjon er nyttig ved ønske om å utvide et 

hjertesviktpoliklinisk tilbud, eller om det på annen måte 
skulle være behov for viktig dokumentasjon.

Til slutt vil jeg få takke NSF-LKS for at jeg fikk tildelt 
medlemsstipend for å delta på Heart Failure 2016 i 
Firenze.

Heart failure 2017 blir i Paris
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Bokomtale

Helsefremming i  
spesialisthelsetjenesten

Forfattere: Gøril Haugan og Toril Rannestad (red.). Cappelen Damm  
Akademisk forlag. 2016. 327 sider. ISBN 978-82-02-48261-9

BOKANMELDELSE av: Gunhild Brørs, Speisialsykepleier i Kardiologisk sykepleie, Hjerteavdelingen,  
Sykehuset Namsos
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U t over ansvaret med å 
yte kliniske og kurative 
tjenester har sykehusene 
også et helsefrem-
mende ansvar. Dette blir 

belyst i den nye boka om Helsefrem-
ming i spesialisthelsetjenesten, som er 
oppfølgeren av boka Helsefremming i 
kommunehelsetjenesten som ble utgitt 
i 2014. Målgruppen for fagboka er særlig 
studenter på både bachelor- og master-
gradsnivå. Boka består av tre deler; 
del 1 inkluderer det salutogene teori- 
grunnlaget og tar for seg temaer som 
håp, mening, resiliens og empower-
ment.  

Del 2 tydeliggjør ved hjelp av nyere sykepleiefor-
skning hvordan sykepleiere og andre helsearbei-
dere kan arbeide helsefremmende i møte med 
ulike pasientgrupper i sykehus. Delkapitlene 
omtaler alt fra fødselsomsorg til eldreomsorg, 
kirurgi, psykiatri, kreftsykdom og hjertesykdom. I 
del 3 omhandler forutsetninger og strategier, og 
belyser noen salutogene systemforutsetninger i 
helsetjenesten. Her omtales tema som rehabilit-
ering, pasientundervisning og etiske dimensjoner 
ved helsefremming i sykehus.

På side 190 i boken finner vi kapittel 11 Helse-
fremming blant hjertesyke i sykehus skrevet av 
Tone M. Norekvål, Linda Ernstsen og Kari Hanne 
Gjeilo. På 11 sider mestrer forfatterne å formidle 
essensen i tematikken til leserne. Med salutogen 
tankegang som en rød tråd formidler de evidens-
basert kunnskap om sykepleierens rolle i fore-
bygging av videre sykdomsutvikling, opprettholde 
livskvalitet og fremme opplevelse av sammen-
heng (OAS). Tema som psykiske belastninger, 
livskvalitet, fysisk aktivitet, og verdien av pasient-
sentrert tilnærming blir belyst. Til slutt i kapitlet 
er det 5 sider med referanser som kan være 
nyttig om man ønsker å fordype seg ytterligere i 
helsefremming for hjertesyke i sykehus.

En styrke i gjennom hele boken er forfatternes 
fagkompetansenivå, hvor samtlige er sykepleiere 
i forskningsfronten i sine respektive felt. En kort 
omtale av forfatterne og bidragsyterne finnes 
helt sist i boken. Alle kapitlene i boken avsluttes 
med et avsluttende avsnitt som oppsummerer 
kapitlets budskap på en god måte. Boken bruker 
en referansestil hvor forfatterens navn og årstall 
for publikasjon står i en parentes i teksten. Videre 
er alle referansene alfabetisk samlet etter hvert 
kapittel. For leserne blir det lett å finne tilbake 
til henvisningene fra teksten og få oversikt over 
litteraturen i hvert enkelt kapittel. Igjennom hele 
boken finnes oversettinger og definisjoner av 
engelske begreper og teorier som ofte blir brukt 
i både primær- og spesialisthelsetjenesten. For 
helsepersonell som skriver tekster på norsk er 
dette nyttig oppslagsverk da det ofte er vanskelig 
å gi engelske begreper og definisjoner en god 
betydning på norsk.  

Dette være en nyttig lærebok for ulike utdan-
ningsnivåer og fagfelt, ikke minst for studenter 
på videreutdanning i kardiologisk sykepleie med 
fokus på veiledning og rehabilitering. Vi vil også 
anbefale boka til sykepleiere som jobber innen 
fagfeltet kardiologi og som trenger trenger god 
faglitteratur om temaet helsefremming i spesial-
isthelsetjenesten i sin kliniske praksis.

Boken er  
velskrevet,  

godt organisert 
og tidsaktuell.
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Kongresskalender
NOVEMBER 2016 – JUNI 2017

13 - 15. NOVEMBER 2016 
NEW ORLEANS 

AHA Scientific Sessions 16

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

14 – 18. NOV. 2016  
BERGEN HJERTEKURSET 

Hjerteavdelingen - Haukeland 
Universitetssykehus

http://innsiden.helse-bergen.no/Lists/
Kurskonferanse/

29. NOV. – 2. DES.  
2016 ROMA

XVII International Symposium on 
Progress in Clinical Pacing 2016 

http://www.icimeeting.com

4 - 6. DESEMBER 2016 
TEL-AVIV

ICI Meeting 2016 - Innovations in 
Cardiovascular Interventions

http://2016.icimeeting.com/

7 - 10. DESEMBER 2016 
LEIPZIG

EuroEcho-Imaging 2016

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

EuroEcho%E2%80%93Imaging/
EuroEcho-Imaging

15 - 17. JANUAR 2017  
TEL AVIV, ISRAEL

10th International Conference on 
Acute Cardiac Care

http://isas.co.il/cardiac-care2017/ 
index.php

21. JANUAR 2017 
Paris Controversies &  

Updates in Vascular Surgery

http://www.cacvs.org/fr/

26 - 27. JANUAR 2017 
Barvelona EuroValve 2017

www.eurovalvecongress.com

10 - 12. FEB. 2017  
BRISBANE 

Australia The 3rd World Congress 
of Clinical Lipidology

http://www.clinical-lipidology.com/

2 – 3. MARS 2017, PARIS
Rhythm 2017  

9th congress edition

http://www.rhythmcongress.com/

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

resynchronisation 2017

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

Cardiac-pacing-ICD-and-cardiac-
resynchronisation

2 – 3. MARS 2017, 
WASHINGTON
American College of  

Cardiology 2017

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

6 - 8. APRIL 2017  
MALAGA

EuroPRevent 2017

http://www.escardio.or g/ 
Congresses-%26-Events/ 

Upcoming-congresses/EuroPRevent/ 
EuroPRevent

26 – 28. APRIL 2017, 
TRONDHEIM

NSF-LKS – Den årlige  
Kardiologiske  

sykepleierprosessen

http://www.nsf.no/faggrupper/kardiolo-
giske - sykepleiere

29. APRIL – 2. MAI 2017 
PARISHEART 

Failure 2017

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

Failure/Heart-Failure

N O V E M B E R

D E S E M B E R J A N U A R  2 0 1 7

F E B R U A R  2 0 1 7

M A R S  2 0 1 7

A P R I L  2 0 1 7
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INVITASJON Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen

26.-28. april 2017 Trondheim

Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen byr på:

• Prekongress
• Foredragsholdere i forskningsfronten i sine respektive fagfelt

- Hjertesvikt
- Koronar hjertesykdom
- Arytmi
- Samhandling

• Abstrakt i from av muntlig og posterpresentasjoner
- Frist for innsending av abstrakt er 1. desember 2016

• Symposium
• Mulighet til å besøke utstillere
• Nettverksmøter
• Kongressprogram og påmelding

web www.nsf.no/faggrupper/kardiologiske-sykepleiere
facebook https://www.facebook.com/NsfLks/



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

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

NO1602437473

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

q

q20% 4,7%  21    

Primærendepunkt

q21% 2,8%  35    

q20% 3,1%  32   

Gevinst for pasienter på Entresto®sammenlignet med enalapril2

RRR ARR NNTRedusert risiko for   
kardiovaskulær død eller   
sykehusinnleggelse for   
hjertesvikt

Redusert risiko for sykehus- 
innleggelse for hjertesvikt

Redusert risiko for    
kardiovaskulær død

Refusjon: Individuell refusjon

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

NYHA klasse II-IV og EF < 40 % skal være påvist under behandling med ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist 
ved	utilstrekkelig	effekt.	Krav	til	tidligerebehandling:	Minst	ett	forhåndsgodkjent	legemiddel	med	ATC-kode	C09AA	
(ACE-hemmer)	eller	ATC-kode	C09CA	(angiotensin	II-antagonist).	Spesialistkrav:	Søknad	fra	spesialist	i	indremedisin	
eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.
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Novartis Norge AS • PB 4284 Nydalen • 0401 OSLO • Tlf.: 23 05 20 00 • Faks: 23 05 20 01 • www.novartis.no       

NO1602437473

qEntresto «Novartis» 
Angiotensin II-reseptorantagonister og neprilysin-hemmer.                       ATC-nr.: C09DX04
TABLETTER, filmdrasjerte 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg og 97 mg/103 mg: Hver tablett inneh.: Sakubitril-valsartan-natriumsaltkompleks tilsv. sakubitril/valsartan 24,3 
mg/25,7 mg, resp. 48,6 mg/51,4 mg og 97,2 mg/102,8 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 24 mg/26 mg og 97 mg/103 mg: Rødt og sort 
jernoksid (E 172). 49 mg/51 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172).Indikasjoner: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos 
voksne. Dosering: Kompleksformuleringen øker biotilgjengeligheten av valsartan. Anbefalt startdose 49 mg/51 mg 2 ganger daglig, med unntak av tilfellene beskrevet 
under. Dosen bør dobles i løpet av 2 4 uker. Ved toleranseproblemer (systolisk blodtrykk (SBP) ≤95 mm Hg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt), 
anbefales dosejustering av samtidig brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan. Skal ikke gis i kombinasjon med 
ACE-hemmer eller angiotensinreseptorantagonist (ARB), se Kontraindikasjoner. Begrenset erfaring hos pasienter som ikke tidligere har brukt ACE-hemmer eller ARB, 
eller tatt lave doser av disse. Anbefalt startdose hos disse pasientene er derfor 24 mg/26 mg 2 ganger daglig, og langsom dosetitrering. Behandling skal ikke initieres ved 
serumkalium >5,4 mmol/liter eller SBP <100 mm Hg. Ved SBP ≥100 110 mm Hg bør startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig vurderes. Glemt dose: Neste dose tas til 
planlagt tid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Bør brukes med forsiktighet 
ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) eller ved ASAT/ALAT 2 × øvre normalområdet (ULN). Anbefalt startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig. Nedsatt 
nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt nyrefunksjon. Startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig bør vurderes og er anbefalt ved hhv. moderat og alvorlig nedsatt 
nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosen skal være i samsvar med 
nyrefunksjonen. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med et glass vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av 
ACE-hemmer, pga. økt risiko for angioødem. Skal ikke tas <36 timer etter seponering av ACE-hemmer. Ved avbrutt behandling med kombinasjonen sakubitril/valsartan, 
skal ikke ACE-hemmerbehandling startes opp før etter minimum 36 timer. Kjent angioødem i anamnesen ved tidligere behandling med ACE-hemmer eller ARB. Arvelig 
eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose og 
kolestase (Child-Pugh C). 2. og 3. trimester av svangerskapet. Forsiktighetsregler: Hypotensjon: Symptomatisk hypotensjon er sett, spesielt hos eldre ≥65 år, ved 
nyresykdom og ved lav SBP (<112 mm Hg). Blodtrykk bør kontrolleres rutinemessig ved behandlingsstart og under dosetitrering. Ved hypotensjon anbefales midlertidig 
nedtitrering eller seponering. Dosejustering av diuretika, samtidig administrerte antihypertensiver og behandling av andre årsaker til hypotensjon (f.eks. hypovolemi) bør 
vurderes. Natrium og/eller nedsatt væskevolum bør korrigeres før behandlingsstart, men vurder nøye risikoen for overhydrering og volume overload. Nedsatt nyrefunksjon: 
Pasienter med lett/moderat nedsatt nyrefunksjon er mer utsatt for hypotensjon. Svært begrenset erfaring hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, som kan ha 
størst risiko for hypotensjon. Forverret nyrefunksjon: Bruk kan være forbundet med redusert nyrefunksjon. Risikoen kan økes ytterligere ved dehydrering eller samtidig 
bruk av NSAID. Nedtitrering bør vurderes ved klinisk signifikant reduksjon i nyrefunksjonen. Hyperkalemi: Behandling skal ikke initieres ved serumkalium >5,4 mmol/
liter. Økt risiko for hyperkalemi. Hypokalemi kan også forekomme. Tett oppfølging av serumkalium anbefales, spesielt ved risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon, 
diabetes mellitus, hypoaldosteronisme, kaliumrik diett eller bruk av mineralkortikoidantagonist. Seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan bør vurderes ved 
serumkalium >5,4 mmol/liter. Angioødem: Er sett. Seponer umiddelbart ved angioødem og igangsett nødvendig behandling og overvåkning, inntil fullstendig og 
vedvarende opphør av symptomer. Behandlingen skal ikke gjenopptas. Generelt opphører tilstanden uten behandling når hevelsene er begrenset til ansikt og lepper. Ingen 
erfaring ved angioødem i anamnesen, og forsiktighet anbefales. Mørkhudede har økt følsomhet for å utvikle angioødem. Nyrearteriestenose: Kan gi økt serumkreatinin 
og blodurinstoff hos pasienter med bilateral eller unilateral nyrearteriestenose. Forsiktighet er påkrevd, og tett oppfølging av nyrefunksjonen er anbefalt. NYHA-klasse IV: 
Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart pga. begrenset erfaring. B-type natriuretisk peptid (BNP): BNP er ikke egnet biomarkør for hjertesvikt hos pasienter 
behandlet med kombinasjonen sakubitril/valsartan, da BNP er et neprilysinsubstrat. NT proBNP er ikke et neprilysinsubstrat, og er derfor mer egnet. Bilkjøring/bruk av 
maskiner: Liten påvirkning. Forekomst av svimmelhet og fatigue bør tas i betraktning. Interaksjoner: Aliskiren: Kombinasjon med direkte reninhemmer er ikke anbefalt, 
se Kontraindikasjoner, da kombinasjonen gir dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. OATP1B1- og OATP1B3-substrater: Indikasjoner på at sakubitril 
hemmer OATP1B1 og OATP1B3. Økt systemisk eksponering for OATP1B1- og OATP1B3-substrater kan sees. Samtidig bruk øker Cmax og AUC av atorvastatin og dens 
metabolitter med opptil hhv. 2 og 1,3 ganger. Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med statiner. PDE5-hemmere: Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med 
PDE5-hemmere. Kalium: Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, mineralkortikoidantagonister, kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller andre 
legemidler kan gi økt serumkalium og -kreatinin. Overvåkning av serumkalium anbefales. NSAID, inkl. selektive COX 2-hemmere: Samtidig bruk av NSAID kan gi økt 
risiko for forverring av nyrefunksjonen hos eldre, ved nedsatt væskevolum (inkl. ved diuretikabehandling) eller ved nedsatt nyrefunksjon. Ved samtidig bruk av NSAID 
anbefales tett oppfølging av nyrefunksjonen ved oppstart eller endring i behandlingen. Litium: Reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og toksisitet er rapportert 
ved samtidig bruk av litium og ACE-hemmere eller ARB. Kombinasjonen sakubitril/valsartan og litium er ikke undersøkt, og anbefales derfor ikke. Om nødvendig, 
anbefales nøye overvåkning av serumlitiumnivå. Risiko for litiumtoksisitet kan økes ytterligere ved samtidig bruk av diuretika. Furosemid: Ingen effekt på farmakokinetikken 
til kombinasjonen sakubitril/valsartan, men Cmax og AUC for furosemid reduseres med hhv. 50% og 28%. Nitrater: Samtidig bruk av i.v. nitroglyserin er assosiert med 
forskjell i hjertefrekvens på 5 slag/minutt sammenlignet med nitroglyserin gitt alene. Lignende effekt kan oppstå ved kombinasjon med sublinguale, orale eller transdermale 
nitrater. Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. OATP og MRP2: Den aktive metabolitten til sakubitril (LBQ657) og valsartan er substrater for OATP1B1, OATP1B3, 
OAT1 og OAT3. Valsartan er også substrat for MRP2. Samtidig bruk av hemmere av disse (f.eks. rifampicin og ciklosporin) kan derfor øke systemisk eksponering av 
LBQ657 eller valsartan. Forsiktighet skal utvises når samtidig behandling med slike legemidler startes/avsluttes. Metformin: Samtidig administrering kan redusere Cmax 
og AUC av metformin med 23%. Pasientens kliniske status bør evalueres ved behandlingsstart. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke anbefalt i 1. trimester. 
Kontraindisert i 2. og 3. trimester. Amming: Anbefales ikke. Utskillelse i human morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): 
Hjerte/kar: Hypotensjon. Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/ernæring: Hyperkalemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: 
Diaré, kvalme, gastritt. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Nyresvikt (akutt). Stoffskifte/
ernæring: Hypokalemi, hypoglykemi. Øre: Vertigo. Øvrige: Fatigue, asteni. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Kløe, utslett, angioødem. Immunsystemet: 
Overfølsomhet. Nevrologiske: Postural svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke fjernes ved hemodialyse 
pga. høy proteinbinding. Se Giftinformasjonens anbefalinger for valsartan C09C A03. Egenskaper: Virkningsmekanisme: LBQ657 (sakubitrils aktive metabolitt) hemmer 
neprilysin, og nivået av peptider som nedbrytes av neprilysin, som natriuretiske peptider (NP), økes. NP aktiverer guanylatsyklase-reseptorer, noe som gir økt cGMP, som 
kan resultere i vasodilatasjon, natriurese og diurese, økt GFR og renal blodgjennomstrømming, hemming av renin- og aldosteronfrigjøring, reduksjon av sympatisk 
aktivitet, og anti-hypertrofisk og anti-fibrotiske effekter. Valsartan hemmer angiotensin II type 1 (AT1)-reseptoren, og også angiotensin II-avhengig aldosteronfrigjøring. 
Dette hindrer vedvarende aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet som ville føre til vasokonstriksjon, renal natrium- og væskeretensjon, aktivering av cellulær 
vekst og proliferasjon, og følgende maladaptiv kardiovaskulær remodellering. Absorpsjon: Tmax for sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1 time, 2 timer og 2 timer. 
Absolutt biotilgjengelighet for sakubitril og valsartan er hhv. 23% og 60%. Steady state nås etter 3 dager. Proteinbinding: 94-97%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd av 
sakubitril og valsartan er hhv. 103 og 75 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t½ av sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1,43 timer, 11,48 timer og 9,9 timer. Metabolisme: 
Sakubitril omdannes raskt til LBQ657 av karboksylesteraser 1b og 1c, og metaboliseres ikke videre i signifikant grad. Ca. 20% av valsartandosen gjenfinnes som 
metabolitter. Utskillelse: 52 68% av sakubitril (primært som LBQ657) og 13% av valsartan og dens metabolitter utskilles i urin. 37 48% av sakubitril (primært som 
LBQ657) og 86% av valsartan og dens metabolitter utskilles i feces. Pakninger og priser: Tablett, filmdrasjert 24 mg/26 mg, 28 stk, kr 842,90, Tablett, filmdrasjert 97 
mg/103 mg, 56 stk, kr 1643,30, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1643,30, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4844,90, Tablett, filmdrasjert 49 
mg/51 mg, 168 stk, kr 4844,90.  

Sist endret: 05.01.2016 (SPC 19.11.2015/05.02.2016)
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Hovedtema  

Bruk av intra-aorta  
ballong pumpe  

(IABP) på Stavanger Universitetssjukehus i perioden 1999- 2011:  
Observasjoner, behandling, komplikasjoner og overlevelse.

D et estimeres at ved STEMI 
kan 5-15 % få kardiogent 
sjokk (KS) som er den 
hyppigste årsaken til død 
ved akutt hjerteinfarkt 

på grunn av alvorlig svikt i hjertets 
pumpefunksjon (2). Ved KS kan det være 
aktuelt å igangsette både medikamen-
tell og mekanisk støtte for å oppret-
tholde blodtrykket (5). En type støtte 
er intra-aorta ballong pumpe (IABP) 
som er en mekanisk støtte som assist-
erer hjertet i både hvilefase (diastole) 
og arbeidsfase (systole) og reduserer 
dermed hjertets arbeidsbelastning (4). 
IABP er en avansert maskin som krever 
gode kunnskaper og kyndighet hos 
sykepleieren som har ansvar for IABP 
pasienten.

IABP er brukt på ca. 200 000 pasienter årlig på 
verdensbasis (3), ca. 500 årlig i Norge.
Pumpen består av et kateter med oppblåsbar 
ballong som plasseres i thoracala aorta, det 

innføres med kateterteknikk via arteria femo-
ralis. Behandling med IABP har to primæreffe-
kter. I diastolen blåses ballongen opp ved hjelp 
av helium, dette medfører økt coronarperfusjon, 
og derav økt blodforsyning og oksygentilskudd til 
myokard. I systolen deflateres ballongen, dette 
medfører et redusert afterload (motstand) som 
reduserer hjertets arbeidsbelastning (4). I tillegg 
reduseres hjertefrekvens, systemisk vaskulær 
motstand, ende-diastolisk trykk og systolisk trykk, 
mens diastolisk trykk, middeltrykk og nyregjen-
nomblødning blir økt. Dette fører til økt cerebral 
perfusjon og bedret respiratorisk funksjon som 
sekundæreffekter.
 
Ved Stavanger Universitetssjukehus startet vi 
med IABP i 1998. Indikasjonene for innleggelse av 
IABP var dominert av STEMI komplisert med KS, 
indikasjoner for innleggelse av pasienter med ikke 
kardiogent sjokk (IKS) var høyrisiko PCI prosedyre 
og mekaniske komplikasjoner til AMI.
 For oss intensivsykepleiere ble det til å begynne 
en del ”learning by doing” med god oppfølging fra 
produsent. Det ble etablert en ”pumpegruppe” 
som primært skulle ha ansvaret for disse pasien-
tene, og vi utarbeidet en prosedyre for observas-
joner til IABP pasienten. I tillegg ble det startet en 
retrospektiv deskriptiv studie hvor hensikten var 
å undersøke bruk, komplikasjoner og overlevelse 
ved IABP-terapi på Stavanger Universitetssykehus.

Terje Myrstad, klinisk spesialist i Intensivsykepleie, Hjerteavdelingen,  
Stavanger Universitetssykehus, Stavanger
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 Data ble innhentet fra journalsystemet og 
observasjonskurver i perioden 1998 – 2011. Til 
sammen ble 122 pasienter behandlet med IABP 
og alle ble inkludert i studien. Det ble registrert 
kjønn, aldersfordeling, diagnoser, sykehistorie, 
behandling, kardiogent / ikke kardiogent sjokk, 
blodprøvesvar og hospitaliseringstid. Mål og 
endepunkt for studien var IABP-bruk, frekvens 
av komplikasjoner og prediktorer for 30-dagers 
dødelighet og overlevelse. Datainnsamlingen ble 
godkjent av REK Vest.
 
Resultater
Det var 88 menn og 34 kvinner. Gjennom-
snittsalder for pasienter med KS var 62.7 år og for 
pasienter med IKS 66.9 år. Indikasjoner for IABP 
i KS gruppen var dominert av STEMI (80.8 %), 
Gjennomsnittlig behandlingstid for gruppen med 
KS var 2.5 døgn og i gruppen med IKS var det 1.8 
døgn.
 
Pasienter med KS hadde 41% 30 dagers mortal-
itet, mens for pasienter med akutt coronarsyn-
drom (ACS) var mortaliteten på 47.5 %. Pasienter 
med mekaniske komplikasjoner hadde en 
mortalitet på 60 %. Gjennomsnittsalder for 
pasienter som overlevde 30 dager (72 pasienter) 
var 61.5 år for hele gruppen, mens gjennom-
snittsalderen for de som døde (50 pasienter) var 
på 66.3 år.
 
Vellykket PCI med reetablering av normal koronar 
flow var den eneste signifikante prediktor for økt 
overlevelse. Vi fant få statistiske data som kunne 
forutse mortalitetsrisiko, men pasienter med 
diabetes mellitus (DM) hadde mye større mortal-
itet enn pasienter uten DM. Selv om det bare var 
19 pasienter med DM, så var mortaliteten i denne 
gruppen på 89.5 % og var dermed representert 
i 34 % av dødsfallene.  Andre data som kunne 
indikere høyere mortalitet var pasienter med lav 
hemoglobin og forhøyede verdier av C-reaktivt 
protein (CRP) og leukocytter. Høy alder viste også 
som forventet en høyere mortalitet.
 
Erfaringer og komplikasjoner med bruk av IABP
På grunn av at kateteret legges inn i arteria femo-
ralis og pasienten blir antikoagulert med Klexane 
1 mg/kg subcutant x 2 i tillegg til acetylsalisylsyre 
og IIb/IIIa antagonist (Plavix, Brilique) er det fare 
for blødninger.

 Vi hadde ni dokumenterte tilfeller med blødning 
hvor blodtransfusjon var nødvendig. Åtte tilfeller 
med liten blødning og en livstruende blødning. 
Ingen av pasientene med blødning døde.
 Ved innleggelse av kateteret i arteria femoralis 
kan sirkulasjonen til foten perifert for innstik-
ksstedet påvirkes. En kan også få en forskyvning 
av kateteret slik at det okkluderer venstre arteria 
subclavia, dette vil medføre nedsatt blodsirku-
lasjon til venstre arm. En pasient fikk nedsatt 
blodtilførsel til venstre arm på grunn av at 
ballongen hadde forskjøvet seg og okkluderte 
venstre arteria subclavia. Dette ble raskt oppd-
aget og IABP ble seponert.
 
IABP har en egen doppler ultralyd som vi kan 
bruke til å registrere pulsen perifert for innstik-
ksstedet. Vi har hatt noen pasienter med nedsatt 
blodsirkulasjon perifert, men ingen av våre 
pasienter fikk ischemiske skader i fot på grunn av 
nedsatt blodtilførsel.
 
Pasienter innlagt med KS er i fare for å utvikle 
akutt nyresvikt på grunn av hypoperfusjon til 
nyrene. IABP vil gi en økt nyregjennomblødning 
og nyreperfusjon og nyrefunksjon kan bedres. 
Men kateteret kan forskyves og okkludere en 
eller begge av nyrearteriene. Flere av pasientene 
hadde forverring av nyrefunksjonen, men det ble 
ikke dokumentert at IABP var årsak til dette
To pasienter fikk intensivpsykose. Dette ble tidlig 
diagnostisert og behandling startet. I begge tilfel-
lene fikk det ingen konsekvenser for pasientene.
 
Kateteret medfører en infeksjonsrisiko. Infeks-
jonsparametrene (CRP, leucocytter) måles daglig. 
Temperatur måles x 2 eller oftere ved behov. En 
pasient fikk en alvorlig infeksjon og døde, og det 
er usikkert om dette hadde sammenheng med 
IABP behandlingen.
 
De mest fryktede komplikasjonene assosiert med 
IABP er blødning, cerebrale infarkt, sepsis og 
perifere ischemiske komplikasjoner (4). Mortal-
iteten er høy med disse komplikasjonene. Vi 
hadde ikke forekomst av denne type hendelser.
 
Arytmier ble ikke registrert, flere pasienter fikk 
atrieflimmer. Det har vært flere tilfeller med 
alvorlige arytmier som AV-blokk, ventrikkeltachy-
cardi, ventrikkelflimmer og asystole.
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 Vi har i perioden 1998 – 2011 hatt 18 transporter 
hvor pasienten skulle overflyttes fra vårt sykehus 
til enten Haukeland Universitetssykehus eller 
Rikshospitalet. To av pasientene fikk hjertestans 
under pågående transport, alle pasienter over-
levde transporten.
 
Svakheter ved studien
Data ble innhentet i ettertid og vi hadde ikke en 
definert protokoll på hvilke data vi skulle samle 
inn, men forholdt oss til aktuelle prosedyrer. 
Disse har endret seg i løpet av disse årene, noe 
som kan være en svakhet i forhold til vurderingen 
av dataene. Sykepleiedokumentasjonen ble 
skrevet for hånd før den ble elektronisk, dette 
er ikke blitt scannet inn. Med hjelp av sekretær 
ved avdelingen har vi klart å finne de invasive 
dataene. Legenotater har vært tilgjengelige. Det 
er en mulighet at data som ikke er blitt doku-
mentert kunne ha endret på noen av resultatene
 
Konklusjon
Majoriteten av pasientene som fikk IABP behan-
dling var pasienter innlagt med kardiogent sjokk 
som følge av akutt hjerteinfarkt. Pasienter med 
Diabetes Mellitus (DM) hadde høyest dødelighet. 
Høy alder, lav hemoglobin, forhøyet CRP og 
leukocytter predikerte også høyere dødelighet.
 
Fører IABP til økt overlevelse?
IABP Shock II (6) var en studie hvor 600 pasienter 
innlagt med STEMI komplisert med kardio-
gent sjokk ble randomisert til henholdsvis IABP 
behandling (n=301) og kontrollgruppe (n=299). 
Alle fikk medikamentell støttende behandling og 
PCI behandling. Etter 12 måneders oppfølging var 
dødeligheten både i IABP gruppen og kontroll-
gruppen på 51 %. Det var ingen signifikant forsk-
jell i selvrapportert livskvalitet mellom gruppene.
Konklusjonen på denne studien var at IABP ikke 
viste økt overlevelse hos disse pasientene.
Som en følge av SHOCK II trial har en blitt mer 
restriktiv til innleggelse av IABP.
 
I en studie til Dziewierz et.al. 2014 (1) diskuteres 
funnene til IABP Shock II studien. Forfatterne 
hevder at de sykeste pasientene ofte blir eksk-
ludert fra slike randomiserte kliniske studier, 
slik at det er vanskelig å generalisere forventede 
resultater til det virkelige liv.

 Nytt medisinsk teknisk utstyr er i bruk og/eller 
under utvikling, blant annet Impella, LVAD, BIVAD 
og ECMO. Disse har foreløpig ikke vist økt over-
levelse ved kardiogent sjokk sammenlignet med 
IABP (7). Impella og ECMO har til nå vært forbe-
holdt regionsykehus, men en utvikling mot bruk 
av dette på sentra uten hjertekirurgi vil nok 
komme etter hvert. IABP er en løsning som kan 
brukes ved akutt hjertesvikt og det er noe vi vil 
fortsette med i årene framover.
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Leslie Eide har bachelorgrader i gerontologi og i 
sykepleie, samt mastergrad i gerontologi fra USA. 
Siden 2012 har hun vært fulltids stipendiat ved 
Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen. Professor 
Tone M. Norekvål har vært hovedveileder, mens 
professorene Anette H. Ranhoff, Bengt Fridlund og 
Jan Erik Nordrehaug har vært medveiledere.
Doktorgrads-avhandlingen viser at delirium (akutt 
forvirring) er en vanlig komplikasjon som gir uhel-
dige følger hos eldre etter invasiv eller kirurgisk 
behandling for alvorlig forsnevring av hjertets 
aortaklaffer (aortastenose). Delirium er en vanlig 
men mindre kjent tilstand. Tilstanden opptrer i 3 
subkategorier, hyperaktivt, hypoaktivt og blandet. 
Alle kan utvikle delirium hvis påkjenningen blir stor, 
men alvorlig syke og eldre er spesielt utsatt. Delirium 
kan bli forvekslet med demens, depresjon og/eller 
psykisk sykdom. Dette gjør at noen pasienter kan bli 
feilaktig diagnostisert som demente eller psykotiske, 
mens andre blir liggende i sengene sine uten å 
tilkalle nødvendig oppmerksomhet. Eldre pasienter 
får oftere enn før tilbud om hjertekirurgi. Dette 
impliserer både tradisjonell hjerteklaffkirurgi (SAVR) 
og nye teknikker som kateterbasert aortaklaffinnset-
ting (TAVI).
Eide viser i sin avhandling at eldre pasienter som ble 
operert med SAVR utviklet delirium oftere. Dessuten, 
var delirium etter SAVR mer uforutsigbar i det post-
operative forløpet enn etter TAVI. Én måned senere 
rapporterte pasientene med delirium lavere fysisk 
funksjon, men etter et halvt år var funksjonen 
igjen på samme nivå som før behandlingen. Det 

var imidlertid ingen negative endringer i kognitiv 
(mental) funksjon over tid, selv hos de pasientene 
som opplevde delirium. Dette er oppmuntrende, og 
står i motsetning til resultater fra deliriumsforskning 
etter eksempelvis hoftebrudd. Videre analyser viser 
imidlertid at delirium er en risikofaktor for nye syke-
husinnleggelser og for dødsfall hos eldre pasienter 
behandlet med SAVR eller TAVI.
Det var en trygg og engasjert doktorgradskandidat 
som forsvarte sin avhandling denne augustdagen. 
Innledningsvis ga Eide en fin gjennomgang av 
delirium som tilstand, og fulgte opp med å belyse 
funn fra sine tre hovedartikler. En god redegjørelse 
ble fremlagt av kandidaten, et tydelig bevis på 
møysommelig, grundig og intensivt arbeid gjennom 
tre år.
Første opponent til avhandlingen var James Rudolph, 
en av frontfigurene innen deliriumforskning i USA. 
Rudolph la opp til en interessant og spennende 
diskusjon rundt temaet. Med sin brede erfaring fra 
det geriatriske feltet, var det duket for flotte faglige 
diskusjoner med fokus på de utfordringer som råder 
innenfor forebygging og behandling av delirium hos 
eldre pasienter. Eide viste en solid fagkunnskap 
gjennom hele diskusjonen, og formidlet sine innspill 
på en svært inspirerende og god måte. For oss 
tilhørere i salen ble dette en lærerik og engasjer-
ende dag.

Gratulerer så mye Leslie!

Ny Doktorgrad – 

Leslie SP Eide 
Irene Instenes på vegne av forskningsgruppen Procard ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen

Leslie SP Eide disputerte torsdag 25. august 2016 for ph.d.-
graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: 
“Delirium after Aortic Valve Therapy - A Prospective Cohort 
Study of Octogenarian Patients following Surgical Aortic 
Valve Replacement and Transcatheter Aortic Valve Implan-
tation”.



20 HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 3 2016

Hovedtema  

Hvorfor utelater sykepleiere å 
gi seksualrådgivning og  

informasjon til pasienter som 
har koronar hjertesykdom?

V åren 2016 gjennom-
førte jeg som avslutt-
ende oppgave ved 
videreutdanning i 
kardiologisk syke-

pleie ved Høgskolen i Bergen en 
litteraturstudie. Utdrag fra denne 
oppgaven formidles i denne fagar-
tikkelen.

«I tre dager hadde jeg vært sammen med 
ei gruppe deltagere på rehabilitering 
fase 2a etter hjerteinfarkt. Gruppen besto 
av 9 tidligere pasienter og to kvinnelige 
pårørende. Vi hadde snakket, spist og trent 
sammen, og vi hadde fått masse infor-
masjon både fra sykepleier, lege, fysioter-
apeut og ernæringsfysiolog. Men en ting 
manglet; informasjon om seksualitet etter 
hjerteinfarktet. På slutten av den siste dagen 
satt jeg lenge og tenkte over dette. Er det 
ingen som har spørsmål om seksualitet? Er 
det for privat? Hvorfor tas det ikke opp av 
sykepleieren? Har deltakerne snakket med 
noen andre om det? Mens jeg satt der og 
grublet kjente jeg at nysgjerrigheten om å 

ville vite, blandet med frykten for å spørre 
kom sigende. Stemningen i gruppa var god. 
Samlingen var nesten ferdig og alle var på 
tur til å dra hjem. Skulle jeg ta dette opp…og 
kanskje ødelegge den gode stemninga? Jeg 
satt lenge og vurderte og kjente på følelsen 
av å ikke «våge» å spørre. Kinnene mine ble 
varme og jeg kjente rødmen spre seg oppover 
halsen. Handflatene mine ble klamme og 
jeg følte meg ubekvem. Jeg tenkte «nei, jeg 
dropper dette», men følte likevel at samtalen 
var nødvendig. Jeg kunne ikke la være å ta 
det opp, samtidig som jeg var redd for å lage 
«dårlig stemning». Hvorfor føltes det slik? 
Til slutt tok jeg mot til meg og spurte: «Har 
noen i løpet av sykehusinnleggelsen eller i 
tiden etterpå snakket med dere om seksual-
itet etter hjerteinfarktet?»  Alle riset på hodet. 
En av deltakerne sa; «nei, det snakker jeg 
med min kone om» en annen trakk på skul-
drene og sa; «jeg spurte min fastlege om jeg 
kunne ha sex, hun sa bare: «vær forsiktig». 
En deltaker sa at han hadde god kommu-
nikasjon med sin fastlege og hadde fått mye 
veiledning om dette etter hjerteoperasjonen 
sin. Resten av gruppen hadde ikke mottatt 
noen informasjon.»

I følge statistisk sentralbyrå ble 7329 menn 

Hilde Wang Sørensen, spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie. Hjerte, lunge og 
karkirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø.
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og 3883 kvinner innlagt i norske sykehus med 
hjerteinfarkt i 2014 [1]. Et hjerteinfarkt kan 
oppleves som svært traumatisk både for den 
det gjelder men også for dens pårørende. Noen 
rammes uten forvarsel og sykdommen debuterer 
akutt, mens andre har over lengre tid fått små 
varsel om at noe kan være galt [2,3].
Ved universitetet i Tromsø ble det i 2004-2005 
gjort en undersøkelse som omhandler seksuelle 
problemer og seksuell velvære hos mennesker 
som har koronar hjertesykdom. Resultatene 
ble sammenlignet med normalbefolkningen, og 
viste at forekomsten av seksuelle problemer var 
dobbel så stor blant de som var hjertesyke [4]. 
Gjenopptakelse av seksuallivet etter en kardio-
vaskulær hendelse kan ofte være problematisk 
og by på utfordringer både for pasienten og dens 
pårørende. Etter et hjerteinfarkt er rådgivning, 
informasjon og veiledning om seksualitet viktig 
for både pasienten og partneren [5,6]. Euro-
peiske og amerikanske retningslinjer anbefaler at 
helsepersonell gir råd, informasjon og veiledning 
om seksualitet til pasienter med hjertesykdom 
[7,8], men undersøkelser gjort blant helseper-
sonell viser at dette i stor grad ikke blir gjort 
[9,10,11]. Studier viser også at sykepleierne vet at 
dette er et viktig tema og de aller fleste mener 
at det er en del av deres ansvarsområde. Likevel 
viser det seg at flesteparten har problemer med 
å ta opp denne tematikken og at samtalen om 
seksualitet ofte uteblir. Mange pasienter med 
koronar hjertesykdom utskrives med spørsmål 
knyttet til seksualitet, og de støtter seg ofte til 
myter, misforståelser og feilinformasjon når de 
ikke får veiledning og informasjon [12]. Så hvorfor 
utelater da sykepleierne å ta opp temaet når 
studier viser at de aller fleste mener at dette 
ligger under deres ansvarsområde? 

På bakgrunn av dette ønsket jeg i min fordyp-
ningsoppgave å undersøke følgende problem-
stilling: Hvorfor utelater sykepleiere å gi seksual-
rådgiving og informasjon til pasienter som har 
koronar hjertesykdom? 

Jeg begrenset oppgaven til å omhandle pasienter 
som har hatt hjerteinfarkt eller har hjertesvikt 
selv om temaet er like aktuelt for alle som har en 
hjertesykdom. Erektil dysfunksjon er svært vanlig 
og er et stort problem for mange som er hjerte-

syke, men på grunn av oppgavens begrensing ble 
ikke dette omtalt [13,14,15].
Som metode ble det gjort en litteraturgjennom-
gang for å få en oversikt over hvilken kunnskap 
som finnes om det aktuelle temaet. Det ble 
gjort et elektronisk litteratursøk hovedsakelig 
i databasene PubMed og CINAHL med søkeor-
dene: Sexual counseling, myocardial infarction, 
heart disease, cardiac nurses, attitude of health 
personal, nurses role, nurse – patients relations, 
nurses barriers. 

Sykepleiers barrierer for å snakke om  
seksualitet.
Total 6 artikler ble gjennomgått for å få svar på 
oppgavens problemstilling og resultatene var 
sammenfallende.
Manglende kunnskap for å kunne veilede og gi 
råd til pasientene er en av de største grunnene 
til at seksualrådgivning ikke tas opp. Dette kan 
igjen føre til at sykepleierne er usikre på hvordan 
de skal ta initiativ til en slik samtale. Studiene 
viste også at manglende kunnskap gjør at syke-
pleierne ikke tror at pasientene ønsker denne 
informasjonen, eller at de tror pasientene ikke 
forventer at de skal ta opp seksualitet med dem 
[8,9,16,17].

I tillegg til manglende kunnskap er også 
manglende praktisk trening i å snakke om 
seksualitet en stor barriere. Dersom man ikke har 
rutiner eller policy på avdelingen på å ta dette 
opp kan det føre til at samtalen ofte uteblir [16]. 
Flere studier viste at jo lenger erfaring man har, 
desto mer kunnskap og trygghet får man. Dette 
fører igjen til at man blir mer komfortabel og får 
mindre barrierer med å ta opp seksualitet med 
pasientene. De som hadde tatt kurs eller hadde 
annen utdanning i seksualrådgivning var flinkest 
til å ta opp temaet med pasientene [16,18,19].

Manglende tid ble også nevnt som en årsak. I 
en hektisk arbeidshverdag hvor effektiviteten 
skal være på topp og nye rutiner til stadighet 
implementeres ble ofte ikke seksualrådgivning 
prioritert [20,21]. Dette er nok noe flere kan 
identifisere seg med fordi man gjerne ønsker å 
etablere et tillitsforhold til pasienten før en slik 
samtale, og samtidig ha god tid uten forstyrrelser 
når temaet tas opp.
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Studiene viste også at mange sykepleiere følte 
seg ukomfortabel i en slik setting, og forlegenhet 
og frykt for å fornærme pasientene førte til at 
temaet om seksualitet ikke ble tatt opp. Syke-
pleiernes egne oppfatninger og holdninger til 
temaet kunne også påvirke seksualrådgivningen 
[8,10,18].

Hvordan bidra til at sykepleiere gir råd og 
veiledning om seksualitet? 
Alle studiene konkluderte med det samme: Mer 
utdanning, praktisk trening og spesifikke kurs og 
retningslinjer som omhandler seksualrådgivning 
må til for å få et kompetanseløft på dette viktige 
området. Ved å øke ferdighetene og kunnskapen 
slik at sykepleierne kan svare på eventuelle 
spørsmål som stilles, samt ha god praktisk 
mengdetrening, kan barrierene bli mindre og det 
kan bli lettere å åpne opp for denne samtalen 
[8,16]. En måte å åpne opp for en samtale om 
seksualitet kan for eksempel være: «Mange 
pasienter har spørsmål omkring seksuallivet 
etter et hjerteinfarkt, er dette noe du har tenkt 
på?» På den måten bekrefter man at flere har 
samme tanker og spørsmål og ufarliggjør på en 
måte temaet, samtidig som man normaliserer 
problemene [22,23].

Ved koronar hjertesykdom kan tiden etterpå by 
på mange utfordringer og ubesvarte spørsmål, 
deriblant seksualitet. Som sykepleier anser 
jeg det som vår oppgave å være tilstede for 
pasienten og informere, støtte og veilede han 
så godt det lar seg gjøre. Under mitt arbeid med 
fordypningsoppgaven fikk jeg et større innblikk 
i og mer forståelse av viktigheten av seksuell 
helse og seksualrådgivning. 

På bakgrunn av dette og gjennom egne erfa-
ringer mener jeg at det er ingen tvil om at syke-
pleiere bør rette mer fokus på seksualrådg-
ivning og informasjon i det daglige, både under 
sykehusoppholdet og i tiden etter utskrivelse, 
på poliklinikker og andre rehabiliterings insti-
tusjoner. For at barrierene skal forsvinne og 
dette skal bli en del av de daglige rutinene er 
det nødvendig med ytterligere kompetansehe-
ving og praktisk trening i å informere og veilede 
pasienter om den seksuelle helsen.

Vil helt til slutt anbefale de nye amerikanske og 
europeiske anbefalingene for seksuell rådgivning 
[7,8]. Ved å følge disse kan man som kliniker få 
oppdatert kunnskap og gode råd når man skal gi 
seksualrådgivning og informasjon til pasienter 
som har koronar hjertesykdom. 
I forbindelse med avsluttende seminar på 
Høgskolen i Bergen lagde jeg en poster for å 
presentere fordypningsoppgaven min. Denne er i 
etterkant hengt opp i avdelingen for å synliggjøre 
og få et økt fokus på temaet både for mine kolle-
gaer og for våre pasienter. 
Jeg vil rette en stor takk til min veileder: Fag og 
forskningssykepleier/ Postdoktorstipendiat Tove 
Aminda Hanssen, Universitetssykehuset i Nord 
Norge, Tromsø.
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Hovedtema  

«Når smertene ikke  
forsvinner»   

– kroniske smerter etter hjertekirurgi

Kroniske postopertive 
smerter er en relativt vanlig 
komplikasjon etter de 
fleste kirugiske inngrep, 
inkludert hjerte-kirurgi [1, 

2]. En klassisk studie av Crombie og 
medarbeidere fra 1998 viste at 22,5 % 
av pasientene ved britiske smerteklin-
ikker hadde smerter som skyldtes et 
kirurgisk inngrep [3]. En nyere norsk 
doktorgrad basert på data fra den sjette 
Tromsøundersøkelsen fant at hele 40,4 
% rapporterte om langvarige smerter 
etter vanlige kirurgiske inngrep [4].

Forekomsten av kroniske smerter etter 
hjertekirurgi varierer fra 9,5 til 56 prosent i ulike 
studier [5-9]. Denne variasjonen kan til dels 
skyldes metodiske utfordringer. Studiene har i 
liten grad benyttet validerte spørreskjema for 
å kartlegge smerte, de fleste studiene har vært 
retrospektive og studiene har inkludert ulike 
undergrupper av hjertekirurgiske pasienter. Det 
som imidlertid er verdt å merke seg er at til tross 
for dette ligger andelen pasienter med alvorlig 
smerte relativt konstant på mellom 2- 10 % i de 

ulike studiene. Det er disse pasientene som gir 
størst grunn til bekymring. 

Kroniske eller langvarige postoperative smerter 
kan ha store konsekvenser for pasientenes 
livskvalitet og daglige funksjon, likevel er dette 
en tilstand som tradisjonelt har fått lite oppmerk-
somhet både i klinisk praksis og innen forskning. 
Noe av utfordringen er trolig knyttet til mangelen 
på en klar og entydig definisjon. Følgende kriterier 
har imidlertid ofte blitt benyttet for å definere 
kroniske postoperative smerter [10, 11]: 
• Smerte utviklet etter et kirurgisk inngrep
• Andre årsaker til smerten er utelukket [som 

infeksjon, malign sykdom, angina] 
• Smerten skyldes ikke preoperative tilstander
• Smerten har en varighet på minst 2 måneder 

[ofte 3-6 måneder] 

Studier på ulike kirurgiske inngrep tyder på at 
smertene avtar noe over tid [12]. Det kan her 
være snakk om endringer flere år etter inngrepet. 
Det er få studier som har fulgt pasientene over 
tid etter hjertekirurgi, og man vet derfor lite om 
utviklingen av smerter etter denne typen kirurgi. 
En studie fra Canada fant at smerteforekomsten 
avtok fra 40,1 % etter 3 måneder, 22,1 % etter 6 
måneder, 16, 5 % etter 12 måneder til 9,5 % etter 
24 måneder. Den samme utviklingen så man også 
når det gjaldt andelen pasienter med moderate 

Kari Hanne Gjeilo, Forskningssykepleier og Førsteamanuensis , Klinikk for hjertemedisin,  
Klinikk for thoraxkirurgi og Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidels-

er (NKSL), St. Olavs Hospital, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB), Det medisinske 
fakultet, NTNU Trondheim. 
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til sterke smerter [8]. I en nylig publisert studie 
fra St. Olavs Hospital ble andelen pasienter med 
smerter redusert fra 11 % etter 12 måneder til 3,8 
% etter 5 år. Det vil altså si at 2/3 av pasientene 
ikke lenger rapporterte om kroniske postopera-
tive smerter når det hadde gått 5 år [13]. Dette er 
godt nytt for pasientene og understreker kanskje 
at man skal være forsiktig med å bruke begrepet 
kroniske postoperative smerter. I de senere årene 
har «langvarige» eller «vedvarende» [«persis-
tent»] vært begreper man ofte heller benytter da 
det kan formidle håp om bedring til pasientene. 

Mekanismer og risikofaktorer
Mangelen på kunnskap om mekanismer og risik-
ofaktorer er en stor utfordring når det gjelder 
forebygging og behandling av kroniske postoper-
ative smerter. Mekanismene som ligger til grunn 
for utvikling av kroniske smerter etter kirurgi 
er kompliserte og det er heller ikke tilstrek-
kelig kunnskapsgrunnlag om patofysiologien 
[2]. Det har vært vanlig å betrakte akutt smerte 
som den første fasen i utviklingen av kroniske 
smerter. Man vet imidlertid lite om det eksakte 
årsaksforholdet mellom akutt og kronisk smerte 
[14]. Er det slik at sterke akutte smerter fører til 
kroniske smerter eller er det slik at de som har 
sterke akutte smerter er de som er disponert for 
å utvikle kroniske smerter? Den tidlige postoper-
ative fasen synes uansett å være viktig – der grad 
av smerte og høyt forbruk av smertestillende 
de første dagene og ukene etter operasjonen er 
assosiert med økt risiko for utvikling av kroniske 
smerter [5]. Uansett hvordan sammenhengen er, 
ser det ut til at god behandling av akutte post-
operative smerter er den beste forebyggingen. 
Likevel viser det seg at den akutte smertelin-
dringen ikke er god nok, og postoperativ smerte 
har blitt beskrevet som «undervurdert og under-
behandlet» [15, 16]. At dette også er en utfordring 
innen hjertekirurgi viser en nyere studie av 
Bjørnnes og medarbeidere. I denne studien fra 
Oslo Universitetssykehus hadde over halvparten 
av pasientene moderate til sterke smerter helt 
frem til de dro fra sykehuset [17].    

Til tross for manglende kunnskap om mekanis-
mene har en rekke risikofaktorer blitt assosiert 
med kroniske postoperative smerter. Genetikk ser 

ut til å spille en viktig rolle og kan kanskje være 
noe av forklaringen på hvorfor noen utvikler 
kroniske smerter og andre ikke. Genetikk kan 
også spille en viktig rolle når det gjelder respons 
på behandling og det er et økende antall studier 
innen dette spennende feltet [18]. Så langt er det 
ingen eller lite kunnskap om genetikk og smerter 
etter hjertekirurgi. Den kunnskapen man har 
om mekanismer og risikofaktorer for utvikling 
av kroniske postoperative smerter generelt, kan 
trolig også overføres til hjertekirurgi. 

Studier på hjertekirurgi har pekt på at pasientre-
laterte risikofaktorer som ung alder, overvekt 
og det å være kvinne er assosiert med kroniske 
postoperative smerter [2]. Videre synes psykolo-
giske faktorer å spille en viktig rolle, der preop-
erativ angst og depresjon er forbundet med 
kroniske smerter etter hjertekirurgi. Betydningen 
av verstefallstenkning [«catastrophizing»] har 
også fått mye oppmerksomhet de senere årene 
[19, 20]. Verstefallstenkning dreier seg om å ha 
en grunnleggende antakelse om at smerten 
innebærer fare for forverring og som følge av 
dette vil pasientene forsøke å unngå aktivi-
teter som gir smerte. Dette er særlig uheldig 
i rehabiliteringsfasen. Preoperativ smerte er 
en annen viktig faktor som er satt i sammen-
heng med utvikling av kroniske smerter etter 
hjertekirurgi, det kan her dreie seg om angina 
men også ikke-kardielle smerter generelt. Det 
kan altså synes som om pasienter som utvikler 
kroniske smerter etter hjertekirurgi er en sårbar 
undergruppe pasienter. Dette støttes også av 
studier der pasienter med kroniske smerter etter 
hjertekirurgi rapporterte mer smerte og lavere 
livskvalitet før operasjonen [7, 21].

Hastegrad på inngrepet, type hjertekirurgisk 
inngrep, re-sternotomi, kirurgisk teknikk og 
tidligere gjennomgått hjertekirurgi er kirur-
giske faktorer som er satt i sammenheng med 
utvikling av kroniske smerter, men hvilken rolle 
disse faktoren spiller er usikker. Det kan også 
tenkes at utviklingen av minimalt invasive oper-
asjonsteknikker kan bidra til å redusere grad 
av nerveskade og trauma, og på denne måten 
redusere risikoen for utvikling av kroniske 
smerter [2].  
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Kunnskap om risikofaktorer kan bidra til en bedre 
oppfølging av pasienter som har høy risiko for å 
utvikle kroniske smerter. Utvikling av verktøy for 
risikoskåring kan være et godt hjelpemiddel til å 
identifisere og skreddersy oppfølgingen av disse 
pasientene [15, 22].

Forebygging og behandling
I flere studier har man prøvd å undersøke om 
enkeltmedikamenter eller anestesiteknikker kan 
forebygge utvikling av kroniske postoperative 
smerter også etter hjertekirurgi. Det er ikke hold-
epunkter for å trekke frem ett medikament eller 
en anestesiteknikk [2]. Dette er ikke overraskende, 
gitt de kompliserte mekanismene som trolig ligger 
bak utviklingen av kroniske postoperative smerter. 
Den viktigste generelle anbefalingen er derfor å 
bidra til optimal postoperativ smertelindring hos 
den enkelte pasient. Valg av medikamenter bør 
være basert på guidelines, lokale retningslinjer 
og individuelle vurderinger [15, 16]. Uavhengig av 
valg av medikamenter må smertene kartlegges 
systematisk og medikamentene titreres for å 
redusere alvorlig postoperativ smerte.

Akselererte pasientforløp, «fast-track kirurgi», har 
blitt implementert for mange kirurgiske inngrep, 
også hjertekirurgi. Denne standardiseringen av 
pasientforløp er på de fleste områder svært posi-
tivt. Samtidig innebærer dette kortere liggetid 
på sykehus, noe som er en utfordring for under-
visningen av pasientene. Etter utskrivning får 
pasienter ansvar for å håndtere postoperative 
smerter på egen hånd og blir raskt sin egen 
«smertelege». Betydningen av å ta smertestil-
lende medikamenter etter hjemkomst må derfor 
understrekes. Bedre smertelindring er avhengig 
av at pasienter og pårørende har tilstrekkelig 
kunnskap om betydningen av å etterleve anbe-
falt behandling for postoperative smerter. 
Studier tyder imidlertid på at pasientene ikke 
følger rådene som blir gitt fordi de er redde for 
avhengighet, bivirkninger og har en oppfatning 
av at «litt smerte må de tåle». Videre kan det 
også være slik at pasienter sparer smertestil-
lende i tilfelle smerten blir verre [23, 24]. Denne 
sub-akutte perioden etter hjemkomst er trolig en 
svært viktig fase for å forebygge at akutte smerter 
blir kroniske. 

Konklusjon
Kroniske smerter etter hjertekirurgi representerer 
et klinisk problem som har fått lite oppmerk-
somhet. Gitt det store antallet hjerteoperas-
joner både i Norge og på verdensbasis er dette 
en komplikasjon som angår mange pasienter og 
derfor må tas på alvor.  Informasjon om risiko for 
utvikling av kroniske postoperative smerter må 
inngå i informasjonen som gis før operasjonen 
på lik linje med informasjon om andre komplikas-
joner. 

Det finnes få muligheter til å behandle kroniske 
postoperative smerter når de først har oppstått 
og forebygging er derfor ekstra viktig. Det er 
gode holdepunkter for å konkludere med akutt 
smertelindring er den beste forebyggingen. Her 
har vi dessverre fortsatt en lang vei å gå. 

REFERANSAR

1. Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk 
factors and prevention. Lancet. 2006;367[9522]:1618-25.

2. Gjeilo KH, Stenseth R, Klepstad P. Risk factors and early 
pharmacological interventions to prevent chronic postsurgical 
pain following cardiac surgery. Am Journal  Cardiovasc Drugs. 
2014;14[5]:335-42.

3. Crombie IK, Davies HT, Macrae WA. Cut and thrust: antecedent 
surgery and trauma among patients attending a chronic pain 
clinic. Pain. 1998;76[1-2]:167-71.

4. Johansen A, Romundstad L, Nielsen CS, Schirmer H, Stubhaug 
A. Persistent postsurgical pain in a general population: 
prevalence and predictors in the Tromso study. Pain. 
2012;153[7]:1390-6.

5. Taillefer M-C, Carrier M, Bélisle S, Levesque S, Lanctôt H, 
Boisvert A-M, et al. Prevalence, characteristics, and predictors 
of chronic nonanginal postoperative pain after a cardiac 
operation: A cross-sectional study. J Thorac Cardiovas Surg. 
2006;131[6]:1274-80.

6. Eisenberg E, Pultorak Y, Pud D, Bar-El Y. Prevalence and 
characteristics of post coronary artery bypass graft surgery pain 
[PCP]. Pain. 2001;92[1-2]:11-7.

7. Gjeilo KH, Klepstad P, Wahba A, Lydersen S, Stenseth R. 
Chronic pain after cardiac surgery: a prospective study. Acta 
Anaesthesiol Scand. 2010;54[1]:70-8.

8. Choinière M, Watt-Watson J, Victor JC, Baskett RJ, Bussieres 
JS, Carrier M, et al. Prevalence of and risk factors for persistent 
postoperative nonanginal pain after cardiac surgery: a 2-year 
prospective multicentre study. CMAJ 2014;186[7]:E213-23.

9. Bruce J, Drury N, Poobalan AS, Jeffrey RR, Smith WCS, 
Chambers WA. The prevalence of chronic chest and leg pain 
following cardiac surgery: a historical cohort study. Pain. 
2003;104[1-2]:265-73.



27HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 3 2016

10. Macrae WA. Chronic post-surgical pain: 10 years on. Br J 
Anaesth. 2008;101[1]:77-86.

11. Werner MU, Kongsgaard UE. Defining persistent post-surgical 
pain: is an update required? Br J Anaesth. 2014;113[1]:1-4

12. Eklund A, Montgomery A, Bergkvist L, Rudberg C. Chronic 
pain 5 years after randomized comparison of laparoscopic and 
Lichtenstein inguinal hernia repair. Br J Surg. 2010;97:600-8.

13. Gjeilo KH, Stenseth R, Wahba A, Lydersen S, Klepstad P. 
Chronic postsurgical pain in patients 5 years after cardiac 
surgery: A prospective cohort study. Eur J Pain. 2016.
14. Deumens R, Steyaert A, Forget P, Schubert M, Lavand’homme 
P, Hermans E, et al. Prevention of chronic postoperative pain: 
cellular, molecular, and clinical insights for mechanism-based 
treatment approaches. Progress in neurobiology. 2013;104:1-37.

15. Raeder J. Postoperative pain-underestimated and 
undertreated. Tidsskr Nor Laegeforen. 2011;131[18]:1740.
16. Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, Rosenberg JM, 
Bickler S, Brennan T, et al. Management of Postoperative Pain: 
A Clinical Practice Guideline From the American Pain Society, 
the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, 
and the American Society of Anesthesiologists’ Committee on 
Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative 
Council. J Pain. 2016;17[2]:131-57.

17. Bjornnes AK, Rustoen T, Lie I, Watt-Watson J, Leegaard M. 
Pain characteristics and analgesic intake before and following 
cardiac surgery. Eur J Cardiovasc Nurs. 2016;15[1]:47-54.

18. Young EE, Lariviere WR, Belfer I. Genetic basis of pain 
variability: recent advances. J Med Genet. 2012;49[1]:1-9.

19. Khan RS, Skapinakis P, Ahmed K, Stefanou DC, Ashrafian 
H, Darzi A, et al. The association between preoperative pain 
catastrophizing and postoperative pain intensity in cardiac 
surgery patients. Pain Med. 2012;13[6]:820-7.

20. Theunissen M, Peters ML, Bruce J, Gramke HF, Marcus MA. 
Preoperative anxiety and catastrophizing: a systematic review 
and meta-analysis of the association with chronic postsurgical 
pain. Clin J Pain. 2012;28[9]:819-41.

21. Morone NE, Weiner DK, Belnap BH, Karp JF, Mazumdar S, 
Houck PR, et al. The impact of pain and depression on recovery 
after coronary artery bypass grafting. Psychosomatic medicine. 
2010;72[7]:620-5.

22. Althaus A, Hinrichs-Rocker A, Chapman R, Arranz Becker 
O, Lefering R, Simanski C, et al. Development of a risk index 
for the prediction of chronic post-surgical pain. Eur J Pain. 
2012;16[6]:901-10.
23. Cogan J, Ouimette MF, Vargas-Schaffer G, Yegin Z, Deschamps 
A, Denault A. Patient attitudes and beliefs regarding pain 
medication after cardiac surgery: barriers to adequate pain 
management. Pain Manag Nurs 2014;15[3]:574-9.

24. Leegaard M, Naden D, Fagermoen MS. Postoperative pain and 
self-management: women’s experiences after cardiac surgery. J 
Adv Nurs. 2008;63[5]:476-85.

SØKNADSFRIST

10. JANUAR

MEDLEMS-
STIPEND

1 Masterstipend

1 Utdanningsstipend

8 Medlemsstipend

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.

Stipendmottakere vil finne nye krav til  
”tilbake-bidrag” på nettsiden til NSF-LKS.

V I  U T LY S E R :



28 HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 3 2016

Artikkel

Kan pasienten skrives ut 
samme dag etter elektiv 

Percutan Koronar  
Intervensjon?

Bakgrunn
Perkutan Koronar Intervensjon (PCI) er i dag 
den mest utbredte metode for koronar revasku-
larisering. Metoden er blitt sikrere takket være 
teknologisk, farmakologisk og prosedyrerelatert 
utvikling og forbedring. Liggetid etter elektiv PCI 
hos pasienter med stabil koronar arterie sykdom 
(CAD) er på bakgrunn av dette, kortet ned til ett 
døgn i de fleste norske sykehus. I andre skandina-
viske land er det stadig mer vanlig praksis å skrive 
ut pasienter etter ukomplisert elektiv PCI samme 
dag. Per i dag er det ingen sykehus i Norge som 
praktiserer dette.

Problemstilling
Samme-dag utskrivelse vil frigjøre sengeplasser 
og gi reduksjon i sykehuskostnader, men vil et 
raskere forløp ved elektiv PCI være til pasientens 
beste?

Metode
Artikkelen er basert på en litteraturstudie, med 
søk i databasene PubMed, Cinahl, Ovid Nursing og 
Cochrane Library for relevant litteratur. I tillegg er 
nyere aktuell faglitteratur gjennomgått.

Resultat
Praksis med samme-dag utskrivelse for pasienter 
etter ukomplisert elektiv PCI er beskrevet helt 
tilbake til midten av 1990-tallet. Flere observas-
jonsstudier, singel-senter randomiserte kontroll-
erte studier (RCT) og meta-analyser viser gunstig 
utkomme ved denne praksis med tanke på 
pasientsikkerhet og pasienttilfredshet. Det blir 
derimot knyttet bekymring rundt pasientinfor-
masjonen når opphold i sykehus blir kort. Det 
stilles høye krav til sykepleiers kunnskap om 
prosedyre og eventuelle komplikasjoner, i tillegg 
til fokusert og individuelt tilpasset informasjon 
til pasient og pårørende for å sikre forståelse for 
sykdom og videre behandling.

Hovedforfatter: Mette Storebø Skadberg1, Medforfattere: Alf Inge Larsen 1,2, Kjersti Oterhals 3,4 
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Konklusjon
Samme-dag utskrivelse etter ukomplisert, elektiv 
PCI hos selekterte pasienter med stabil CAD 
er trygt og gir økt pasienttilfredshet. Ved gode 
rutiner for informasjon ved utskrivelse og videre 
oppfølging, vil denne praksis mest sannsynlig 
være til det beste for pasienten.

Bakgrunn
Årlig utføres 30 000 invasive kardiologiske 
prosedyrer i Norge. Prosedyrene består hoved-
sakelig av koronar angiografi og perkutan koronar 
intervensjon (PCI). Ca.11 000 av prosedyrene 
er koronar angiografi på grunn av stabil koro-
narsykdom, og av disse går 34% umiddelbart 
videre til PCI [1]. Frem til i dag har man i Norge 
latt elektive pasienter behandlet med PCI over-
natte på sykehus eller sykehotell. Praksis med å 
skrive ut pasienter etter ukomplisert, elektiv PCI 
samme dag, er dokumentert tilbake til 1995 [2]. 
American College of Cardiology Foundation publi-
serte i 2009 en ekspertkonsensus som anbefaler 
samme-dag utskrivelse etter PCI for selekterte 
pasienter med både lyske (femoral) og håndledd 
(radial) tilgang [3]. Utskrivelse samme-dag frigjør 
sengeplasser og reduserer sykehuskostnader, 
men vil et raskere forløp ved elektiv PCI være til 
pasientens beste?

Koronararteriesykdom
Koronararteriesykdom (CAD) er en kronisk tilstand 
som kan manifestere seg som angina pectoris, 
akutt koronar syndrom, hjertesvikt, arytmi og 
plutselig hjertedød. CAD står som ledende årsak 
til død og uførhet i industrialiserte land [4]. 
Økning i prevalens av koronarsykdom kan fork-
lares av risikofaktorer som røyking, hypertensjon, 
hyperkolesterolemi, overvekt, diabetes [5] og økt 
levealder [6].

Årsak til CAD er vanligvis aterosklerose, en 
kronisk inflammatorisk tilstand der leukocytter, 
lipider, fibrøst vev og kalsiumsalter akkumuleres 
i arterienes intima [7]. Adhesjonsmolekyler på 
endotelcellenes overflate trekker til seg mono-
cytter. Disse omdannes i intima til makrofager 
som opptar modifisert Low Density Lipoprotein 
(LDL), og blir såkalte ”skumceller” som utgjør 
hoveddelen av plakket i åreveggen [8]. Pros-
essen starter allerede i barndommen, avhengig av 

genetisk disposisjon og livsstil [9]. Kolesterolhol-
dige avleiringer kan utvikle seg til aterosklerotiske 
plakk og bli kompliserte lesjoner (stenoser) 
som  begrenser blodstrømmen i arteriene og gir 
iskemi distalt for stenosen. En tynn fibrøs hinne 
avgrenser plakket mot karlumen. Denne kan 
rumpere og utløse et akutt hjerteinfarkt [10,11].

I Norge ser vi en nedgang i kardiovaskulær død på 
2000-tallet. Årsaken er multifaktoriell og skyldes 
endring i risikofaktorer, forebyggende legemiddel-
bruk, bedre diagnostikk med CT-angio og koronar 
angiografi, og bedre medisinsk behandling som 
utblokking av hjertets koronararterier [12].

Koronar angiografi og Perkutan Koronar Inter-
vensjon (PCI)
Koronar angiografi er blitt ”gullstandard” for å 
kartlegge koronararterienes anatomi, og bedøm-
ming av forekomst og alvorlighetsgrad av sten-
oser. Prosedyren utføres via arteria femoralis eller 
radialis. Preformerte katetre føres til koronara-
rterienes avgang i sinus valsalvae. Ved selektiv 
kateterisering av koronarostiene (høyre/venstre), 
kontrastinjeksjon, og røntgenfilming fra ulike 
vinkler, får man et godt bilde av koronararteriene 
[13].

I 1977 ble første Percutaneous Transluminal 
Coronary Angioplasty (PTCA) utført på menne-
sker. Metoden har utviklet seg til mer sofistikerte 
teknikker som i tillegg til å ekspandere en ballong 
i trange forsnevringer, overveiende involverer 
implantasjon av stent. I dag kalles prosedyren 
Perkutan Koronar Intervensjon (PCI) [14]. Metoden 
er blitt sikrere takket være teknologisk, farmakol-
ogisk og prosedyrerelatert utvikling og forbedring 
[15].

Femoral/radial tilgang
PCI prosedyren krever arteriell tilgang via arteria 
femoralis eller radialis. Femoral tilgang har vært 
vanligst frem til transradial tilgang ble introdusert 
i 1989 [16]. I dag er transradial tilgang foretrukket 
på verdensbasis, med fordeler som redusert blød-
ningsrisiko, også ved aggressiv antikoagulasjons- 
og platehemmerbehandling, færre vaskulære 
komplikasjoner, reduserte kostnader, raskere 
utskrivelse og økt pasienttilfredshet [16,17].
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 Komplikasjoner ved PCI
Komplikasjoner i forbindelse med PCI er sjeldne, 
men alvorlige. De fleste er relatert til koronar 
angiografiprosedyren, mens noen er spesifikke for 
PCI- prosedyren da den medfører lenger prosedy-
retid, høyere kompleksitet og større dose antiko-
agulasjon. For å hindre uønskede hendelser, må 
potensielle komplikasjoner gjenkjennes tidlig [15]. 
Samlet risiko for komplikasjoner er 1% [18].
Etter at arteriell tilgang er etablert, føres guideka-
teteret over en guidewire med bøyd tupp, via 
aorta frem til koronararterien. Guidewieren 
beskytter arterieveggen fra å bli skrapt opp av 
kateteret og forårsake atheroemboli, som kan 
medføre perifere og cerebrale embolier. Obser-
vasjon av cerebral tilstand kreves både under og 
etter prosedyre [15].

Disseksjon av koronararterien kan forårsakes 
av guidekateteret ved mekanisk traume mot 
intima dersom kateteret blir kilt inn i åreveggen i 
stedet for å ligge coaxialt i lumen. En kontrastin-
jeksjon kan da forårsake eller forverre en koronar 
disseksjon. Akuttbehandling er stentimplantasjon 
over det skadde området. Ubehandlet kan det 
føre til akutt koronarokklusjon eller aortadis-
seksjon [15,19].

Blødning relatert til punksjonssted er en alvorlig 
komplikasjon; spesielt ved femoral tilgang. Store 
hematomer og retroperitoneal blødning kan 
medføre behov for transfusjoner, kirurgi eller i 
verste fall død [15]. Innstikksted og perifer sirku-
lasjon må observeres og dokumenteres jevnlig 
[18].

Pseudoaneurisme viser seg sent i forløpet som et 
pulserende hematom nær punksjonsstedet. Små 
aneurismer lukkes spontant, mens større behan-
dles med ultralydveiledet kompresjon eller trom-
bininjeksjon [15,20].

AV-fistel presenteres som en palpabel kul ved 
punksjonsstedet, behandles konservativt, og fors-
vinner som regel innen 12 måneder [15,18].

Anafylaktoid reaksjon etter intravaskulær 
kontrastinjeksjon gir symptomer som urticaria, 
kløe, broncospasme, larynksødem, kardiovaskulær 
kollaps og sjokk. Ved kjent risiko for anafylaktoid 
reaksjon, må pasienten forbehandles [15,19].

Intravaskulær kontrastinjeksjon kan medføre 
kontrastindusert nefropati på grunn av akutt 
tubulær nekrose. Risikovurdering foretas før 
prosedyre, høyrisikopasienter hydreres adekvat 
på forhånd og mengde kontrast under prosedyren 
begrenses [19,21].

Luftemboli kan forekomme under prosedyre på 
grunn av luft i injeksjonssystemet. Dette fordrer 
god manifoldteknikk ved aspirasjon og visuell 
observasjon av luft i systemet [15].

Arrytmi kan forekomme under prosedyren. Faren 
er størst ved akutt hjerteinfarkt, og behandles 
etter gjeldende protokoller [15].

No/slow-reflow fenomen er opphør av, eller redu-
sert koronarflow under PCI på grunn av akutt 
dårlig mikrosirkulasjon. Vanligvis skyldes det 
embolisering av plakk- og tromberester, eller 
akutt mikrovaskulær vasospasme ved frigjøring 
av vasoaktive substanser fra plakket. Behandling 
avhenger av årsak til fenomenet [15].

Koronararterie perforasjon på grunn av wire 
som perforerer arterien, eller disseksjon i arter-
ieveggen etter blokking/stenting, er alvorlig. 
Små perforasjoner behandles konservativt, men 
alvorlige perforasjoner kan medføre tamponade, 
behov for akutt kirurgi eller død. Tamponade er 
oftest assosiert med komplekse lesjoner, og kan 
oppstå flere dager etter behandlingen [22].

Stentromboser inndeles i akutt (<24 timer), suba-
kutt (innen 30 dager), sen (mellom 1 måned og 
1 år) og veldig sen (>1 år). Stenttrombose fore-
kommer ved bruk av bare-metal stent (BMS) 
og medikamentfrigjørende (drug-eluting) stent 
(DES), oftest akutt eller subakutt. DES kan gi noe 
økt risiko i sen og veldig sen periode på grunn av 
inkomplett endotelialisering, og er derfor argu-
ment for minst ett års behandling med dobbel 
platehemming [15].
Infeksjon knyttet til stent og ”vascular closure 
device” er rapportert. Prosedyren utføres derfor 
sterilt [15,23]. Infeksjoner i lysken kan potensielt 
medføre sepsis [18].

Samme-dag utskrivelse
Elektiv PCI betegnes som koronar revaskularis-
ering på en lavrisiko, stabil pasient som kommer 
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hjemmefra til planlagt PCI eller koronar angiografi 
med påfølgende PCI. Vanlig praksis er å obser-
vere pasienten over natten, med tanke på risiko 
for prosedyrerelaterte komplikasjoner som stent-
trombose, myokardinfarkt, vaskulære komplikas-
joner og oppfølging av komorbiditet som nyres-
vikt, diabetes, hypertensjon og kronisk hjertesvikt 
[3]. Samtidig er det siden midten av 1990-tallet, 
via observasjonsstudier og singel-senter RCT 
studier, vist gunstig utkomme ved samme-dag 
utskrivelse. Moderne perkutane teknikker, inklu-
sive bruk av stent og antikoagulasjonsbehandling 
med platehemmere i stedet for Marevan, har 
medført økt prosedyresuksess og redusert risiko 
for prosedyrerelaterte komplikasjoner [24,25]. 
Til tross for dette, er praksis med samme-dag 
utskrivelse for denne pasientgruppen svært 
forskjellig internasjonalt [26,27].

Pasientsikkerhet
I dag blir PCI sett på som en veletablert og trygg 
prosedyre [28], og de fleste alvorlige komplikas-
joner skjer som regel innen de første 6 timer 
[26,28]. Store meta-analyser har ikke vist signi-
fikante forskjeller mellom samme-dag utskrivelse 
og observasjon til neste dag med tanke på død, 
myokardinfarkt, revaskularisering, alvorlige blød-
ninger eller vaskulære komplikasjoner [26,27]. Det 
blir påpekt at pasienter med nedsatt ejeksjons-
fraksjon og redusert nyrefunksjon er utsatt for 
prosedyrerelaterte komplikasjoner, og derfor ikke 
egnet [26]. Derimot blir samme-dag utskrivelse 
for elektive, lavrisiko pasienter etter ukomplisert 
prosedyre med adekvat hemostase av punks-
jonssted sett på som sikkert og gjennomførbart 
dersom pasienten bor innen rimelig avstand til 
sykehuset, og har noen sammen med seg første 
døgnet [24,25,29-31].

Pasienttilfredshet
Pasienttilfredshet er en viktig indikator for kval-
itet i helsetjenesten, og defineres som: forvent-
ninger til tjenesten, informasjon og opplevelse av 
omsorg, organisering og opplevelse av resultat av 
behandlingen [32]. Studier har vist høy pasient-
tilfredshet hos pasienter som ble skrevet ut 
samme dag etter elektiv PCI [26,33]. Pasientenes 
opplevelse av informasjon, hvordan personalet 
behandlet dem og effekt av behandlingen, var 
ikke signifikant forskjellig fra de som overnattet 

til neste dag. Flertallet av pasientene som ble 
skrevet ut samme dag, ønsket å gjøre det samme 
ved en eventuell ny prosedyre [34,35].

Pasientinformasjon
En bekymring rundt det å skrive ut pasienten 
samme dag, har vært redusert tid til pasientin-
formasjon [35,36], og at informasjonen fokus-
erer mest på praktiske ting rundt utskrivelsen. 
Informasjon om livsstilsendringer for sekundær 
profylakse kan bli mindre prioritert, og en stor 
andel pasienter forstår ikke årsaken til sin koro-
narsykdom, eller at de etter PCI-behandlingen 
fremdeles har sin sykdom [36]. Mulige årsaker 
til dette, antydes å være kort sykehusopphold, 
rask bedring i symptomer og lite fokus på reha-
bilitering i utskrivelsesprosessen [37,38]. Samtidig 
rapporterer pasienter som ligger flere dager i 
sykehus også manglende informasjon. Dette viser 
at undervisning, og evne til å oppfatte infor-
masjon, ikke bare er avhengig av tid, men av flere 
andre faktorer; pasient, informant og informas-
jonsteknikk [39].

Ved utskrivelse ønsker pasientene informasjon 
om; hvilke komplikasjoner som kan forekomme, 
medisinske bivirkninger, behandling av inns-
tikksted og når vanlig aktivitet kan gjenopptas 
[35]. Kort liggetid og påvirkning av sedativa, kan 
begrense hva som blir oppfattet. Fokusert infor-
masjon ut fra pasient og pårørendes behov, og 
telefonkontakt etter hjemreise, gir trygghet for 
både pasient og helsepersonell [40]. Fullstendig 
informasjon om koronarsykdom og sekundær-
forebyggende tiltak er en langsiktig prosess 
[36], og de viktigste faktorer ved utskrivelse er 
at pasienten vet når og hvor han/hun skal ta 
kontakt, og har forståelse for medikamentbe-
handlingen [40,41].  Suksess ved samme-dag 
utskrivelse krever standardisert instruksjoner og 
undervisningsmateriell, sammen med oppfølging 
etter hjemkomst [24,42]. Kontakt via telefon sikrer 
oppfølging av informasjon gitt ved utskrivelse 
[40], og pasientens forståelse for egen sykdom 
som viktig faktor for livsstilsendring [25,37,38].

Krav til sykepleier
Identifisering av pasienter med økt risiko for 
komplikasjoner ved PCI krever sykepleiere som 
har kunnskap om, og er familiær med prosedyren. 
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Sykepleier må kunne vurdere, gjenkjenne og effe-
ktivt behandle eventuelle komplikasjoner, med 
fokus på trygghet og sikkerhet for pasienten 
[3,16,24,43]. Det krever også stadig oppdatering 
på prosedyreteknologi og kunnskapsbasert 
praksis [43]. Sykepleiers informasjon til pasient og 
pårørende krever god kommunikasjon, nok avsatt 
tid og at informasjonen blir gitt på en forståelig 
måte [44]. Ved kort sykehusopphold må sykepleier 
benytte ”lærevillige øyeblikk” til fokusert infor-
masjon [45].

Konklusjon:
Dagens krav til effektivitet og god økonomi, fører 
til stadig kortere liggetid i sykehus. Samme-dag 
utskrivelse av elektive PCI-pasienter vil kunne 
frigjøre sengeplasser og gi en økonomisk bespar-
else. Denne praksis har også vist å være pasient-
sikker og gi økt pasienttilfredshet.
For å lykkes med samme-dag utskrivelse kreves 
klare rutiner for pasientutvelgelse, observasjon, 
og informasjon. Standardisert pasientinfor-
masjon, oppfølging av pasienten tidlig etter 
utskrivelse og plan for videre oppfølging, er helt 
vesentlige faktorer. Dersom disse kriterier ligger 
til grunn, vil praksis med samme-dag utskrivelse 
mest sannsynlig være til det beste for denne 
pasientgruppen.
 
Det pågår nå en RCT som undersøker pasient-
erfaring, selvrapportert helse og sikkerhet ved 
utskriving samme dag ved Stavanger Universi-
tetssjukehus [46].
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Med hjerte for  
rehabilitering

E n spørreundersøkelse blant 
hjertepasientene ved Ålesund 
sjukehus for 18 år siden, 
avslørte for dårlig informasjon 
til denne pasientgruppen. 

Det hadde lenge vært hjertetrening ved sykehuset 
i regi av fysikalsk medisinsk avdeling. Det tilbudet 
ble gitt til et fåtall pasienter og inneholdt også en 
informasjonsdel.  Nå ble målsetningen å gi tilbud 
til alle hjertepasienter i sykehusets nedslagsfelt og 
spesielt øke deltakelsen fra eldre kvinner. Ønsket om 
å gi et standardisert og kvalitativt bedre tilbud til 
koronarpasienten, førte til at Hjerterehabiliteringen 
ved Ålesund sykehus ble opprettet og kunne ta imot 
sine første deltakere i mai 1998. Gjennom stadig faglig 
utvikling, har poliklinikken fått svært gode skussmål 
både fra fagmiljøet og ikke minst fra alle fornøyde 
deltakere. Suksessen skyldes kunnskap, tverrfaglighet 
og engasjerte medarbeidere med god kjemi.

Hjerterehabiliteringen startet opp som et prosjekt 
med midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
Initiativtaker var kardiolog Torstein Hole, den gang 
seksjonsoverlege ved kardiologisk avdeling. I tillegg 
til å dekke informasjonsbehovet, var en av målset-
ningene sekunderprofylakse og reduksjon av den 
enkeltes risikoprofil. Poliklinikken ble organisert 
som et team med en sykepleiestilling og en fysi-
oterapeutstilling fordelt på to sykepleiere og to fysi-
oterapeuter. I tillegg kardiolog og ernæringsfysiolog 
på timebasis. Kardiologen har alltid hatt det faglige 
ansvaret for poliklinikken. Tilbudet til deltakerne var 
helt fra starten: hjerteskole, kartlegging av risiko-
profil og individuell oppfølging med måling av BT, 
blodprøver og eventuell medisinjustering. All trening 

var gruppetrening i sal basert på intervall (Ullevåls-
modellen) og alle fikk tilbud om 30 treningstimer. 
Treningen var inndelt i to faser. Trening i fase 1 for 
nybegynnere, og etter ferdig hjerteskole, var det 
trening i fase 2 for de fleste av deltakerne. Alle fikk 
også tilbud om å bli med på fjelltur i sunnmørsfjella, 
vår og høst.

Viktig forskningssamarbeid og fagutvikling
Fysioterapeut Ingrid Granøien og sykepleier Liv 
Walderhaug  har vært med helt fra prosjektstart i 
januar 1998. Kardiolog Torstein Morstøl har også 
vært tilknyttet teamet fra starten. I løpet av 18 år 
har flere fysioterapeuter og sykepleiere vært innom 
teamet som vikarer i stillingsbrøkene.  Flere av disse 
har hatt personlige ressurser som har styrket fagmil-
jøet ved hjerterehabiliteringen. Pasientflytskjemaet 
fra prosjektet har blitt kvalitetssikret med et stand-
ardisert pasientforløp og tilhørende prosedyrer. Det 
har også blitt utviklet en pasientdagbok som bl.a 
inneholder nyttig informasjon, aktivitetsoversikt, 
medisinliste og treningsdagbok. Den blir brukt 
aktivt i hele forløpet. I prosjekttiden var det avsatt 
midler til økt fagkunnskap.  Sykepleierne deltok bl.a 
på noen kongresser i regi av NSFs landsgruppe av 
kardiologiske sykepleiere og kardiologiske Vårmøter.  
Alle fikk reise på rehabiliteringskongresser i regi av 
European Heart og teamet fikk felles forståelse for 
ny kunnskap. Dette har vært en styrke for teamsa-
marbeidet og visket ut de fleste profesjonsgrenser. 
De ansatte stiller opp for hverandre og kan ta over 
mange oppgaver ved behov. Rehabiliteringskon-
gressene, nå Euro Prevent, har ført teamet nærmere 
forskningsmiljøet innen hjertehelse, spesielt miljøet 
ved NTNU i Trondheim.

Hjerterehabiliteringen i Ålesund har vært delsenter 
for flere treningsstudioer som en del av  grunnlaget  

Eli Aasebø, Intensivsykepleier, Hjerterehabiliteringen, Ålesund sykehus, Ålesund 
Liv Walderhaug, Sykepleier, Hjerterehabiliteringen, Ålesund sykehus, Ålesund
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til mastergrader og doktorgrader ved NTNU. I den 
forbindelse har poliklinikken fått tilført ressurser i 
form av tredemøller som også blir benyttet av andre 
pasientgrupper. Studiesamarbeidet har gitt hjerte-
rehabiliteringen oppdatert og ny kunnskap tilbake.  
Dette har gitt stor inspirasjon til de ansatte som har 
kunnet videreutvikle sitt eget tilbud til nytte og glede 
for alle deltakerne. I dag deltar poliklinikken i en 
studie under ledelse av Dr. Elisabeth Vesterbekkmo 
ved St Olav i Trondheim.

Endring i tilbud
Allerede i 2005 ble hjerterehabiliteringen inspirert 
til å starte opp med måling av VO2 max. Bakgrunnen 
var et ønske om å få et objektivt mål på fysisk kapa-
sitet, bedring av form i løpet av treningsperioden. 
Ergospirometri test ved oppstart og avslutning ble 
raskt en del av forløpet.  Testene ble da som nå, utført 
av sykepleier og fysioterapeut, og EKG registreringene 
vurdert av kardiolog i etterkant. Etter hvert ble den 
ene treningstimen i sal erstattet med intervalltrening 
på tredemølle, der den enkelte kommer til fastsatt 
tidspunkt og får individuell veiledning. Hjerteskolen 
har blitt utvidet med undervisning i BHLR etter ønske 
fra deltakerne. Antall dagsverk ved poliklinikken er 
det samme som ved oppstart, til tross for utvidet 
tilbud. 

Nær og individuell oppfølging
Deltakerne blir henvist via epikrise og de fleste har 
vært innom regionsykehuset, St. Olavs hospital før 
oppstart ved hjerterehabiliteringen. Poliklinikken har 
ca 110 nye deltakere hvert år, har ingen øvre alder-
grense, og de fleste er menn i aldersgruppen 60-65år.  
Flere kvinner enn menn takker nei til tilbudet, da 
oftest pga høyere alder. Pasientene starter så tidlig 
som mulig etter sin hjertehendelse, men dette 

varierer både på bakgrunn av venteliste og diagnose. 
Forutsetning for og delta er at de kan ha nytte av 
tilbudet og er motiverte. De som takker ja, forplikter 
seg til regelmessig oppmøte og å følge opplegget.  
Vanlig forløp er 13 uker og alle har sin primær syke-
pleier/fysioterapeut  som har ansvar for oppfølging 
i perioden.  Etter første test beregnes treningspuls 
og deltakerne lærer å bruke pulsklokke. I pasient-
dagboka er det på forhånd satt opp tid for test, 
samtaler og treningstidspunkt. Individuell oppfølging 
på tredemølle gir også rom for flere individuelle 
samtaler og kontroller basert på deltakerens behov. 

Ansvar for egen helse
Ved avslutning gir storparten av deltakerne uttrykk for 
at det å få tryggheten tilbake har vært det viktigste de 
har oppnådd ved hjerterehabiliteringen. Det å kunne 
yte maksimalt under trygge forhold har vært grun-
nleggende, men også den kunnskapen de har tilegnet 
seg har forsterket trygghet og mestringsfølelsen og 
dermed har de fått en viss kontroll over egen situ-
asjon. Gjennom hele forløpet blir deltakerne moti-
vert til livsstilsendring utfra kartlagte risikofaktorer. 
Alle trener på sitt nivå enten de er 30 eller 85 år og 
de lærer å lytte til kroppens signaler.  Personalet er 
veiledere, men deltakerne må selv sette sine mål og 
gjøre jobben for å oppnå disse målene. 

Samarbeid og god kjemi     
Poliklinikken har helt fra starten fått tillitt til å kunne 
arbeide og utvikle seg på egenhånd. Dette ansvaret 
har hele tiden blitt tatt på alvor og har gitt engasjerte 
medarbeidere som er villig til å stå på. Tilleggsfak-
torer for suksess har vært ansatte med godt humør 
og god kjemi. Dette har gitt fornøyde deltakere som 
igjen gir teamet mer energi. 

Foto: Elisabeth Bjørdal
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Verdas 
hjartedag
28. september 2016!

Dette måtte markerast! 
På Volda sjukehus fann vi ut at dette var 
eit fint høve til å visa fram litt av tilbodet 
vi har innan kardiologien. 

Vi har: 
• hjartesviktpoliklinikk
• atrieflimmerpoliklinikk
• pacemaker- og ICD-poliklinikk
• hjarterehabilitering

Dette er tilbod som krev tverrfagleg samarbeid 
mellom yrkesgrupper som sjukepleiarar, legar og 
fysioterapeutar. 
Volda sjukehus er eit lokalsjukehus, men har stor 
kompetanse innan kardiologisk sjukepleie. Vi er 
6 spesialutdanna sjukepleiarar  som er fordelt 
på intensiv, sengepost og medisinsk poliklinikk. 
I tillegg har vi ein sjukepleiar med spesialkom-
petanse på pacemaker- og ICD-kontrollar.
På «Verdas hjartedag» laga vi utstilling i vestibyla 

på sjukehuset. Alle dei kardiologiske poliklin-
ikkane var representert med utstilling av utstyr 
og informasjonsmateriell. Sjukepleiarar var tilg-
jengeleg for spørsmål frå pasientar, pårørande og 
andre tilsette på sjukehuset. 

På førehand gjekk ein ut med informasjon i alle 
lokalavisene til dei sju kommunane som høyrer 
til Volda sjukehus og informasjon på intranett. 
Det var ein del som hadde lest om dette og møtte 
opp. Elles kom det personar innom som skulle 
på sjukehuset for ulike kontrollar. Ein god del 
tilsette frå andre avdelingar viste også interesse 
for tiltaket.
Det skal ikkje alltid så mykje til for å skape litt 
blest om det vi styrer med og inspirere oss i 
kvardagen.

Kanskje dette er ein ide til andre arbeidsplassar 
uavhengig om det er «Verdas hjartedag» eller ein 
heilt vanleg kvardag?

Solrun Osdal frå pacemaker- og ICD-poliklinikken, 
Reidun Fossheim frå atrieflimmerpoliklinikken og  
kardiolog Helge Ose Velle.

Det var stor interesse for å høyre om kva tilbod som er 
på dei ulike poliklinikkane. 
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Ny Doktorgrad  – 

Ann Kristin Bjørnnes 
Irene Instenes på vegne av NSF-LKS

Ann Kristin Bjørnnes disputerte 07.10.16 for Phd-graden 
med sin avhandling Pain experiences of men and women 
following cardiac surgery. A prospective longitudinal 
study. 

Ann Kristin Bjørnnes har Master of Health and 
Social Sciences. Hun har hatt tilknytning til Insti-
tutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo 
og hovedveileder har vært Førsteamanuensis 
Marit Leegaard, Fakultet for helsefag, Høgskolen i 
Oslo og Akershus. Disputasen fant sted ved Oslo 
universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

En hjerteoperasjon er smertefull, og utilstrek-
kelig smertelindring er forbundet med komp-
likasjoner og vedvarende smerter opptil 2 år 
etter operasjon. Ann Kristin Bjørnnes sin avhan-
dling «Pain experiences of men men and women 
following cardiac surgery: a prospective longitu-
dinal study» er basert på tre del- studier av totalt 
416 pasienter som gjennom gikk koronar-bypass 
og/eller klaffeoperasjon fra 2012-2013. Formålet 
med avhandlingen var å kartlegge forekom-
sten og graden av smerten hos hjertekirurgiske 
pasienter. Effekten av en informasjonsbrosjyre om 
smertehåndtering gitt ved utskrivelse fra sykehus 
etter operasjon ble også undersøkt. Resultatene 
tyder på at mange pasienter opplever ukon-
trollerte smerter gjennom de fire første dagene 
etter operasjon. Ingen effekt av brosjyren gitt 
ved utskrivelse ble påvist, og 29% av pasientene 
hadde fortsatt smerter knyttet til operasjonen ett 
år etter. 12 måneder etter operasjonen rapport-
erte 15% av kvinnelige deltakere og 7% av mann-

lige deltakere at de hadde moderate eller sterke 
smerter. Smerte ved 12 måneder hadde sammen-
heng med mer komorbiditet, lavere utdanning, 
og smerte i hvile ved 1 måned. For kvinner gav 
lavere forbruk av smertestillende medikamenter 
under sykehusoppholdet, og bekymringer relatert 
til kommunikasjon om smerte og smertelindring, 
en økt sannsynlighet for vedvarende smerter ved 
12 måneder. Resultatene peker mot at vi trenger 
mer forskning på tiltak som kan hjelpe menn og 
kvinner til å håndtere smerter etter hjertekirurgi. 
Disse tiltakene må vurdere om kvinner har ulike 
behov for støtte og informasjon om smerter og 
smertebehandling i forhold til menn.

Gratulerer så mye til Ann Kristin!
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P ROCARD-gruppen ved Hjer-
teavdelingen, Haukeland 
Universitetssjukehus, har 
som tradisjon å samle 
medlemmene til et årlig 

seminar. Den 8-9. juni i år hadde vi 
en flott samling på Os i strålende 
sommervær. 

Patient-Reported Outcomes in CARDiology 
(PROCARD) og QUALity of care in CARDiology 
(QUALCARD) er en forskningsoverbygning for 
sykepleietjenesten ved Hjerteavdelingen som ble 
etablert i 2010 (1). Forskningsgruppen PROCARD 
har siden etablert seg som en markant aktør i 
det kardiologiske sykepleiemiljøet med mange 
medlemmer, utstrakt forskningsproduksjon og 
stor formidlingsevne (www.helsebergen.no/
procard). Ikke minst kan gruppen vise til pros-
jekter og forskningsresultater som har direkte 
implikasjoner for klinisk praksis. Dette gjelder 
blant en langvarig satsing innenfor arytmife-
ltet, med hovedfokus på telemetriovervåkning, 
korrekt elektroplassering, hygiene og pasientin-
formasjon (2-6). I kjølvannet av denne satsingen 
er det utviklet e-læringskurs som kan benyttes 
ved somatiske sykehus i Helse Vest. Det er også 
utarbeidet lokale retningslinjer for telemetrio-
vervåkning (7), og disse er etter hvert tatt i bruk 
ved flere av landes sykehus. De amerikanske 
retningslinjene for telemetriovervåkning er tolv 
år gamle (8), vi har derfor utfordret European 
Society of Cardiology til å utarbeide en euro-
peisk standard (9).  Høsten 2015 tok vi initiativ 

til en norsk multisenterstudie (TELMON-NOR) for 
å vurdere om pasienter som omfattes av norske 
og amerikanske retningslinjer for telemetri faktisk 
blir overvåket. I forbindelse med dette prosjektet 
innledet vi et samarbeid med professor Barbara 
Drew.
Barbara Drew er professor i sykepleie og klinisk 
medisin ved University of California i San Fran-
cisco. Hennes fagfelt er klinisk elektrokardiografi. 
Hun har i en årrekke jobbet med ulike tematikker 
innenfor dette forskningsfeltet i sitt forskning-
slaboratorium for EKG-overvåkning. Gjennom 
dette arbeidet har hun påvirket hverdagen til de 
fleste sykepleiere – og leger – innenfor kardi-
ologien, selv om vi gjerne ikke er klar over det. I 
nært samarbeid med store medisinske indus-
triaktører som Philips og Siemens har hun gjort 
både ST-segment (ischemiovervåkning ved akutt 
koronarsyndrom) og QT-intervall monitorering 
(ved proarytmisk medisinsk behandling) mulig 
i ordinær skop-overvåkning. Hun har også tatt 
initiativ til og vært med å utvikle software for 
overføring av ambulanse-EKG direkte til sykehus. 
Ikke minst ledet hun arbeidet med å utarbeide 
de amerikanske retningslinjene for telemetrio-
vervåkning (8). Hennes siste satsingsområde er 
arbeid med alarmtretthet (alarm fatigue) (10), 
der ett fokus er å forbedre pasientutkomme 
ved å identifisere korrekt elektrodeplassering 
og dermed redusere antall falske alarmer. Dette 
kan skjerpe skopvaktenes oppmerksomhet på 
alvorlige arytmier. 

Barbara Drew holdt to interessante forelesninger 
mens hun var i Bergen. Ved avslutning for videre-

Celebert besøk ved 
PROCARD gruppens 

årlige seminar
Nina Fålun1,2 og Tone M Norekvål1,2,3 på vegne av PROCARD-gruppen 

1Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, 2Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen 
3Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen
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utdanningsstudentene i kardiologisk sykepleie ga 
hun oss et historisk tilbakeblikk på sitt forsknings-
felt; ECG Monitoring Research: Three Decades of 
Discovery. Hun formidlet blant annet hvordan hun 
opprettet et EKG forskningslaboratorium knyttet 
til mastergrads-utdanningen for sykepleiere ved 
University of California og gjennom flere ti-år 
utviklet og testet ut medisinsk overvåkningsutstyr.
I en stor studie som ble presentert i foredraget 
Battling Alarm Fatigue: Alarmed and Poten-
tially Dangerous, viser hun at til at nesten 70% 
av alle alarmer skyldes signalforstyrrelser. Ved å 
endre avledning i skopsentralen kan de fleste av 
disse alarmene enkelt avdekkes som sanne eller 
falske. Atrieflimmer er den hyppigst representerte 
alarmen, det er identifisert over 200 alarmer/
time/pasient. Dersom frekvensgrensene ikke 
justeres kan dette medføre alarmtrøtthet, der 
alarmer slås av og potensielt alvorlige arytmier 
ikke oppdages.

I 2014 ble Barbara Drew den første sykepleieren i 
American Heart Association sin historie som har 
mottatt en æresbevisning for fremragende forsk-
ning. Vi ser fram til et videre samarbeide innenfor 
dette spennende og betydningsfulle forsknings-
feltet.
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Professor Barbara Drew holder sin gjesteforelesning i Mimes Brønn ved avslutningen til studentene ved Klinisk master 
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F redag 10. juni 2016 ble det 
arrangert seminar for kull 7 
ved Klinisk master i kardiol-
ogisk sykepleie, Del I. Dagen 
var preget av spent forvent-

ning, med både flotte abstraktforedrag 
og posterpresentasjoner samt tilfredse 
deltakere. 

Seminaret hadde en flott ramme i Mimes Brønn, 
høgskolens festsal, der fargerike og bunadskledde 
deltakere vakte berettiget oppsikt. Instituttleder 

Sissel Tollefsen åpnet dagen med et historisk 
tilbakeblikk på studiets 13-årige historie, fra vi 
startet opp med en Videreutdanning i kardiol-
ogisk sykepleie på 45 studiepoeng i 2003, med 
påfølgende økning til 60 studiepoeng 2007, til vi i 
2011 ble en Klinisk master i kardiologisk sykepleie 
med 120 studiepoeng. I løpet av disse årene er 
det utdannet 160 spesialsykepleiere i kardiologisk 
sykepleie ved Høgskolen i Bergen. Styremedlem 
i NSF-LKS, Irene Instenes, fremhevet de tette 
båndene mellom utdanningen og landsgruppen 
samt den nasjonale bredden i studentgruppen, 
med deltakere fra alle fire landsdeler. Byrådsleder 

Nye spesialsykepleiere 
i kardiologisk sykepleie 
ved Høgskolen i Bergen 

Nina Fålun1,2, Tone M Norekvål1,2, Kjersti Oterhals1,2 

 
1Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen 2Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus

Kull 7 ved Master i klinisk sykepleie, kardiologisk sykepleie Del 1 er samlet til seminar ved Høgskolen i Bergen sammen 
med Tone Norekvål, Barbara Drew, Nina Fålun og Kjersti Oterhals. Foto: Bragi Productions
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for helse og omsorg i Bergen Kommune, Rebekka 
Ljosland, er selv student (i permisjon) ved aktu-
elle kull, med en nær fortid som sykepleier ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus. Hun påpekte 
behovet for spesialsykepleierkompetanse i 
kommunehelsetjenesten og et tettere samar-
beid mellom høgskoler, universitet og kommune 
for å møte utfordringene med et helsevesen i 
omstilling.

Professor og sykepleier Barbara Drew fra Univer-
sity of San Francisco var invitert gjestefore-
leser ved avslutningen (se egen artikkel i dette 
nummer). På grunn av engelsktalende gjest 
tok to av studentene utfordringen med å holde 
innlegg på engelsk. Ewy Førde Moen fra Førde 
sentralsjukehus snakket om «Novel roles of 
patients and nurses. Inclusion of pacemaker 
patients in telemonitoring systems and chal-
lenges concerning old patient with pacemaker”. 
En rekke pasienter ved sjukehuset mottar nå 
tilbud om telemonitorering av implantert pace-
maker administrert av spesialsykepleier i kardiol-
ogisk sykepleie.  Dette gir økt trygghet for pasien-
tene med tidlig avdekking av pacemaker relaterte 
tekniske problem og endring i klinisk tilstand. Per 
Albert Solheim fra Sykehuset i Vestfold informerte 
om livskvalitet hos unge voksne med medfødt 
hjertefeil; ”I have half a heart – living with 
congenital heart disease».  Med forlenget levetid 
er dette pasienter som stadig flere sykepleiere 
vil møte i sykehushverdagen, og økt kunnskap 
er nødvendig for å imøtekomme behov i en, for 
mange, ny pasientgruppe.

I tillegg til arytmi og hjertebarn, ble tematikker 
relatert til bl.a akutt koronarsyndrom, kirurgi 
og hjertesvikt presentert. Renate Solheimsnes 
ved Haukeland Universitetssjukehus presen-
terte sitt arbeid knyttet til Ernæringsrisiko hjå 
pasientar som skal behandlast med TAVI. Hun 
vektla viktigheten av å kartlegge ernæringsstatus 
hos alle pasienter som skal behandles med TAVI, 
da dette kan redusere risiko for komplikasjoner 
under sykehusoppholdet. Mette Storebø Skadberg 
fra Stavanger Universitetssykehus undersøkte om 
den elektive Perkutan Koronar Intervensjons(P-
CI)-pasienten skrives ut samme dag. Hennes 
litteraturgjennomgang viste at med gode 
rutiner for informasjon og videre oppfølging er 
utskrivning samme dag trygt og gir økt pasienttil-
fredshet ved ukompliserte elektive pasientforløp 
(se egen artikkel i dette nummer). Kristin Flem 
fra Ålesund sykehus viste at Edmonton symptom 
assessment scale (ESAS) som symptomkartleg-
gingsverktøy ved kronisk hjertesvikt i palliativ fase 
er et verktøy som kan gi økt pasienttilfredshet. 
Hun konkluderte med at palliativ omsorg i større 
grad bør ta utgangspunkt i pasienten behov heller 
enn diagnose

Til sammen 21 nyutdannede spesialsykepleiere i 
kardiologisk sykepleie fikk, sammen med kolle-
gaer, familie og inviterte gjester, en innholdsrik 
og minnerik dag. Presentasjonene, som var basert 
på studentenes fordypningsoppgaver, holdt høy 
kvalitet. Dette skyldes både betydelig egeninnsats 
og godt veilederskap. Mange veiledere, alle med 
masterkompetanse eller PhD, har bidratt til et 
flott resultat.

Professor Bengt Fridlund fra Jønkøping i ivrig diskusjon 
med sin student Monica Hannaas fra Sørlandet Sykehus 
Kristiansand. Foto: Bragi Productions 

Sunniva Førre, en flott representant for Stavanger Univer-
sitetssjukehus. Foto: Bragi Productions
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Tabell 1: Muntlige presentasjoner

Novel roles of patients and 
nurses. Inclusion of pacema-
ker patients in telemonitoring 
systems and challenges con-
cerning the old patient with 
pacemaker

Ewy Katrin Førde 
Moen, Førde  
Sentralsjukehus

”I have half a heart” – living 
with congenital heart disease 

Per Albert Solheim, 
Sykehuset i Vestfold

Ernæringsrisiko hjå pasientar 
som skal behandlast med TAVI

Renate Solheimsnes, 
Haukeland Universi-
tetssjukehus

Kan den elektive Perkutan 
Koronar Intervensjonspasien-
ten skrives ut samme dag? 

Mette Storebø 
Skadberg, Stavanger 
Universitetssykehus

Edmonton symptom as-
sessment scale som symp-
tom-kartleggingsverktøy ved 
kronisk hjertesvikt i palliativ 
fase

Kristin Flem,  
Ålesund sykehus

Kan pre operativ dekoloni-
sering med Mupirocin® nese 
salve redusere forekomsten 
av mediastinitt etter åpen 
hjertekirurgi?

Nina Helen Sørgård, 
Universitetssyke-
huset Nord Norge

Kvinners livsdimensjoner 
når de lider av Takotsubo 
kardiomyopati - et sykepleie-
perspektiv

Eileen Bruteig, 
Stavanger universi-
tetssjukehus

Å leve med mekanisk hjerte-
pumpe

Tine Folkedal 
Larsen, Haukeland 
Universitetssjukehus

Hvordan måle blodtrykk på 
barn? Non-invasiv blod-
trykksmåling på barn i alde-
ren 3-17 år 

Erlend Bråtå John-
sen, Haukeland 
Universitetssjukehus 

Tabell 2: Posterpresentasjoner

Hvordan kan vi som sy-
kepleiere bidra til bedre 
medikamentetterlevelse hos 
hjertesviktpasienter? 

Fatime Dehari, 
Rikshospitalet, Oslo 
Universitetssykehus

Kan sykepleietiltak forhin-
dre pacemaker infeksjoner? 

Elisabeth Flem, Åle-
sund sykehus

Effekt av pedagogiske, 
psykologiske og trenings-
baserte intervensjoner på 
støtengstelse og ICD-aksept 
hos ICD-bærere: en littera-
turstudie

Sunniva Førre, 
Stavanger Universi-
tetssjukehus

Hyperglykemi ved et hjer-
teinfarkt - et symptom på 
diabetes?

Hege Fluge Granli, 
Haukeland Universi-
tetssjukehus

Biopsykososiale fordeler av 
randomiserte kontrollerte 
sykepleiestudier blant pasi-
enter med ICD; implikasjoner 
for best klinisk praksis.

Monica Hannaas, 
Sørlandet Sykehus 
Kristiansand

Målrettet ultralyd – syke-
pleie til hjertepasienten

Marianne Jørgensen, 
Stavanger Universi-
tetssykehus 

Informasjon til pasienter 
etter implantasjon av meka-
nisk aortaklaff – med fokus 
på Marevan behandling

Janne Nilsen, Hauke-
land Universitetssju-
kehus 

Skal pasienter med atrie-
flimmer være forsiktige med 
fysisk aktivitet? 

Hilde Odden, Ha-
raldsplass Diakonale 
Sykehus

Seksuell rådgjeving til pa-
sientar med hjarteinfarkt – 
korleis vert dette handtert?

Alfred Absalon Rygg, 
Førde sentralsjukehus

Veiledning for sykepleier ved 
gjennomføring av ergospiro-
metri for voksne med hyper-
trofisk kardiomyopati 

Trine Linde Strømme, 
Haukeland Universi-
tetssykehus 

Hjerter banker for lyst og 
glede. Hvorfor utelater 
sykepleiere å gi seksualråd-
givning og informasjon til 
pasienter som har koronar 
hjertesykdom? 

Hilde Wang Sørensen, 
Universitetssykehuset 
Nord Norge

Å leve med familiær hyper-
kolesterolemi - en utfordring 
for pasienten 

Karen Woldsund, 
Ålesund sykehus 

 

Professorene Barbara Drew fra University of California, 
San Francisco, og Tone Norekvål på postervandring.
Foto: Bragi Productions
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Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje er et telefontilbud for hjerte-
syke, deres pårørende og andre med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

Følg oss: facebook twitter blogg

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

Hjertelinjen er åpen man-fre 10 - 14.

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

www.nasjonalforeningen.no

Følg Nasjonalforeningen for folkehelsen på

facebook twitter blogg

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon 

for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider 

også for å bekjempe hjerte- og karsykdom.

Logo før justering

Logo etter justering

- rettet opp marg

- justert noen bokstavmellomrom

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

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

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

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

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

Gratis visittkort med Hjertelinjens 
nummer kan bestilles fra www.
nasjonalforeningen.no/nettbutikk, på 
hjertelinjen@nasjonalforeningen.no 
eller ring Hjertelinjen på 23 12 00 50.
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