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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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A ugust dro av sted 
med sommeren, og 
høstens måneder er i 
ferd med å ta oss inn 

i mørketiden. Vi har 12 måneder 
som bygger en bro mellom de 
fire årstidene vi er beriket med. 
En bro er definert som noe som 
kan ta oss over vanskelig farbare 
områder, for eksempel et juv. 
Men en bro kan også være en 
konstruksjon laget for utveksling 
av kunnskap og erfaring mellom 
sykepleiere som jobber innenfor 
fagfeltet kardiologi. For mange er 
fagutvikling et vanskelig farbart 
område, blant annet på grunn av 
begrenset ressurser i en travel 
klinisk praksis. Det er nettopp 
en slik bro NSFs Landsgruppe 
av kardiologiske sykepleiere 
til enhver tid jobber med å 
konstruere for våre 1200 medlem-
mene i hele Norge – en bro for 
fag- og kompetanseutveksling. 

Med brobygging og kompetan-
seutvikling som fokus har vi 
denne høsten etablert en pros-
jektgruppe, bestående av syke-
pleiere fra ulike sykehus i Norge 
som har erfaring med bruk av 
lommeultralyd. Denne prosjekt- 
gruppen skal sammen utvikle 
et kompetansehevingsprogram 

som vil gi kunnskap om bruk av 
lommeultralyd i klinisk praksis, og 
sette en ramme for kompetanse-
heving som sikrer at ny teknologi 
blir brukt i klinisk vurdering av 
pasienter med hjertesykdom. 
Kompetansehevingsprogrammet 
vil være beregnet for syke-
pleiere som møter pasienter med 
hjertesykdom på sengeposter, 
intensivavdelinger, akuttmottak, 
poliklinikker og i primærhelset-
jenesten. Kompetanseheving-
sprogrammet vil bli presentert 
på Den årlige kardiologiske syke-
pleiekongressen som arrangeres 
i Harstad i april 2018. Dette vil bli 
en kongress for praktikersyke-
pleieren å bli mer bevisst på sin 
praksis. 

Fagfeltet Hjertekirurgi danner 
en rød tråd gjennom dette 
nummeret av Hjerteposten. 
Hjertekirurgi er et håndverk med 
opptil flere brokonstruksjoner.  
For eksempel har vi LVAD som 
«bro-til-transplantasjon», og vi 
har bypassoperasjoner hvor kiru-
rgen bruker nye blodårer som 
«broforbindelser» forbi trange 
partier i hjertes egne kransårer. 
En av artiklene i fagbladet gir oss 
et overblikk over hjertekirurgiens 
utvikling og endring gjennom de 

siste årene. I den historien finner 
vi flere eksempler på hvordan 
tverrfaglig samarbeid mellom 
kirurgi og medisin har utviklet 
seg, blant annet med TAVI. Takk 
til alle artikkelforfatterne som 
deler kunnskap innen fagfeltet 
hjertekirurgi med oss. 

NSF-LKS har de siste årene hatt 
en økning i antall sykepleiere 
som søker om medlemsstipend. 
Dette tolker vi som en økende 
interesse for fag- og kompetan-
seutvikling. Derfor har vi økt 
antall medlemsstipender og vil i 
dette nummeret av Hjerteposten 
lyse ut totalt 15 medlemssti-
pender på inntil 8000 kroner. Vi 
håper dette gir muligheter for 
økt deltakelse på faglige arrange-
menter, kurs eller hospitering. 

Høsten har allerede beriket oss 
med vakre naturfarger og frisk 
luft som river litt ekstra i de øvre 
luftveiene tidlig en morgen på vei 
til dagvakt, eller hjem fra nattvakt.  
Jeg håper alle våre medlemmer 
finner påfyll av energi og glede 
med å jobbe med fagutvikling 
også i denne årstiden.  

Hjertelig hilsen Gunhild Brørs, 
leder NSF-LKS

Kjære medlemer
Broens skjønnhet

“ Regnbuen sier: Se på meg. Jeg er en bro. Jeg er et 
tegn på himlen. Bygg broer. Bøy dere. Løft armene til 

en bue. Bind sammen. Bryt lenker. Bygg ”.                                
- fra diktsamlingen Nattåpent, av Rolf Jacobsen

Gunhild Brørs
leder i  
NSF-LKS

LEDERARTIKKEL
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OVERSIKT OVER LOKALGRUPPENE
Lokalgruppe Leder Adresse Telefon E-post

OSLO/AKERSHUS 
2001

Marit Buvarp Elgtråkket 3A 
2014 Blystadlia

90831254 marit.buvarp@ahus.no / 
ma-buva@online.no

NORDLAND 
2004

Amalie Nilsen Kong Øysteins gate 
11 8007 Bodø

92668661 amalie_n@yahoo.no

SØR TRØNDELAG 
2003

Thor Morten Strand Nordbakken 22 
7097 Saupstad

92849536 thormstra@gmail.com

HEDMARK/OPPLAND 
2004

Siw Storsveen Kløverveien 19 
2408 Elverum

99517174 Siw.storsveen@sykehuset- 
innlandet.no /
Siwstors@online.no

BUSKERUD 
2009

Sissel-Anita Rath Solberglia 10 
3058 Solbergmoen

97756633 Sissel_annic@hotmail.com

VESTFOLD 
2003

Emma Simonsen Lund Lysakerveien 7 
3140 Nøtterøy

95813028 Emma.simonsen.lund@siv.no

HORDALAND 
1998

Hege Amofah Asvikåsen 33 
5183 Olsvik

95848793 hegamofah@hotmail.com

TROMS 
2002

Berit Gravrok Knausen 66 
9018 Tromsø

90120565 beritgra@hotmail.com

ROGALAND 
2005

Helen Lomeland Ånundlia 16 B 
4330 Ålgård

91379303 Helen.lomeland@lyse.net

NORD-TRØNDELAG 
2006

Lena Mari Bruheim Leksdalsveien 1340 
7656 Verdal

99036794 lenabruh@hotmail.com / 
Lenamari.Bruheim@helse- 
nordtrondelag.no

MAILADRESSER NSF-LKS
Navn Telefon E-mail Verv

Gunhild Brørs 412 59 563 gunhild_b81@hotmail.com Leder

Marianne Jørgensen 922 34 271 marianne71@lyse.net Nestleder

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

Marianne Holter 920 10 833 Marianne_006@hotmail.com Hjerteposten

Janne Nilsen 976 14 922 jannenilsen@hotmail.no Lokalgruppe

Anette Krane 91149927 anetkrax@hotmail.com Leder redaksjonskomite

Lene Søyland 
Markhus

984 81 764 lenesmar@hotmail.com Vara

Sophia Onarheim 92210256 sophiaonarheim@gmail.com Vara
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Entresto® er indisert til behandling av symptomatisk kronisk 
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter1

q

q20% 4,7%  21    

q21% 2,8%  35    

q20% 3,1%  32   

Funn for pasienter på Entresto®sammenlignet med enalapril2

RRR ARR NNT

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

Redusert risiko for    
kardiovaskulær død*

Refusjon: Individuell refusjon3 
Entresto er tilgjengelig på individuell refusjon.
Hjemmel: Blåreseptforskriften § 3 første ledd bokstav a jf. § 2
Stønad innvilges til pasienter som tidligere har vært behandlet med ACE-hemmer/
angiotensin II-antagonist og betablokker, og der følgende to vilkår er oppfylt:
•  NYHA-klasse II-IV
•  ejeksjonsfraksjon (EF) under eller lik (≤) 35 % bestemt ved
 ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi eller magnettomografi
Vilkårene skal være oppfylt under behandling med maksimalt tolererbare
doser av ACE-hemmer / angiotensin II-antagonist, betablokker og eventuelt
mineralkortikoidantagonist.
Vilkårene må være dokumentert i søknaden til HELFO.

1. ENTRESTO® SPC 16.03.2017 avsnitt 4.1.            
2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. N Engl J Med. 2014;371:993-1004.           
3. https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-retningslinjer-for-individuell-     
stonad-til-entresto-ved-hjertesvikt-fra-1-juli-2017, lest 10.07.2017      NO1709699243

Primærendepunkt

*P<0.001
Vanligste bivirkninger: hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon.     
Kontraindikasjon: ACE-hemmer er kontraindisert på grunn av fare for angioødem.     
For fullstendig preparatomtale se Entresto® SPC.
1. ENTRESTO® SPC (16.03.2017) avsnitt 4.1. 2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. N Engl J Med. 2014;371:993-1004. 3. https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-retning-
slinjer-for-individuell-stonad-til-entresto-ved-hjertesvikt-fra-1-juli-2017, lest 10.07.2017        
** RRR=relativ risikoreduksjon, ARR= absolutt risikoreduksjon, NNT=number needed to treat

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 723,00, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 56 stk, kr 1402,90, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1402,90, Tablett, 
filmdrasjert 97 mg/103 mg, 168 stk, kr 4122,60, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 168 stk, kr 4122,60.  
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qEntresto «Novartis» 
Angiotensin II-reseptorantagonister og neprilysin-hemmer.                                  ATC-nr.: C09DX04
TABLETTER, filmdrasjerte 24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg og 97 mg/103 mg: Hver tablett inneh.: Sakubitril-valsartan-natriumsaltkompleks tilsv. sakubitril/valsartan 
24,3 mg/25,7 mg, resp. 48,6 mg/51,4 mg og 97,2 mg/102,8 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 24 mg/26 mg og 97 mg/103 mg: Rødt og sort 
jernoksid (E 172). 49 mg/51 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172).Indikasjoner: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos 
voksne. Dosering: Kompleksformuleringen øker biotilgjengeligheten av valsartan. Anbefalt startdose 49 mg/51 mg 2 ganger daglig, med unntak av tilfellene beskrevet 
under. Dosen bør dobles i løpet av 2 4 uker. Ved toleranseproblemer (systolisk blodtrykk (SBP) ≤95 mm Hg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt), 
anbefales dosejustering av samtidig brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan. Skal ikke gis i kombinasjon 
med ACE-hemmer eller angiotensinreseptorantagonist (ARB), se Kontraindikasjoner. Begrenset erfaring hos pasienter som ikke tidligere har brukt ACE-hemmer eller 
ARB, eller tatt lave doser av disse. Anbefalt startdose hos disse pasientene er derfor 24 mg/26 mg 2 ganger daglig, og langsom dosetitrering. Behandling skal ikke 
initieres ved serumkalium >5,4 mmol/liter eller SBP <100 mm Hg. Ved SBP ≥100 110 mm Hg bør startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig vurderes. Glemt dose: Neste 
dose tas til planlagt tid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Bør brukes med 
forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) eller ved ASAT/ALAT 2 × øvre normalområdet (ULN). Anbefalt startdose 24 mg/26 mg 2 ganger 
daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt nyrefunksjon. Startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig bør vurderes og er anbefalt ved hhv. moderat 
og alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosen skal være i 
samsvar med nyrefunksjonen. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med et glass vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. 
Samtidig bruk av ACE-hemmer, pga. økt risiko for angioødem. Skal ikke tas <36 timer etter seponering av ACE-hemmer. Ved avbrutt behandling med kombinasjonen 
sakubitril/valsartan, skal ikke ACE-hemmerbehandling startes opp før etter minimum 36 timer. Kjent angioødem i anamnesen ved tidligere behandling med ACE-
hemmer eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt 
leverfunksjon, biliær cirrhose og kolestase (Child-Pugh C). 2. og 3. trimester av svangerskapet. Forsiktighetsregler: Hypotensjon: Symptomatisk hypotensjon er sett, 
spesielt hos eldre ≥65 år, ved nyresykdom og ved lav SBP (<112 mm Hg). Blodtrykk bør kontrolleres rutinemessig ved behandlingsstart og under dosetitrering. Ved 
hypotensjon anbefales midlertidig nedtitrering eller seponering. Dosejustering av diuretika, samtidig administrerte antihypertensiver og behandling av andre årsaker 
til hypotensjon (f.eks. hypovolemi) bør vurderes. Natrium og/eller nedsatt væskevolum bør korrigeres før behandlingsstart, men vurder nøye risikoen for overhydrering 
og volume overload. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med lett/moderat nedsatt nyrefunksjon er mer utsatt for hypotensjon. Svært begrenset erfaring hos pasienter med 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon, som kan ha størst risiko for hypotensjon. Forverret nyrefunksjon: Bruk kan være forbundet med redusert nyrefunksjon. Risikoen kan 
økes ytterligere ved dehydrering eller samtidig bruk av NSAID. Nedtitrering bør vurderes ved klinisk signifikant reduksjon i nyrefunksjonen. Hyperkalemi: Behandling 
skal ikke initieres ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Økt risiko for hyperkalemi. Hypokalemi kan også forekomme. Tett oppfølging av serumkalium anbefales, spesielt 
ved risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon, diabetes mellitus, hypoaldosteronisme, kaliumrik diett eller bruk av mineralkortikoidantagonist. Seponering av 
kombinasjonen sakubitril/valsartan bør vurderes ved serumkalium >5,4 mmol/liter. Angioødem: Er sett. Seponer umiddelbart ved angioødem og igangsett nødvendig 
behandling og overvåkning, inntil fullstendig og vedvarende opphør av symptomer. Behandlingen skal ikke gjenopptas. Generelt opphører tilstanden uten behandling 
når hevelsene er begrenset til ansikt og lepper. Ingen erfaring ved angioødem i anamnesen, og forsiktighet anbefales. Mørkhudede har økt følsomhet for å utvikle 
angioødem. Nyrearteriestenose: Kan gi økt serumkreatinin og blodurinstoff hos pasienter med bilateral eller unilateral nyrearteriestenose. Forsiktighet er påkrevd, og 
tett oppfølging av nyrefunksjonen er anbefalt. NYHA-klasse IV: Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart pga. begrenset erfaring. B-type natriuretisk peptid (BNP): 
BNP er ikke egnet biomarkør for hjertesvikt hos pasienter behandlet med kombinasjonen sakubitril/valsartan, da BNP er et neprilysinsubstrat. NT proBNP er ikke et 
neprilysinsubstrat, og er derfor mer egnet. Bilkjøring/bruk av maskiner: Liten påvirkning. Forekomst av svimmelhet og fatigue bør tas i betraktning. Interaksjoner: 
Aliskiren: Kombinasjon med direkte reninhemmer er ikke anbefalt, se Kontraindikasjoner, da kombinasjonen gir dobbel blokade av renin-angiotensin-
aldosteronsystemet. OATP1B1- og OATP1B3-substrater: Indikasjoner på at sakubitril hemmer OATP1B1 og OATP1B3. Økt systemisk eksponering for OATP1B1- og 
OATP1B3-substrater kan sees. Samtidig bruk øker Cmax og AUC av atorvastatin og dens metabolitter med opptil hhv. 2 og 1,3 ganger. Forsiktighet bør utvises ved 
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Risiko for litiumtoksisitet kan økes ytterligere ved samtidig bruk av diuretika. Furosemid: Ingen effekt på farmakokinetikken til kombinasjonen sakubitril/valsartan, 
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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 723,00, Tablett, filmdrasjert 97 mg/103 mg, 56 stk, kr 1402,90, Tablett, filmdrasjert 49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1402,90, Tablett, 
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Lokalstyret i Nord-Trøndelag
Lokalstyret i Nord- Trøndelag er sykepleiere som er meget aktiv rundt hjertepasienten, 
og opptatt av faglig kvalitet. Når vi snakker om aktivitet, er styret aktivt hele året. Året 
starter med et møte, der vi tar for oss hva vi skal delta på gjennom året. 

I begynnelsen av året arrangeres det Fagdag 
«Med hjertet i fokus – mestring av nye 
utfordringer». Videre deltar vi med stand på 
«Den Internasjonale Sykepleiedagen» den 12. 
mai hvert år. På høsten har vi en temakveld, 
«Kardiologisk aften», og vi deltar aktivt på 
«Hjertedagen» 29. september. Vi er en flittig 
gjeng som jobber med å verve nye deltakere i 
lokalgruppa hvert år. Vi har hatt jevnlige møter 
for å få til mest mulig for medlemmene våre. Vi 
har to møter i året der man treffes, ellers har 
vi videooverføringsmøter mellom sykehusene 
Levanger og Namsos. 

Styret i lokalgruppa er satt sammen av syke-
pleiere fra Sykehuset Levanger og Sykehuset 

Namsos. Styremedlemmene er representert 
fra alle hjerteavdelingene fra begge syke-
husene; Medisinsk Overvåkning og Hjerteme-
disinsk sengepost. Tilsammen består gruppen 
av 10 styremedlemmer, 6 fra Levanger og 4 fra 
Namsos. Lokalgruppen i Nord- Trøndelag ble 
først opprettet 15. November 2006 og siden da 
har medlemsantallet bare øket.

Fagdag «Med hjerte i fokus – mestring av nye 
utfordringer»
Når man ser tilbake har stort engasjement og 
iherdig jobbing innad i styret gitt resultater. 
Dette engasjementet fikk stelt i stand en fagdag 
som ble kalt «Med hjerte i fokus- mestring av 
nye utfordringer» som startet 20. februar i 2007.  
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Det er en årlig tradisjon som lokalstyret satser 
på. Det har blitt en stor suksess, med høyt faglig 
nivå og rundt 200 deltagere. De tilegner seg mye 
ny og oppdatert kunnskap denne dagen. I 2016 
feiret vi 10 års jubileum der alle deltakere på 
dagen fikk alkoholfri sprudlende velkomstdrikke, 
med et jordbær på kanten av glasset, lokalet 
var pyntet til fest, hadde knakende gode fore-
dragsholdere og det ble servert marsipankake 
til kaffen. Det ble en kjempe dag for industrien, 
deltakere og for oss som fikk arrangere slik en 
vellykket dag. 

Årlig varierer vi tema på fagdagen slik at den 
fenger sykepleiere både i spesialisthelsetje-
nesten og primærhelsetjenesten. Det ligger 
mye jobbing bak en slik dag.  Lokalstyret jobber 
sammen for å få tak i engasjerte og dyktige 
foredragsholdere, med høy kompetanse. Videre 

jobbes det opp imot industrien som støtter opp 
om arrangementet økonomisk, deltar med stand 
og representerer sine produkter. De er også 
sentrale samarbeidspartnere for å opprettholde 
en høy faglig standard på en slik fagdag. 

Fagdagen for 2018 er fastsatt til 15. februar og 
har fått tema: Når hjertet ikke slår normalt.  
Arrangementet holdes på Nord universitet-
Levanger. Prisene holdes lave, slik at flest 
mulig kan delta. Ta turen til Levanger og 
opplev en fagdag med høy kvalitet. 

Påmelding til : lenamari.bruheim@hnt.no

Representanter for styret i lokalgruppen 2017. Bilde tatt fra fagdagen 2017. Her introduseres fore-
dragsholder Anna Strømberg fra Sverige. Snakket 
blant annet om «pasienters og familiers endrede 
behov gjennom hjertesviktutvikling- en utfordring for 
helsevesenet».
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Den internasjonale sykepleierdagen 12.mai
Lokalstyret bidrar også hvert år med stand på 
den Internasjonale Sykepleiedagen, som holdes 
på Steinkjer 12.mai. Der reklamerer lokalgruppa 
for bladet Hjerteposten, og vi prøver å verve 
nye medlemmer og informerer om lokalgruppas 
aktivitet. 

Hjertedagen 29.september
På hjertedagen deler lokalgruppa seg. Styret 
i Namsos profilerer faggruppa på Namsos, og 
styret fra Levanger gjør det samme på Levanger. 
Sykepleierne tar for seg forskjellige faglige 
tema. I 2016 ble det på Namsos satt fokus på 
høyt blodtrykk, og informasjon angående blod-
trykk.  Blodtrykk ble målt på de som ønsket det, 
og veiledning angående røyking og kosthold ble 
gitt. Namsos inviterte LHL til å delta på dagen. 
Dagen ble en stor suksess med mange møtende 
på stand, til og med lokalavisa lagde en repor-
tasje om arrangementet. 

Lokalstyret i Levanger hadde også stand ved et 
lokalt kjøpesenter, og LHL deltok også der på 
dagen. Levanger tok for seg HLR der besøkende 
fikk prøve hjertestarter, kompresjoner og 
innblåsinger på dukke ANNA, i tillegg fikk de 
informasjon og veiledning. Mange møtte på 
stand og var interesserte i å utføre HLR. Også 
på Levanger ble arrangementet en stor suksess, 
noe som gir motivasjon til flere slike temadager.

Nestleder: Anne Marie Hammer. Leder: Lena Mari 
Bruheim. Deltok på stand på dagen 2017.

Her er styrets sekretær: Linda Beate Selnes Sammen 
med LKS-medlemmene: Hanne Elisabeth Jenssen og 
Hild Sissel Vanebo, samt LHL representant Jan Arve 
Homstad. Markering av Hjertedagen i Namsos.
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Kardiologisk aften: 
Lokalstyret arrangerer hver høst en fagkveld, 
«Kardiologisk aften», for medlemmer. Kvelden 
inneholder faglig påfyll med foredrag fra både 
leger, sykepleiere og andre aktuelle foredrag-
sholdere. Det bruker å være godt oppmøte på 
denne sammenkomsten. Det blir også servert 
god mat og drikke, med litt kulturelt innslag.  
Kvelden bidrar til en sosial kveld der man får 
treffe gode kollegaer, utveksle erfaringer og 
kunnskap. En slik kveld er med på å skape både 
samhold og forståelse for hverandres arbeids-
situasjon. Dette arrangementet er det styret i 
Namsos som står i bresjen for. Det blir satt opp 
buss fra Levanger og opp til Namsos slik at LKS 
-medlemmene kan delta.

I styret sitter:

Leder: Lena Mari Bruheim, Kardiologisk Sykepleier V/
Medisinsk Overvåkning, Sykehuset Levanger

Nestleder: Anne Marie Hammer, Kardiologisk Syke-
pleier V/Hjertemedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

Sekretær: Linda Beate Selnes, Kardiologisk Sykepleier 
V/Hjertemedisinsk avdeling, Sykehuset Namsos

Kasserer: Helene Ryland, Sykepleier V/Hjertemedi-
sinsk avdeling, Sykehuset Levanger

Styremedlemmer: Anita Aasen, Intensiv Sykepleier, 
Ass. avdelingssykepleier V/ Hjertemedisinsk avdeling, 
Sykehuset Namsos

Linn-Merethe Strøm, Intensiv Sykepleier V/Hjerteme-
disinsk avdeling, Sykehuset Namsos

Ragnhild Aunet, Sykepleier V/ Hjertemedisinsk avde-
ling, Sykehuset Namsos

Aud Hybertsen, Kardiologisk Sykepleier V/ Medisinsk 
Overvåkning, Sykehuset Levanger

Inger Sagmo, Sykepleier V/Hjertemedisinsk avdeling, 
Sykehuset Levanger

Elisabet Kallset, Sykepleier V/ Medisinsk Overvåkning, 
Sykehuset Levanger

Valgkomite: Berit Duvsete, kardiologisk Sykepleier V/
Medisinsk Overvåkning, Sykehuset Levanger

Hanne Heglum, Avdelingssykepleier V/Hjertemedisinsk 
avdeling, Sykehuset Namsos

Her er styrets kasserer Helene Ryland I gang med å instruere i HLR. Markering av Hjertedagen i Levanger.
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INVITASJON
Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen

25.-27. april 2018 Harstad

25 års jubileum!

Foto: Marthe Hammervår Rasmus. 
Bildet er tatt fra Sykehuset i Harstad.

Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2018 byr på:
Prekongress og workshop
Kompetansehevingsprogram for bruk av målrettet lommeultralyd

Nettverksmøter
• Forskning
• Atrieflimmer
• Utdanning og ledelse

Foredrag
• Internasjonale og arktiske hjerter
• Nye internasjonale retningslinjer for behandling av STEMI
• Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom
• Kreftbehandling som risiko for hjertesykdom
• Symposium	støttet	av	firma
• Abstraktforedrag

Posterpresentasjoner og mulighet til å besøke utstillere.

Invitasjon til å sende inn abstrakt: Frist 1. desember 2017

web www.nsf.no/faggrupper/kardiologiske-sykepleiere 
facebook https://www.facebook.com/NsfLks/
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N O V E M B E R D E S E M B E R

6-7 november 2017, Trondheim:

 FAGSEMINAR NORSK  
HJERTESVIKTFORUM  

OG NORSK  
HJERTESVIKTREGISTER

11-15 november 2017,  
Anaheim, California, USA: 

AMERICAN HEART  
ASSOCIATION (AHA)  

SESSIONS 2017 

www.heart.org

6-9 desember 2017, Lisboa, Portugal: 

EUROECHO-IMAGING 

https://healthmanagement.org/c/cardio/
event/euroecho- 

imaging-2017
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F E B R U A R M A R S

15.-16.februar 2018, Oslo

DEN 4. NASJONALE   
KONFERANSE OM HJERTET OG 

HJERNEN. 

http://ccnorway.no/hjertetoghjernen/

3-5 mars 2018, Milano, Italia: 

ACUTE CARDIOVASCULAR 
CARE 2018 

http://www.escardio.org/Congres-
ses-&-Events/Acute-Cardiovascular-Care

11-13 mars 2018, Orlando, Florida, USA: 

ACC 2018 

https://www.acc.org/education-and- 
meetings/
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A P R I L

11-14 april 2018, Nice, Frankrike: 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR  
HEART AND LUNG TRANSPLAN- 
TATION (ISHLT) 38TH ANNUAL  

MEETING & SCIENTIFIC SESSIONS 

www.ishlt.org/meetings/ 
annuaalMeeting.asp

20-21 april 2018, Munster, Tyskland: 

EUROGUCH 2018 

http://www.escardio.org/ 
Congresses-&-Events/EuroPrevent

25-27 april 2018, Harstad, Norge: 

NSF-LKS SIN ÅRLIGE  
KONGRESS 

www.nsf.no/kongress/artikkelliste/286539
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M A I J U N I

24-26 mai 2018, Oslo, Norway: 

KARDIOLOGISK VÅRMØTE 

www.hjerte.no

7-9 juni 2018, Dublin, Irland: 

EUROHEARTCARE 2018 

https://www.escardio.org/Congres-
ses-&-Events/EuroHeartCare
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Endring i  
hjertekirurgien i Norge

  Gro Sørensen, intensivsykepleier og VAD koordinator, Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet,  
Oslo Universitetssykehus

Norsk Thoraxkirurgisk Forening etablerte i 1994 et landsdekkende register for all 
hjertekirurgi i Norge. Fra 2012 heter det Norsk hjertekirurgiregister og drives etter 
en databehandleravtale mellom Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus fra 
2013. Data er basert på lokale kvalitetsregistre ved de hjertekirurgiske enhetene i 
Norge. Registeret er ett av 9 kvalitetsregistre knyttet til et basisregister, «Hjerte-og 
karregisteret».

Se Nasjonalt Folkehelseinstitutt, FHI.no for mer 
informasjon om registrene knyttet til Hjerte-og 
karregisteret, databehandling og ansvar.

Data fra Norsk Hjertekirurgiregister rappor-
teres årlig. For å se hele rapporten: http://
legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-thoraxkirur-
gisk-forening/hjertekirurgiregisteret/Hjertekiru-
rgiregisteret-2016 eller www.kvalitetsregistre.no

Formålet med hjertekirurgiregisteret er å følge 
utviklingen i norsk hjertekirurgi ved å registrere 
aktivitet, risikofaktorer ved hjertekirurgiske 
inngrep, samlede nasjonale resultater og resul-
tater ved hvert av de fem hjertekirurgiske sentra. 
Registeret viser tendenser og endringer i alle 
typer thoraxkirurgiske inngrep fra 1995; inkludert 
Mini-invasive prosedyrer som TAVI.

Fig.1 viser det totale antallet innrapporterte operasjoner fra 1995. Det inkluderer all hjertekirurgi med eller uten 
bruk av hjerte-lungemaskin, kirurgi på thoracalaorta, ECMO og implantasjon av VAD.

H O V E D T E M A
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Data fra 2016 gjengitt med tillatelse fra fagråd-
sleder i Norsk Hjertekirurgiregister; Prof. Arnt E. 
Fiane.

 TAVI prosedyrer er inkludert fra 2008.

Alle hjertekirurgiske sentra i Norge har en 
nedgang i det totale antall hjertekirurgiske 
inngrep fra 2004 til i dag. Størst er nedgang i 
«vanlige» ACB operasjoner med 66%.

Mens det i 2004 ble utført 5400 operasjoner, var 
det totale antallet i 2016 3609, en nedgang på 
33%.

Når det gjelder den «vanligste» gruppen som er 
ACB operasjon, aortaventil eller kombinasjon av 
de to så rapporteres det om en nedgang på 66% 

fra 2014. Det vil kunne tolkes dithen at pasient-
populasjonen er i endring fra de «enkle» inngre-
pene til de mer komplekse og sammensatte.

Disse endringene vil på sikt kunne ha innvirkning 
på måten en organiserer både hjertekirurgiske 
sentra på, men også på innholdet i utdanning 
av Thoraxkirurger. Endret sammensetning av 
pasienter, har også konsekvenser for liggedøgn, 
den postoperative behandling og sykepleiernes 
utfordringer i hele behandlingsforløpet. 

Kilder: 

• Norsk Hjertekirurgiregister

• Kvalitetsregistre.no

• Folkehelseinstituttet, Fhi.no

Fig.3 Aldersfordeling av de forskjellige operasjon-
stypene: ACB (CABG), Aortaventil (AVR/P), kombi-
nasjon ACB og AVR, TAVI (TAVR) og Mitralventil 
(MVR/P)

Fig.5 PCI versus ACB operasjoner (CABG) fra 1995 
til i dag.

Fig.2 viser en grafisk fremstilling av antall hjerte-
operasjoner innmeldt til registeret. Det viser totalt 
en nedgang i forhold til foregående år. Særlig stor 
er nedgang i ACB operasjoner.

Fig.4 Aldersfordeling av pasientene registrert i 
Norsk Hjertekirurgiregister.
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Fokusert  
ultralydundersøkelse
- av hjerteopererte pasienter utført av sykepleiere 
ved hjertemedisinsk sengepost

  Anne Marie Hammer1, Guri Holmen Gundersen1, Torbjørn Graven2 
1 Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie 2 Kardiolog Hjertemedisinsk seksjon 
Sykehuset Levanger

Bakgrunn
Pasienter fra Nord-Trøndelag hjerteopereres ved 
St Olavs Hospital i Trondheim. Stabile hjerteop-
ererte pasienter overflyttes fra torakskirurgisk 
avdeling til Sykehuset Levanger tredje postop-
erative dag, og med få unntak ligger disse på 
hjertemedisinsk sengepost etter overflyttingen.

Å ta hånd om disse pasientene i en så tidlig 
postoperativ fase stiller betydelige krav til både 
sykepleiere og leger. Det er viktig at sykepleierne 
har gode kunnskaper og ikke minst gjør gode 
og hyppige observasjoner av disse pasientene. 
Alvorlige komplikasjoner kan oppstå når som 
helst, og det er avgjørende at disse fanges 
opp tidlig for å kunne minimere følgene for 
pasienten.

Perikard- og pleuravæske er hyppige komp-
likasjoner ved hjertekirurgi og kan forårsake økt 
morbiditet, forlenget sykehusinnleggelse eller 
reinnleggelse (1, 2).  Perikardtamponade kan 
til og med være livstruende når det medfører 
sirkulatorisk påvirkning av pasienten (3). I 
klinisk praksis baseres påvisning og oppfølging 
av perikard- og pleuravæske ofte på klinisk 
undersøkelse og røntgen toraks. Diagnostisk 
nøyaktighet av klinisk undersøkelse i denne 
sammenheng er usikker, og standard røntgen 
toraks har vist seg å være unøyaktig i å påvise 
og kvantifisere effusjoner (4-7).  

Ultralyd har vist seg å være et sensitivt og 
nøyaktig verktøy for å påvise og kvantifisere 
perikard- og pleuravæske (6, 7). Den kan utføres 
raskt og ved pasientsengen. Bærbare ultralydap-
parat har vist seg å være nyttige for å påvise 
både perikard- og pleuravæske etter hjerteoper-
asjon (8). Utviklingen av prisgunstige enheter 
i lommeformat (lommeultralyd) har medført 
utbredt bruk av slike enheter i ulike medisinske 
spesialiteter og kliniske situasjoner (9-11). Det 
antas at rutinemessig implementering av foku-
serte ultralydundersøkelse i den postoperative 
perioden kan forbedre oppfølgingen ettersom 
perikard- og pleuravæske kan påvise og kvan-
tifiseres før symptomer oppstår. Fordelen med 
ultralyd er at metoden er non-invasiv og kan 
gjentas så ofte man måtte føle behov for det 
uten at det belaster pasienten.

På sykehuset Levanger, hjertemedisinsk senge-
post, gjennomførte vi et prosjekt i 2013 hvor 
vi hadde som mål å studere kvaliteten og 
påliteligheten av fokusert ultralyd av perikard- 
og pleurahulen med lommeultralyd utført av 
sykepleiere (fokusert ultralyd) hos pasienter i 
tidlig fase etter hjertekirurgi, og studere sensi-
tiviteten og nøyaktigheten av å påvise klinisk 
signifikant pleuravæske sammenlignet med 
røntgen toraks.

H O V E D T E M A
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Metode
Før oppstart av prosjektet gjennomgikk to kardi-
ologiske sykepleiere en opplæringsperiode på 
tre måneder med kardiologer som veiledere. 
Sykepleierne hadde ingen erfaring med ultralyd 
fra tidligere. I opplæringsperioden utførte syke-
pleierne henholdsvis 62 og 58 fokuserte ultraly-
dundersøkelser med lommeultralyd. Pasienter 
som ble overflyttet fra St. Olavs Hospital i 
tidlig fase (vanligvis 3. postoperative dag) etter 
hjertekirurgi ble inkludert i prosjektet. I løpet 
av prosjektet ble 59 pasienter (20 kvinner) 
undersøkt median 5 dager etter kirurgi med 
ultralyd ved bruk av lommeultralydapparat. 
I de tilfellene det forelå perikardvæske ble 
denne kvantifisert ved at man målte den største 
endediastoliske avstanden mellom epikard og 
perikard på fire forskjellige steder (bak/lateral 
for venstre ventrikkel, ved apex, rundt høyre 
ventrikkel og høyre atrium) (Figur1). Mengden 
av perikardvæske var klassifisert som 1) ikke 
tilstede, 2) ubetydelig hvis maksimal dimensjon 
av hver måling var <5 mm, 3) moderat (5-14 mm) 
og 4) stort hvis maksimal dimensjon av minst en 
måling var ≥ 15 mm.

Figur 1.

For å påvise eventuell pleuravæske ble ultraly-
dproben plassert på ryggen og ført horisontalt 
ut mot siden (Figur 2). Vi målte avstand mellom 
diafragma og lungebasis. Mengden pleuravæske 
ble klassifisert i fire kategorier både med 
ultralyd og røntgen toraks. En erfaren radiolog 
tolket alle røntgenundersøkelsene og var blindet 
for kliniske data og resultatene fra ultralydun-
dersøkelsene. 

Pleuravæske ble klassifisert som: 
1) ikke tilstede, 2) liten hvis den bare ble påvist 
i kostodiafragmale vinkel, 3) moderat hvis den 
separerte diafragma og lungen med maksimal 
avstand mellom disse to organene < 30 mm , og 
4) stor hvis maksimal avstand var > 30 mm.

Figur 2.

I prosjektet brukte sykepleierne lommeultralyd 
mens kardiologene brukte avansert ekkomaskin 
(«high end» maskin). Sykepleierne utførte alltid 
undersøkelsen før kardiologene. Alle målinger 
som ble utført ble registrert og ultralydbildene 
lagret. 

Resultat
Tidsforbruket for ultralydundersøkelse utført av 
sykepleiere var median 13 minutter og kontrol-
lundersøkelsen utført av kardiolog ble gjen-
nomført median 3,4 timer etter undersøkelsen 
av sykepleier. Ultralydundersøkelse utført 
av sykepleier var betydelig mer sensitiv enn 
røntgen toraks for å påvise pleuravæske. 
Korrelasjonen m.h.t. kvantifisering av perikard-
væske og pleuravæske mellom sykepleiere og 
referansen (kardiologer) var begge signifikant 
med p<0.001. Pleuravæske og perikardvæske 
ble drenert hos henholdsvis 6 (8 pleura) og 1 
pasient ble behandlet medikamentelt grunnet 
større mengde perikardvæske. Alle ble korrekt 
identifisert av sykepleierne.

Diskusjon
Denne studien viser at kardiologiske syke-
pleiere var i stand til å utføre fokusert ultralyd 
for å påvise og kvantifisere perikard- og pleu-
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ravæske med lommeultralyd med en høy gjen-
nomfør-barhet på 100 % etter en relativt kort 
treningsperiode. Dette  til tross for at bildekval-
iteten i den tidlige postoperative perioden etter 
hjertekirurgi er suboptimal. Sammenlignet 
med røntgen toraks var fokusert ultralyd utført 
av sykepleiere klart overlegen med hensyn til 
påvisning av pleuravæske. Dette muliggjør rask 
videreformidling av viktig informasjon som 
komplikasjoner i form av perikard- og pleu-
ravæske til legene som har ansvar for disse 
pasientene. Denne typen komplikasjoner i den 
tidlige postoperative fasen etter hjertekirurgi i 
vår studie samsvarer med andre studier (8, 12). 

Røntgen toraks var klart mindre sensitivt med 
hensyn til å påvise pleuravæske sammenlignet 
med lommeultralyd. Selv om man bare så på 
de med mer enn moderat mengde pleuravæske 
var sensitiviteten med hensyn til å påvise stor 
mengde pleuravæske bare 53 % ved røntgen 
toraks. 

Resultatene av denne studien illustrerer at 
det er fullt ut mulig at sykepleiere i en hjerte- 
eller postoperativ avdeling, opplært i foku-
sert ultralyd, er i stand til å påvise komplikas-
joner som pleura- og perikardvæske etter 
hjertekirurgi på et tidlig stadium. Det er viktig å 
være klar over at denne tilnærmingen er basert 
på at ansvaret for oppfølging og anvendelse av 
denne informasjonen påligger legene. Imidlertid 
mener vi at dette viser at sykepleiere eller annet 
helsepersonell, opplært i bruk av fokusert 
ultralyd, kan bidra til å forbedre pasientbehan-
dlingen. 

I den tidlige postoperative fasen etter hjerte-
operasjoner er bildekvaliteten ved ekkokardi-
ografi ofte suboptimal (13, 14).  Likevel ble alle 
pasienter med klinisk signifikant perikard- og 
pleuravæske som krevde behandling, enten 
medikamentell eller drenering, korrekt iden-
tifisert av sykepleierne.  De fleste tilfellene av 
perikard- og pleuravæske er enten asymptom-
atiske eller symptomene er ikke-spesifikke, selv 
ved hjertetamponade (1, 2). Risikoen for feil-
vurdering av situasjonen kan være betydelig da 
klinisk undersøkelse og røntgen toraks ofte vil 

undervurdere perikard- og pleuravæske (4, 6, 
7, 15, 16). Å overse tidlig diagnose av perikard- 
eller pleuravæske kan føre til feilbehandling og 
medføre alvorlige konsekvenser (17). Ultralyd 
kan gi rask og nøyaktig diagnose av både peri-
kard- og pleuravæske, som vist i denne studien 
og andre (8, 18-20). Lett tilgang til ultralyd, 
spesielt lommeultralyd, kan dermed bidra til å 
forhindre utvikling av livstruende tilstander som 
hjertetamponade eller respirasjonssvikt (17, 21). 
Flere studier har vist at lommeultralyd med stor 
pålitelighet kan benyttes i ulike kliniske situas-
joner, både av eksperter og nybegynnere (19, 20). 
Riktig opplæring, skreddersydd for informas-
jonen som etterspørres (fokusert ultralyd), er 
viktig og kan legge til rette for bruken hos ulike 
medisinske profesjoner (9, 22, 23). Vår erfaring 
tilsier at den beskrevne tilnærmingen med en 
3 måneders periode med veiledet opplæring, 
inkludert 60 fokuserte ultralydundersøkelser, er 
adekvat. 

Tilgjengelig kardiolog eller annet helseper-
sonell som er i stand til å utføre ekkokardiografi 
og toraksultralyd på 24/7-basis ville være opti-
malt. Dette er ved de fleste sykehus ikke tilfelle. 
Hvordan bruken av fokusert ultralyd i den 
tidlige postoperative fasen etter hjertekirurgi 
kan bli implementert i daglig klinikk vil variere 
mellom ulike sykehus. Men denne studien viser 
at helsepersonell, selv uten tidligere erfaring i 
ultralyd, kan læres opp til å tilegne seg viktig 
informasjon ved hjelp av fokusert ultralyd. 

Hva har vi oppnådd ved hjertemedisinsk  
avdeling?
Prosjektet har blitt videreført ved hjertemedi-
sinsk avdeling. Det ble raskt startet opplæring 
av sykepleiere der to kardiologiske sykepleiere 
var og er instruktører. Samtidig har våre kardiol-
oger vært velvillige og til god hjelp. Avdelingen 
har opplevd en voldsom entusiasme blant syke-
pleierne, og de fleste ønsker å tilegne seg og ser 
nytten av fokusert ultralyd med lommeultralyd.  
Nesten alle sykepleierne på hjertemedisinsk 
sengepost har fått opplæring eller er under 
opplæring i fokusert ultralyd. 

Etter hvert har det blitt igangsatt kurs i samar-
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beid med hjertesviktpoliklinikken og medisinsk 
overvåkningsavdeling. Alle sykepleierne har 
gjennomgått et 4 timers ultralydkurs med teori 
og praktisk bruk av lommeultralyd. Underveis 
får disse sykepleierne støtte og veiledning.  
Sykepleierne skal ha utført minst 50 selvs-
tendige ultralyd undersøkelser av vena cava 
inferior, pleura- og perikardhulen før de går 
opp til en teoretisk og praktisk prøve og even-
tuelt sertifisering. Deltagerne blir oppfordret 
til å lagre bilder for læring og diskusjon. Alle 
undersøkelsene skal være registrert på et eget 
skjema som skal fremvises ved sertifisering. 
Det er aksept i avdelingen for å utføre ultralyd 
og å betrakte dette som et nyttig hjelpemiddel 
i observasjonen av ikke bare hjerteopererte 
pasienter. 

Konklusjon
Etter skreddersydd opplæring kunne syke-
pleiere utføre fokusert ultralydundersøkelser 
med lommeultralyd og pålitelig påvise og kvan-
tifisere perikard- og pleuravæske hos pasienter 

i tidlig fase etter hjertekirurgi. De ultralydun-
dersøkelsene som ble utført av sykepleierne var 
vesentlig mer treffsikre enn røntgen toraks for å 
påvise og kvantifisere pleuravæske. Implemen-
tering av fokusert ultralyd utført av sykepleiere 
kan medføre at viktig informasjon blir raskt tilg-
jengelig for kardiologene eller vakthavende lege 
og bidra til en tryggere og bedre postoperativ 
behand-ling av disse pasientene.

Nøkkelord: 

• Ekkokardiografi
• Ekko, 
• Lommeultralyd 
• Hjertekirurgi, 
• Postoperativ 
• Sykepleier 

Ingrid Sagmo, Helene Ryland, Anne Marie Hammer, Paul Grønnesby, Ove Sagen, Rakel Henning, Mari Selli
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Behandling med åpen 
sternum etter hjertekirurgi

   Unni Krogstad Lønn, intensivsykepleier og Undervisningssykepleier, Thoraxkirurgisk avdeling,  
Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus

 I 2016 ble det utført 802 hjertekirurgiske inngrep på voksne med bruk av hjerte-lunge-
maskin ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. De fleste inngrepene er elektiv 
kirurgi, mens ca 30 % er øyeblikkelig hjelp. Transplantasjoner og aortadisseksjoner 
utgjør de største enkeltgruppene av ø-hjelp.

Landsfunksjonene til Thoraxkirurgisk intensiv 
ved OUS RH inkluderer hjerte- og lungetrans-
plantasjoner, sirkulasjonsassistanse med 
implantasjon av mekanisk hjertepumpe (LVAD) 
og kirurgisk behandling av barn og voksne med 
medfødt hjertefeil. De regionale funksjonene 
inkluderer operativ behandling av avansert 
koronarsykdom, klaffelidelser og lungekreft. 
Pasientgruppene er ofte i en risikogruppe på 
grunn av kompliserende tilleggslidelser og 
krever omfattende overvåknings- og behan-
dlingsbehov.

I denne artikkelen vil jeg beskrive behandling 
med åpen sternum etter hjertekirurgi, utdype 
kort de vanligste komplikasjonene og sykeplei-
etiltak knyttet opp mot disse. Ivaretakelsen av 
pasientene som behandles med åpen sternum 
krever høy grad av kunnskap, kompetanse og 
klinisk erfaring hos sykepleieren. Det er mange 
funksjonsområder det postoperativt må fokus-
eres på, og som er av stor betydning for pasien-
tens videre prognose (9). Behandlingen brukes 
både hos barn og voksne. 

 Ifølge avdelingens kvalitetsregister fra Okt 2016- 
d.d har ca. 30 pasienter, 15 av disse barn, blitt 
behandlet med åpen sternum etter hjertekirurgi 
(15).

Åpen sternum
Åpen sternum er en etablert teknikk for å 
optimalisere hjertefunksjonen etter kompleks 
hjertekirurgi. Behandlingen ble først beskrevet 
i 1975 hos voksne pasienter. Barn har bedre 
mulighet for et godt resultat med denne 
behandlingen enn voksne, da hjertestørrelsen 
hos barn er større i forhold til thorax enn hos 
voksne (10).

Åpen sternum velges som behandling når det 
ikke er en hemodynamisk stabil situasjon etter 
endt kirurgi (8). Ved lukking av sternum med 
en ustabil hemodynamisk situasjon vil man 
kunne påføre pasienten lav cardiac output ved å 
komprimere hjertet (9). Lav cardiac output er et 
uttrykk for sviktende hjertefunksjon. Dette er en 
patofysiologisk tilstand hvor hjertet ikke klarer å 
pumpe ut nok blod til å møte kroppens metabo-
lske krav om surstofftransport (6). Andre årsaker 
til å la sternum stå åpen etter endt kirurgi kan 
være nedsatt myocard funksjon, postoperativ 
hevelse, kardial dilatasjon, blødning, koagu-
lasjonssvikt, arytmier, respiratorisk svikt eller 
behov for mekanisk assistanse (ECMO) med 
kanylering mediastinalt (9,10). Sternum lukkes 
vanligvis etter 24-48 timer, men behandlingen 
kan i noen tilfeller strekke seg over et lengre 
tidsrom. Tidspunkt for lukking av sternum blir 
fortløpende vurdert av behandlende kirurg.
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Komplikasjoner ved behandling med åpen 
sternum
Til tross for at det er nødvendig å la sternum 
stå åpen for å sikre god hemodynamikk og 
ventilasjon øker risikoen for komplikasjoner 
hos pasienten. Komplikasjoner som er nevnt i 
litteraturen er blant annet blødning, infeksjon, 
ustabil sternum og respiratorisk svikt (2,7,12). 
Komplikasjonene kan alle føre til forlenget 
intensivopphold og økt mortaliet.

Etter hjertekirurgi er blødning en av de vanligste 
komplikasjonene postoperativt. De ulike 
årsakene kan være heparinisering peroperativt 
pga bruk av hjerte-lunge maskin, høyt blod-
trykk, hypotermi, kirurgisk blødning og koagu-
lasjonsforstyrrelser. Dersom blod eller annen 
væske siver ut i perikard og hindrer hjertet i å 
trekke seg sammen kan det oppstå en hjerteta-
mponade med påfølgende hjertestans. 

Med åpen sternum har pasienten økt risiko for 
sykehusinfeksjoner, inkludert sårinfeksjon og 
sepsis (2,7,12). Ved kirurgi brytes hudbarrieren 
og det dannes inngangsporter i form av operas-
jonssår, dren og invasive katetre. Slikt utstyr kan 
være inngangsport for patogene mikrober (6). 
I litteraturen beskrives nedsatt immunforsvar 
opptil flere uker etter sirkulasjon på hjerte-
lunge maskin (8). I tillegg er intensivavdelingen i 
seg selv et utfordrende miljø hva gjelder risiko-
faktorer for infeksjon. Eksempler på dette er stor 
gjennomtrekk av kritisk syke pasienter, mange 
hasteprosedyrer, presset personale, ikke optimal 
hygiene og mangel på enerom og isolasjons-
muligheter (6).

Ved leieforandringer og ustabilt sternum kan 
hjertespissen gli over sårkanten pga forhøyet 
intrathorakalt trykk, noe som kan føre til sirku-
lasjonsstans.

Alle pasienter som behandles med åpen 
sternum er intubert og tilkoplet respirator.

Ved åpen sternum er motstanden i thorax 
mindre, noe som øker risikoen for overventi-
lasjon og barotraume ved behov for ventilering 
med bag. 

Sykepleie ved postoperativ blødning og fore-
bygging av tamponade
Det er viktig å sørge for at thoraxdren til enhver 
tid er åpne og har god drenasje. De første 2-3 
timene bør blødningen være mindre enn 100 
ml/time hos voksne pasienter. Drenvæsken må 
ikke samles opp i drensslangen, da dette kan 

Suturert Gore-tex patch som dekker sternum.
Foto: Anne Berglund

Absorberende bandasje på åpen sternum.
Foto: Anne Berglund
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føre til vannlås og aktivt sug ikke fungerer opti-
malt. Drenene melkes for å fjerne eventuelle 
koagler. Melking av dren kan føre til et kraftig 
undertrykk i thorax. Undertrykket kan skade 
lungevevet og i tillegg føre til mer blødning, 
men det er samtidig nødvendig for å forebygge 
hjertetamponade. Pasientansvarlig sykepleier 
skal sørge for at det er riktig mengde vann i 
vannlås og at sugestyrke er innstilt etter forord-
ning (6,8).

Syre/base og koagulasjonsverdier monitoreres 
regelmessig. Dersom blodtrykket overstiger 
ordinert blodtrykksgrense, bør dette reguleres 
med medikamenter og behovet for økt smertes-
tillende og sedering må vurderes. Høyt blodtrykk 
kan gi økt blødningsmengde.

Det finnes ulike metoder for å dekke til åpen 
sternum. Metoden blir valgt på bakgrunn av 
kirurgens preferanse og erfaring (9).  På Thorax-
kirurgisk intensiv OUS RH, benyttes oftest 
gore-tex patch som er suturert i sårkantene og 
over denne legges en absorberende bandasje. I 
enkelte tilfeller dekkes også patch med en gjen-
nomsiktig bandasje (tegaderm). 

Postoperativt inspiseres patchen hyppig av 
pasientansvarlig sykepleier. Hyppigheten og 
nødvendigheten av hvor ofte patchen bør 
inspiseres vurderes ut fra pasientens tilstand. 
Patchen skal være innsunken. Et tegn på 
tamponade eller økende blødning kan være 
utspent eller «bulende» patch. Dersom denne 
situasjonen oppstår kontaktes kirurg umiddel-
bart og det vurderes reoperasjon.

Forebygge postoperativ sårinfeksjon  
Som tidligere beskrevet har pasienter som 
behandles med åpen sternum økt infeksjons-
risiko. Det er derfor mange forebyggende tiltak 
som er aktuelle for denne gruppen pasienter.

• God håndhygiene

• Ved frakopling av respiratorslanger er det 
viktig at såret/bandasjen er tildekket for å 
unngå smitte.

• Vurder lukket sug til endotrachealtube om 
det er mye slim.

• Observer luftlekkasje på thoraxdren. Ved 
utett patch kan luft suges inn, noe som øker 
infeksjonsrisikoen.

• Ved observasjon av patch anbefales bruk av 
steril hanske og munnbind.

• Bandasjeskift utføres dersom bandasjen er 
synlig gjennomtrukket av blod.

• Medisinsk utstyr skal ikke legges over 
thorax (eks. EKG-ledninger).

• Eget stetoskop som desinfiseres før bruk.

• Ecco-cor skal utføres med steril gel og det 
er viktig at kardiolog følger hygieniske prin-
sipper.

• Informasjon til personell og pårørende 
om infeksjonsrisiko. Yttertøy plasseres 
utenfor intensivstue. Klokke, smykker og 
mobiltelefon bør ikke brukes pasientnært.

• Begrense gjennomgangstrafikk forbi 
sengeenhet om mulig.

• Eget skilt ved sengen om åpen sternum og 
infeksjonsrisiko.

• Administrering av antibiotika til rett tid.

• Stell av invasivt utstyr jamfør gjeldene 
prosedyrer. Kontinuerlig vurdering om 
nødvendigheten av utstyr.

• Bruk av stellefrakk hos personalet som går 
mellom flere pasienter. F.eks fysioterapeut, 
leger og radiografer.

• Prioriter enerom ved tildeling av pasient-
plass (2).

• Egen prosedyre for lukking av sternum på 
intensivstue.
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Sykepleie ved ustabil sternum
Ved åpen sternum anbefales ryggleie dersom 
pasientens hemodynamiske situasjon er ustabil. 
Hodeenden bør være forhøyet inntil 20 grader 
om pasientens hemodynamikk tillater det. Med 
forhøyet hodeende unngås økt intrathorakalt og 
intrakranielt trykk. Ved stell og observasjon av 
huden kan pasienten snus forsiktig fra side til 
side. Ved røntgen og sengeskift kan pasienten 
løftes forsiktig opp med god støtte under thorax. 
Pasienten skal være tilstrekkelig smertestilt og 
sedert ved disse aktivitetene, dersom pasienten 

ikke er det kan det føre til en ustabil hemodyna-
misk situasjon. I litteratur og fra egen erfaring er 
det beskrevet  bruk av avklipt trakealtube eller 
stige som plasseres mellom sternumkantene. På 
egen avdelingen har det i sjeldne tilfeller blitt 
brukt sternumsperre. Dette kan redusere sternu-
minstabiliteten, men elimenerer ikke problemet 
(9,16).

Forebygge lungeskade
Ved åpen sternum er det vanlig å se luftlekkasje 
på thoraxdrenet. Denne luftlekkasjen utgjør i 
utgangspunktet ingen fare for pasienten, men 
det er viktig med regelmessig auskultasjon av 
lungene og daglig rtg.thorax for å utelukke at 
luftlekkasjen skyldes pneumothorax. Sykepleier 
må observere og dokumentere respiratorinn-
stillinger og trykkparametere i luftveiene. 

Det er viktig å vise forsiktighet ved håndventil-
ering i forhold til volumer og inspirasjonstid. 
Håndventilering kan også føre til hoste som øker 
det intrathorakale trykket, noe som igjen kan 
føre til en ustabil hemodynamisk situasjon (9). 

Bakgrunn 
Innholdet i artikkelen bygger på avsluttende 
faglig prosjekt i klinisk stige godkjent 2015. 
Hensikten med prosjektet var å øke kunnskap og 
kompetanse innen feltet, samt å utarbeide en 
retningslinje for å kvalitetsikre og kunnskaps-
basere den postperative sykepleien til pasienter 
som behandles med åpen sternum. Retning-
slinjen ble godkjent juli 2017 og er nå implemen-
tert i avdelingen.
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under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: 
Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ 
anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av 
Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor 
sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko 
for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan 
utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller 
kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive 
prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av 
tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av 
innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved 
traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunk-sjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). 
Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter 
som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle 
PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med 
apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-
pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som 
kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig administrering 
av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). 
Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres 
en le-verfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: 
Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for lapp-laktasemangel eller  glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika 
(f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apiksaban. Aktive 
substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP3A4 og P-gp forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad. Ingen 
dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP3A4 og/eller P-gp. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP3A4- og P-gp-
induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente 
induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av 
både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk 
av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre 
antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell 
fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker 
apiksaban. Legemidler for-bundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, 
sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk 
hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En 
beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har 
gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Lever/
galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal leverfunksjonstest, økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blød-ning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, 
tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av DVT og LE, og forebygging 
av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/
urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi. Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. 
Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. 
Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av 
protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no.  Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 167,10. 20 stk.1 (blister) kr 302,70. 60 stk.1 (en¬dose) kr 803,00. 168 stk.1 (blister) kr 
2171,90. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 221,40. 28 stk.2 (blister) kr 406,80 . 56 stk.2 (blister) kr 752,30 . 100 stk.2 (endose) kr 1310,00. 168 stk.2 (blister) kr 2171,90. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-
symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en instituosjonspakning. Refusjon: 1B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne 
pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik 
som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskode:
ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
-20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136          -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136        
K78 Atrieflimmer/flutter  -               I26 Lungeemboli   -             
K93 Lungeemboli   -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
K94 Dyp venetrombose  -               I80 Flebitt og tromboflebitt  -             
      I82 Annen emboli og trombose i vener -             
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 
2B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer slik som 
tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeem-
boli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskode:
ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
K78 Atrieflimmer/flutter  -               I26 Lungeemboli   -             
K93 Lungeemboli   -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
K94 Dyp venetrombose  -               I80 Flebitt og tromboflebitt  -             
      I82 Annen emboli og trombose i vener -             
Vilkår: Ingen spesifisert.  Sist endret: 24.11.2016
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»     Antitrombotisk middel.       ATC-nr.: B01A F02
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 51,43 mg, resp. 102,86 mg. Fargestoff: 2,5 mg: Gult jernoksid (E 172), t itandioksid (E 171). 5 mg: Rødt 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).  Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere 
risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: Forebygging av venøs tromboembolisk 
sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): 
Normaldosering: 5 mg 2 ganger daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 mg tatt oralt 2 ganger daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt 
oralt 2 ganger daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av residiverende DVT og 
LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. Når forebygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg 2 ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med apiksaban 
5 mg 2 ganger daglig eller med en annen antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordel med behandling mot risiko for blødning. 
Forebygging av VTE hos voksne ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Normaldosering: 2,5 mg 2 ganger daglig. 1. dose 12-24 timer etter kirurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av 
potensiell fordel av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi 
hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 10-14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra parenterale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose; disse 
legemidlene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behand-ling fra vitamin K-antagonist (VKA) til Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når internasjonal 
normalisert ratio (INR) er <2. Ved endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administrering av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 dagers samtidig administrering bør en INR-
prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med 
forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med forsiktighet ved forhøyede leverenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt 
nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR15-29 ml/minutt) gjelder følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF): Laveste dose, 2,5 mg 2 ganger daglig. For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) 
eller ved forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Pasienter med serumkreatinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt ≤60 
kg bør også bruke laveste dose av apiksaban, 2,5 mg 2 ganger daglig. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. 
Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier). VTEt og VTE: 
Ingen dosejustering nødvendig. Konvertering (NVAF): Pasienter kan fortsette behandling med apiksaban i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: 
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst to av følgende karakteristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller serumkreatinin ≥133 µmol/liter, anbefales 2,5 
mg 2 ganger daglig. Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann (D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis 
umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer.  Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant 
risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, 
nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulære misdannelser. Samtidig behandling med noen andre 
antikoagulantia f.eks. ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt 
under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, eller når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter. Forsiktighetsregler: 
Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ 
anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. overdose og akuttkirurgi. Mekaniske hjerteklaffer: Bruk av 
Eliquis er ikke anbefalt. Kirurgi og invasive prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elektive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor 
sannsynligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko 
for blødning. Dette inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan 
utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne blødningsrisikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive prosedyrer eller 
kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. Midlertidig seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive 
prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som mulig. Spinal/
epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av 
tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke ved postoperativ bruk av 
innlagt epiduralkateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved 
traumatisk eller gjentatt epidural- eller spinalpunk-sjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blære). 
Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig. Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter 
som skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle 
PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste dose med 
apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-
pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pasienter med lungeemboli som er hemodynamisk ustabile, eller som 
kan få trombolyse eller pulmonal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og 
forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Eldre: Økende alder kan øke blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig administrering 
av acetylsalisylsyre hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt 
leverfunksjon. Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). 
Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det utføres 
en le-verfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og varierende forandringer i koagulasjonstester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: 
Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for lapp-laktasemangel eller  glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende 
informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig behandling med preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika 
(f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 ganger økning i Cmax for apiksaban. Aktive 
substanser som ikke anses som sterke hemmere (f.eks diltiazem, naproksen, amiodaron, verapamil, kinidin) av CYP3A4 og P-gp forventes å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad. Ingen 
dosejustering er nødvendig ved administrering samtidig med mindre potente hemmere av CYP3A4 og/eller P-gp. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administrering med sterke CYP3A4- og P-gp-
induktorer (rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente 
induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og systemisk embolisme hos 
pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av 
både CYP3A4 og P-gp, da effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, plateaggregasjonshemmere og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig bruk med andre antikoagulantia kontraindisert. Samtidig bruk 
av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med NSAID, inkl. acetylsalisylsyre. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering eller andre 
antitrombotiske midler ikke anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell 
fordel mot potensiell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med apiksaban. Det er begrenset erfaring ved bruk av trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasienter som bruker 
apiksaban. Legemidler for-bundet med alvorlige blødninger som ikke er anbefalt samtidig med apiksaban, er f.eks. trombolytiske agens, GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tienopyridin, dipyridamol, dekstran, 
sulfinpyrazon, vitamin K-antagonister og andre orale antikoagulantia. Aktivt kull: Administrering av aktivt kull reduserer apiksabaneksponering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk 
hos gravide. Anbefales ikke under graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter utskilles i human morsmelk. Risiko for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En 
beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har 
gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Blødning, hematom. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til 
<1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Gastrointestinale blødning, hematochezi. Hjerte/kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Immunsystemet: Pruritus. Lever/
galle: Økte transaminaser, økt ASAT, økt γ-GT, unormal leverfunksjonstest, økt alkalin fosfatase i blod, økt bilirubin i blod. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øvrige: Blødninger etter operasjon 
(inkl. hematom etter operasjon, sårblødning, hematom på punksjonssted og blød-ning på innstikksted for kateter), sårsekresjon, blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), operasjonsblødninger. 
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Rektalblødning, tannkjøttblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem og anafylaksi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelblødning. Øye: Blødning i øyet. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, 
tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/urinveier: Hematuri. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): 
Gastrointestinale: Hemoroideblødninger, blødning i munn, hematochezi. Hjerte/kar: Intraabdominal blødning. Hud: Hudutslett. Immunsystemet: Hypersensitivitet, allergisk ødem, anafylaksi, pruritus. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjerneblødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øvrige: Blødning på administreringsstedet, traumatisk 
blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blødning. Luftveier: Blødning i luftveiene. Behandling av DVT og LE, og forebygging 
av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, rektalblødning, tannkjøttblødning. Hjerte/kar: Blødninger, hematom. Luftveier: Neseblødning. Nyre/
urinveier: Hematuri. Øvrige: Kontusjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi. Immunsystemet: Pruritus. Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenitalblødning. 
Luftveier: Hemoptyse. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Blødning i øyet (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Traumatisk blødning, postoperativ blødning, blødning på snittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Luftveier: Blødning i luftveiene. Nevrologiske: Hjerneblødning. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan føre til økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandling avsluttes og årsaken utredes. 
Passende behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma bør vurderes. Hvis livstruende blødning ikke kan kontrolleres ved disse metodene, kan administrering av 
protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa vurderes. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no.  Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 167,10. 20 stk.1 (blister) kr 302,70. 60 stk.1 (en¬dose) kr 803,00. 168 stk.1 (blister) kr 
2171,90. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 221,40. 28 stk.2 (blister) kr 406,80 . 56 stk.2 (blister) kr 752,30 . 100 stk.2 (endose) kr 1310,00. 168 stk.2 (blister) kr 2171,90. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) har sol/måne-
symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en instituosjonspakning. Refusjon: 1B01A F02_1 Apiksaban - 2,5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne 
pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik 
som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskode:
ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
-20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136          -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi 136        
K78 Atrieflimmer/flutter  -               I26 Lungeemboli   -             
K93 Lungeemboli   -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
K94 Dyp venetrombose  -               I80 Flebitt og tromboflebitt  -             
      I82 Annen emboli og trombose i vener -             
Vilkår: (136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder. 
2B01A F02_2 Apiksaban - 5 mg. Refusjonsberettiget bruk: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer slik som 
tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeem-
boli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. 
Refusjonskode:
ICPC    Vilkår nr  ICD    Vilkår nr
K78 Atrieflimmer/flutter  -               I26 Lungeemboli   -             
K93 Lungeemboli   -               I48 Atrieflimmer og atrieflutter  -             
K94 Dyp venetrombose  -               I80 Flebitt og tromboflebitt  -             
      I82 Annen emboli og trombose i vener -             
Vilkår: Ingen spesifisert.  Sist endret: 24.11.2016
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TAVI – TA, post operativ overvåkning / utfordringer

  Ragnar Holten, intensivsykepleier, Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus

Bakgrunn
I takt med økende levealder i dagens samfunn, 
vil man få flere med større grad av komorbiditet 
i den eldre befolkningen. Dette setter store krav 
til valg av behandlingsstrategier for å kunne 
behandle eldre pasientene med ett vellykket 
resultat. I industrialiserte land, er aortastenose 
(AS) den mest vanlige klaffesykdommen med 
prevalens på cirka fem prosent i normalbefolk-
ningen over 75 år (1). Frem til begynnelsen av 
år 2000, var åpen hjertekirurgi det alternativet 
man hadde for å skifte ut en aortaklaff med AS. 
De siste ti årene i Norge, har TAVI i økende grad 
kommet som et tilbud til eldre pasienter med 
AS og komorbiditet, da disse pasientene er for 
syke til å få et tilbud om tradisjonell behandling, 
altså åpen hjertekirurgi på hjerte-lunge maskin. 

På slutten av 1970 årene ble kateterbehan-
dling av koronarsykdom introdusert, percutan 
koronar intervensjon (PCI), og dette har utviklet 
seg til å bli den dominerende revaskulariser-
ingsmetoden for koronar stenose. I 2000 ble 
den første kateterklaff implantert i pulmonal 
posisjon med transvenøs tilgang (2) og i 2002 
rapporterte Cribier et al om den første kateter-
implanterte aortaklaff, TAVI – transcatheter 
aortic valve implantation (3,4). 

Det er ulike tilganger for TAVI. Disse kan sees i 
Figur 1. (5). Transfemoral tilgang er førstevalget. 
Disse pasientene går etter utført prosedyre til 
hjertemedisinsk overvåkning, før de kommer til 
hjertemedisinsk sengepost. Ved små dimens-
joner, sirkulær kalk og aneurismer i aorta, må 
sentral tilgang vurderes. Som figuren viser, kan 
man gå via hjerteapeks (transapical – TA) eller 
aorta (transaortic – TA, mini sternotomi), event-
uelt via subclavia. Pasientene som får TAVI – TA 
må ha narkose under TAVI prosedyren, i motset-
ning til pasientene som får TAVI via femoralis 

tilgang. På Rikshospitalet vil TAVI – TA pasien-
tene bli overvåket på Thorax Kirurgisk Intensiv 
første postoperative døgnet etter inngrepet. 
Denne artikkelen tar kun for seg spesielle obser-
vasjoner av den postoperative TAVI-pasienten og 
inkluderer ikke generell postoperativ sykepleie.  

Figur 1. Ulike implantasjons steder for TAVI. (5)

Begrepsavklaring
Aortastenose er forsnevring i aortaklaffen. Som 
oftest er aortastenose forårsaket av forkalkning 
av klaffen, men det kan også skyldes bicuspid 
klaff, det vil si at den har to og ikke tre cusper. 
En bicuspid klaff degenerer raskere enn en 
tricuspid klaff, og egner seg dårligere for TAVI. 
Forkalkning av klaffen fører til økt arbeidsbelast-
ning for venstre ventrikkel. Tilstanden medfører 
hypertrofisk venstre ventrikkel, og gradvis 
utvikles symptomer som dyspné, synkope og 
noen ganger angina pectoris. Aortastenosen har 
da utviklet seg så langt at utskifting av aortak-
laffen vil være aktuelt med henblikk på et godt 
liv (6,7,8,9,10).

H O V E D T E M A
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Hva er TAVI, og hvordan det utføres. TAVI – TA
TAVI utføres ved at en stiv vaier føres gjennom 
aortaklaffen. Over denne plasseres en ballong 
som inflateres under rask pacing, 180 slag per 
minutt slik at hjertet til å stå stille. Kalk trenges 
da ut i aortaveggen. Denne predilatasjonen er 
ikke alltid nødvendig. Ballongen tas ut og klaffen 
føres inn over vaieren. Under ny rask pacing, 
utløses/ekspanderes klaffen med ballong, eller 
en selvekspanderende klaff settes inn (5). Se 
figur 2 og figur 3. 

 

Figur 3 (5, 11).

Figur 2 og 3 viser retrograd utførelse av TAVI, 
som er den foretrukne varianten, med inns-
tikksted i arteria femoralis. I tilfellene der 
subclavia blir valgt, er tilgangen til aortaklaffen 
også retrograd. Dersom den fortrukne tilgangen 
er via aorta, vil tilgangen til aortaklaffen fortsatt 
være retrograd, ved hjelp av en mini sternotomi 
ved at halve brystbenet blir delt og man går 
gjennom andre og tredje intercostalrom (hemi-
sternotomi). 

I de tilfellene hvor preoperativ utredning viser 
aneurisme eller for trange årer både i aorta og 
i bekkenarteriene, vurderes sentral tilgang av 
TAVI. Ved å utføre en anterolateral thorakotomi 
i fjerde og femte intercostalrom til venstre for 
hjertespissen, oppnås tilgang til hjertets apex 
(5). Se figur 4. 

Figur 4 (5, 11).

Figur 2 (5). 
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Det finnes flere typer klaffer, Edward SAPIEN 
som er ballongekspanderende, og selvek-
spanderende klaffer laget av nitinol. I tillegg 
finnes det mekanisk ekspanderende klaff, 
LOTUS. De selvekspanderende er CoreValve, 
Symetis Acurate og Engager (12). Symetis har 
stabiliserende buer, og Engager har stabiliser-
ende «armer». De selvekspanderende klaffene 
ekspanderer ved kroppstemperatur. Klaffene 
er biologiske, enten fra kalv eller gris. Klaffene 
monteres i en metallramme og krympes på et 
leveringssystem like før bruk (5,11,13,14,15).

I Norge var Feiringklinikken først ute med å 
utføre TAVI i 2008 med 10 pasienter, før det ble 
stanset av politiske årsaker. Etterhvert har UNN, 
Rikshospitalet, HUS og St Olav startet med tilbud 
om TAVI, og fra 2013 har Feiringklinikken igjen 
startet opp (5, 11). 

Pasientseleksjon
Når det gjelder hvilke pasienter som får tilbud 
om TAVI, så er det pasienter som har høy risiko 
for åpen hjertekirurgi grunnet komorbiditet og 
høy alder. Faren for ulike postoperative komp-
likasjoner øker med hvor stor operasjonen er, 
og all hjertekirurgi er stor kirurgi med nesten 
uten unntak tilkobling til hjerte-lungemaskin. 
Samtidig øker faren for komplikasjoner med 
økende alder (6). 

Post operativ overvåkning og komplikasjoner

Blødning og vaskulære komplikasjoner
Ved transapikal tilgang er det utført en liten 
venstresidig thoracotomi (TA). Her kan det 
oppstå blødning som kan legge seg i pleura eller 
pericard og pasienten kan få tamponade. Det er 
viktig å følge med på om hemoglobin faller. Ved 
transaortal (TA) tilgang via mini sternotomi er 
det åpnet inn til aorta. Her kan det hos enkelte 
være åpnet til pleura, blod vil kunne renne ut i 
pleura uten at pasienten får tamponade, men 
synker i hemoglobin. Pasienten kan bli hypo-
volem, med lavt og svingende blodtrykk. Disse 
pasientene har som regel alltid hypertrof og 
stiv ventrikkel på grunn av aortastenosen, og 
derfor skal de være godt fylt, fortrinnsvis med 

Octaplas og SAG. Hemoglobin bør være over 10 
g/dl. Pasientene har thoraxdren, det er viktig å 
følge med på mengde og konsistens på det som 
kommer på drenet for å vurdere eventuell blød-
ning, samt følge med om det er luftlekkasje på 
thoraxdrenet (8,9,10,12,13).

Pasienter med transapikal og transaortal tilgang 
angiograferes via arteria radialis eller lysken. 
For disse pasientene vil det på lik linje som 
pasientene med transfemoral tilgang, være 
viktig å følge med på blødning på innstikkst-
edene. Sirkulasjon distalt for innstikksted obser-
veres, og man må være bevisst på muligheten 
for embolier eller hematom som klemmer på 
blodårene (9,10,12).

Tamponade
Ved tamponade siver blod eller væske ut i 
pericard og opptar plass slik at det blir trykk 
på hjertet som igjen hindrer dets arbeid. 
Tamponade kan tilkjennegis ved diffuse tegn. 
Noen pasienter kan ha flere tegn på tamponade, 
mens andre i begynnelsen har lite uttalte tegn 
før de plutselig kommer. Tamponadetegn kan 
være synkende blodtrykk og tachycardi som 
videre går over i bradycardi. Vær obs på om 
pasienten har pacemaker som kamuflerer 
endring i hjertefrekvens. Andre tegn kan være 
avtagende diurese og nedsatt eller ingen effekt 
av diuretika, uro og liten effekt av inotropi. Her 
må en være obs på om pasienten har nyresvikt 
fra før eller ikke. Nedsatt drenasje på thoraxdren 
kan tyde på blod som ikke kommer ut, derfor 
viktig å melke dren og følg med på konsistens og 
farge, og kontrollere hemoglobin. Pasienten kan 
ha blek hud og være kald perifert, og pasienten 
kan ha angst eller være rastløs. Om pasienten i 
tillegg får nedsatt bevissthet og får følelse av å 
synkopere kan det være tamponadetegn. Brysts-
merter med stråling fra hals, skuldre og midje, 
stigende CVP og fallende hemoglobin er også 
tamponadetegn. Ved mistanke om tamponade, 
må man ta sentralvenøs oksgenmetning, røntgen 
thorax, varsle kirurg, eventuellt utføre EKKO-cor 
og CT om tiden er tilstrekkelig. Behandlingen kan 
være pericardtapping eller åpning på operas-
jonsstue. Dersom det er veldig akutt kan åpning 
skje på intensiv (6,8,9,10,12).
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Arytmier og blokkeringer
Etter utført TAVI vil den nye klaffen kunne 
klemme på hjertets ledningsnett, det vil si på 
AV-knuten og den Hiske bunt. Hjerte- og rytme-
forstyrrelser vil kunne oppstå i form av ulike 
arytmier og blokkeringer. De selvekspander-
ende klaffene går dypere ned i venstre ventrik-
kels utløpstrakt, og kan klemme av proksimale 
del av HIS-bunt (13,14,15). Ved selvekspan-
derende klaffer kan det ta flere dager før de 
er fullt ut ekspandert, derfor må transvenøs/
epicardiell elektrode beholdes i opptil fem 
dager etter prosedyren. Edward Sapiens klaff, 
som er ballongekspanderende, vil oftest lage 
blokkering første døgn. Det skal tas EKG daglig. 
TAVI pasientene har transvenøs eller epicar-
diell elektrode tilkoblet pacemaker som testes 
daglig. Etter pacemaker blir seponert, skal de 
ha telemetriovervåkning. Om de har trans-
venøs pacemaker fra hals eller jugularis, kan de 
mobiliseres, men man må observere om elek-
troden disloceres. Pasienter med transvenøs 
elektrode via lysken skal ikke mobiliseres da 
elektroden kan dislocere og hjertet perforeres 
som kan gi tamponade (9,10,12,14). Sammenlignet 
med konvensjonell hjertekirurgi, er det større 
prosentandel som vil ha behov for permanent 
pacemaker etter utført TAVI (16).

Hjerteinfarkt
Under TAVI-prosedyren vil koronarostiene kunne 
okkluderes av klaffecuspene, eller det kan løsne 
plakk fra den gamle klaffen under innsetting av 
den nye. Det kan medføre at koronare kar går 
tette. Klinikk daglig, EKG og blodprøver vil kunne 
avdekke et hjerteinfarkt (9,11,15).

Hjerneslag
Ved TAVI vil manipulering i åresystemet og 
området i og rundt gamle aortaklaffen kunne 
medføre plakkløsning. Dette plakket kan følge 
blodstrømmen til hjernen og forårsake hjerne-
slag. Hjerneslag inntreffer oftest innen to døgn 
etter utført TAVI, men kan også forekomme 
senere (10,13,15). Observasjoner i forhold til 
taleevne, synsforstyrrelser, språk- og hukom-
melsestap, og muskel og sensorisk følsomhet 
er viktige å følge med på, og endringer her er 
viktig å dokumentere og følge opp (8,9). Eldre 

pasienter vil som tidligere nevnt kunne bli 
påvirket av anestesien under TAVI-TA prosedyren. 
Samtidig vil de kunne ha nedsatt hukommelse 
på grunn av strukturelle hjerneforandringer som 
medfører at hjernens reservekrefter reduseres 
(6). Eldre pasienter vil ha høyere risiko for å 
utvikle postoperativ delir enn yngre, som kan tolkes 
som symptomer på hjerneslag nevnt over (10,15).

Lekkasje–PVL
Ved TAVI settes den nye klaffen inni den gamle. 
Om denne ikke blir plassert korrekt vil det 
kunne oppstå lekkasje utenfor klaffen. Noen 
av dagens klaffer kan reposisjoneres og til og 
med tas ut igjen dersom de ikke passer. Dersom 
det oppstår lekkasje på siden, paravalvulær 
lekkasje, kan man forsøke å etterdilatere klaffen 
slik at den «sitter fastere». Alternativt kan sette 
en ny klaff inni den første, dersom den kommer 
i feil posisjon (10,13,14). EKKO cor vil gi svar på 
spørsmål om en slik lekkasje er tilfelle.

Oppsummering / veien videre
Med en økende andel eldre med aortastenose 
og komorbiditet, som vil ha høyere risiko ved 
åpen hjertekirurgi, vil TAVI være en mulighet for 
forlenget levealder med forbedret livskvalitet. 
Samtidig har det kommet en egen DRG kode for 
TAVI, som bedrer refusjonen for sykehusene. En 
TAVI klaff koster mer enn 100 000 kroner enn 
hva en kirurgisk klaff koster. Med dette sammen 
med økende erfaring hos operatørene, som 
blir flinkere til å velge ut riktige pasienter, ser 
vi at TAVI øker i antall. Samtidig får man mer 
erfaring med hvor lenge klaffene holder, men 
dette vet man ikke og er derfor tilbakeholdne 
med å implantere i yngre pasienter. Foreløpig er 
det ingen data på holdbarhet over 5 år. I tillegg 
kommer problemet med pacemaker og PVL som 
kan gi hjertesvikt. Uansett hvilken aldersgruppe 
TAVI-pasientene har, vil det være viktig å ha 
gode og riktige observasjoner postoperativt for å 
kunne få ett best mulig resultat for den enkelte 
pasient på lang sikt. 

Denne artikkelen bygger på min avsluttende 
klinisk-kompetanse stige oppgave. Jeg vil også 
rette en stor takk til overlege og thoraxkirurg Gry 
Dahle ved Rikshospitalet for mange gode bidrag.
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Hypoplastisk Venstre Hjerte Syndrom (HVHS)

- Hvor var vi, hvor er vi 
og hvor går vi?

 Britt Elin Fredriksen, intensivsykepleier og HVHS koordinator, Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus

Mitt avsluttende faglige prosjekt innen klinisk kompetansestige var et tilbakeblikk 
og en oppsummering av 35 års arbeid og interesse for en liten pasient gruppe med 
medfødt hjertefeil kalt Hypoplastisk Venstre Hjerte syndrom (HVHS). Som utøvende 
intensivsykepleier og landsdekkende koordinator for denne pasientgruppen, ønsket 
jeg å dokumentere utviklingen av behandlingsmetoder, samt ulike sykepleietiltak de 
siste 35 år.

Hypoplastisk betyr underutviklet og ved HVHS 
er det det primære hjertets venstre side som 
er underutviklet. Det utføres 3 planlagte oper-
asjoner: Norwood 1, BDCPC (bidirectional cavo- 
pulmonary connection) og TCPC (total cavo-pul-
monary connection) før skolepliktig alder for 
at barna skal overleve. Tiden før, mellom og 
etter operasjonene er utfordrende og krevende 
både i sykehus og i hjemmesituasjonen. Det er 
nødvendig med tett kontakt og oppfølging fra 
ulike fagpersoner ved Rikshospitalet-OUS og fra 
ressurspersoner lokalt.

For 35 år siden, hvor ingen barn med denne 
diagnosen overlevde, til i dag hvor omtrent 75% 
overlever, har vært en utrolig spennende reise 
fylt med utfordringer og nyvinninger.

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) fødes det årlig 
ca 500 barn med ulike medfødte hjertefeil. Dette 
utgjør ca 1% av alle fødsler i Norge (1).

HVHS er en av de mest alvorlige og komplekse 
hjertefeilene som finnes og sykdomsbildet er 
knyttet til høy risiko, og et mangfold av ulike 
behov og tiltak. Frem til 1980 fantes det ikke 
noe kirurgisk behandlingstilbud til disse barna, 
verken nasjonalt eller internasjonalt. I 1981 
klarte den amerikanske hjertekirurgen dr.William 
Norwood å utføre en operasjon som innebar en 

rekonstruksjon av hjertefeilen (fig. 3). Dette var 
og er den første av de 3 planlagte operasjonene 
som må utføres for å muliggjøre overlevelse. 
Operasjonsteknikken, som fortsatt benyttes, 
kalles Norwood Stage 1 (NW1). I perioden 1986-87 
ble 8 barn med diagnosen HVHS operert i Norge, 
men ingen av disse barna overlevde det første 
leveåret. Juni 1987 ble «Lasse-Liten» født med 
diagnosen HVHS. Han ble ikke tilbudt operasjon 
på Rikshospitalet ut fra prognosene som forelå. 
Foreldrene godtok ikke dette og tok barnet med 
til Philadelphia i USA hvor behandlingstilbud 
fantes. Journalister fra dagsavisen Verdens Gang 
fulgte med på turen, og nesten daglig kunne det 
norske folk følge «Lasse-Liten» sin behandling 
og tilstand. Dr. Norwood utførte en vellykket 
operasjon som medførte overlevelse for «Lasse-
Liten».  I etterkant av denne hendelsen ble alle 
norske barn med samme diagnose sendt til USA 
og senere Sveits, for kirurgisk behandling av dr. 
Norwood.

I 1998 ble behandlingstilbudet om å dra uten-
lands revurdert her i Norge. I henhold til «Borth-
ne-utvalgets» innstilling ga Sosial- og helsede-
partementet klarsignal til Rikshospitalet om å 
utvikle og dermed tilby et behandlingstilbud til 
barn med denne diagnosen i Norge 
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Et behandlingsteam, der jeg selv var en av 
deltakerne, reiste februar 1998 for opplæring 
hos dr. Norwood og hans team i Delaware, USA 
(1). Det norske teamet bestod av hjertekirurg, 
anestesilege, barnekardiolog og intensivsyke-
pleier. Fra januar 1999 har det kirurgiske behan-
dlingstilbudet vært ved Rikshospitalet, som har 
landsdekkende funksjon når det gjelder behan-
dling til barn med medfødt hjertefeil. 

Hypoplastisk betyr underutviklet og ved HVHS 
er det primært hjertets venstre side som er 
underutviklet. Uten operasjon vil barnet dø når 
persisterende ductus arteriosus (PDA) lukker 
seg. Lukningsprosessen kan ta fra noen timer til 
et par uker. Ved operasjonen (NW1) rekonstru-
eres og avhjelpes hjertes arbeid på en slik måte 
at barnet overlever (3).   

Figur 1: Illustrasjon av normalt hjerte Figur 2: Illustrasjon av HVHS hjerte

Illustrasjon A:  
(Norwood 1 med 
GOBT=Blalock 
Taussig shunt)

Illustrasjon B:  
(Norwood 1 med SANO shunt 
= RV-PA anastomose = shunt 
fra høyre hjertekammer til 
lungeaterien)

Norwood 1

Figur 3:
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NW1 er et kirurgisk inngrep med høy risiko og 
stor vanskelighetsgrad. Det er den første av de 
tre planlagte hjertekirurgiske inngrepene som 
til slutt gjør det mulig for hjertets høyre side å 
overta funksjonene til hjertets venstre side.

Normalt forventes det 10-12 dager opphold på 
Rikshospitalet etter den første operasjonen. 
Deretter overføres barna til lokalt sykehus for 
videre oppfølging, samt opplæring av foreldrene. 
I denne fasen vektlegges særlig opplæring innen 
ernæring og samhandling med barnet. 90 % av 
barna blir helt eller delvis ernært ved hjelp av 
sonde frem til neste operasjon (2,4). 

Norwood 2 = BDCPC

NW2 utføres i alderen 4-6 mnd. For å kartlegge 
utviklingen av lungekarene, samt blodsirku-
lasjonen for øvrig, har barnet i forkant vært 
innlagt til hjertekateterisering på Rikshospitalet. 
Normalt forventes det denne gangen 5-7 dagers 
opphold på Rikshospitalet før barnet overfly-
ttes til lokalt sykehus for videre oppfølging. De 
fleste barna klarer nå å innta maten gjennom 
munnen. De som fortsatt er avhengige av sonde 
blir fortløpende vurdert med henblikk på anleg-
gelse av PEG (gastrostomisonde) (4,5).

Norwood 3 = TCPC / Fontan

NW3 innebærer en omlegging av nedre hulvene 
(VCI = vena cava inferior). Den kalles også Fontan 
operasjon, etter den franske legen Francis 
Fontan (6,7). Det anlegges et rørgraft av gortex fra 
nedre hulvene og opp til lungearterien. Det blir 
nå etablert en passiv lungesirkulasjon. Normalt 
pumpes blodet ut fra høyre hjertekammer til 
lungene. Ved fontan sirkulasjon pumpes blodet 
til lungene via øvre og nedre hulvene. Dermed 
oppnås en passiv blodsirkulasjon til lungene. 
Hjertet, det vil si høyre hjertekammer, pumper 
blod ut til kroppen. For at blodet skal kunne 
komme til lungene innebærer fontan sirku-
lasjon et høyere trykk i øvre og nedre hulvene 
enn under normale forhold. Normalt har man et 
venetrykk på 0-3 mm Hg, mens det ved fontan 
sirkulasjon er 10-15 mm Hg. Dette innebærer at 
det kan oppstå ulike utfordringer i det postop-
erative forløpet. Utfordringene er forventet, men 
de arter seg forskjellig fra barn til barn. Det kan 
derfor ikke gis en sikker tidsangivelse til forel-
drene med tanke på lengden av oppholdet på 
Rikshospitalet ved denne siste planlagte oper-
asjonen. 

Den mest vanlige komplikasjon etter NW3, er 
væskeansamling i pleurahulen. Ved gjentatte 
tappinger anlegges permanent dren. Væsketapet 
via pleura kan være stort, 100 ml-1000 ml/døgn 
er ikke uvanlig.
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Proteintapende enteropati (PLE) forekommer 
hos noen pasienter etter Fontan operasjon. 
Tilstanden tilkjennegis med et stort proteintap 
via tarmsystemet. Væskeansamling kan også 
forkomme i hjerteposen (pericard). Ved pleu-
ravæske, chylothorax, PLE eller væskeansamling 
i pericard øker faren for utvikling av hjerteryt-
meforstyrrelser, samt forekomst av trombedan-
nelse og embolier (9,17).

Sykehusoppholdet kan vare fra 3 uker til 3 
måneder. Familien forberedes derfor på at syke-
husinnleggelsen kan bli langvarig ettersom de 
beskrevne komplikasjonene varierer fra pasient 
til pasient.

Hjemmemonitorering og koordinering i vente-
perioden
Dr Nancy S. Ghanayem er barnelege på Chil-
drens Hospital of Wisconsin, USA. Hun er en 
av USA’s fremste eksperter på HVHS og har 
mottatt flere utmerkelser for sitt arbeid på dette 

område. Hun har forsket, skrevet utallige artikler 
og holdt foredrag over hele verden (11,12,14,16). 
Resultater fra hennes forskning viser at vellykket 
hjertekirurgi ved NW1 ikke nødvendigvis fører 
til en vellykket fortsettelse etter utskrivning 
fra sykehuset. Hun fant tidlig ut, allerede i 
2002, at mange barn overlevde NW1, men kom 
ikke tilbake til NW2, på grunn av plutselig død 
hjemme. Ghanayem ønsket å undersøke dette 
nærmere. Hun fant i sin forskning at tidlige tegn 
på at noe var galt hos barnet, ikke tidsnok ble 
fanget opp. Årsakene til dette var flere og verken 
foreldre eller pasientansvarlig helsepersonell 
visste hva de skulle se etter. Symptomer som 
mistrivsel, vektnedgang, tørre bleier og spisev-
ansker som eskalerte mye fortere hos HVHS 
barn enn andre barn med medfødt hjertefeil, 
ble ikke raskt nok reagert på fordi man rett og 
slett verken var klar over fenomenet eller konse-
kvensene det medførte.

Intensivsykepleier/HVHS koordinator Britt E. Fredriksen, dr H. Lindberg, og dr N. Ghanayem 2015. Privat foto.
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Ut fra forskningsresultatene fant Ghanayem ut 
at det var nødvendig å utvikle et program som 
gjorde at barna kunne reise hjem, samtidig som 
de kunne ha tett oppfølging og koordinering 
med sykehuset mens familien ventet på NW2 
operasjonen. Programmet som ble utviklet ble 
kalt hjemmemonitorering og er nå etablert på 
de fleste sykehus hvor HVHS barn blir operert. 
Programmet innebærer at foreldre selv må 
veie barnet daglig, måle O2-metning, samt 
observere, notere og eventuelt ta kontakt med 
HVHS teamet ved tegn på mistrivsel, nedsatt 
matlyst, tørre bleier, diaré, oppkast og feber. Ved 
vektøkning mindre enn 20 gram pr dag eller 150 
gram pr uke, inntaket av melk er mindre enn 100 
ml/kg/dag og O2-metning lavere enn 75 % eller 
høyere enn 90 %, skal foreldrene ta kontakt. 
Forskningen viser at vektnedgang kommer 1-2 
uker før symptomer på hjertesvikt og shuntsvikt. 
Denne forskningen har redusert mortaliteten til 
0 i venteperioden ved mange sykehus (11,12,16)

Jeg har hatt gleden av å møte dr. Ghanayem ved 
flere anledninger. Gjennom hennes forskning, 
utallige samtaler og kontakt for øvrig har hun 
undervist, veiledet og oppmuntret meg i dette 
viktige arbeidet.  

Hjemmemonitorering etter Norwood 1 
I hjemmeperioden mellom NW1 og NW2 er 
det etablert tett og nær oppfølging og samar-
beid mellom foreldrene til HVHS barna og OUS 
Rikshospitalet, samt med eksterne samarbeid-
spartnere. Helsesøster er en sentral samarbeid-
spartner som sammen med fastlegen igang-
setter en ansvarsgruppe. Min oppgave som 
landsdekkende koordinator for HVHS barn, er å 
formidle denne kontakten mellom foreldrene og 
de lokale instanser. Jeg tar direkte kontakt med 
både helsestasjon, helsesøster og fastlegen. 
Dette innebærer både telefonkontakt og skriftlig 
informasjon.

Ukentlig kontakter jeg foreldrene telefonisk for 
å høre hvordan det går og hvordan familien har 
det. Barnet veies ukentlig på helsestasjonen. 
Foreldrene har ved utreise fra Rikshospitalet 
fått en dagbok og pulsoximeter. I dagboken fører 
de vekt og oksygenmetning. Melkemengden 

oppjusteres i henhold til vektøkning en gang 
i uken. Foreldrene oppfordres til selv å regne 
ut mengden og ha ansvaret for dette, men jeg 
hjelper dem som synes at det blir for vanskelig. 
Jeg oppjusterer også Aspirin dosen i henhold til 
kroppsvekten.

Hvis vekten ikke øker med 150 gram pr uke, 
kontakter jeg vakthavende barnekardiolog. 
Ved-kommende vurderer da om barnet skal 
innkalles til Rikshospitalet for undersøkelser 
som EKKO ultralyd av hjerte, røntgen, blodprøver 
og eventuell hjertekateterisering. Manglende 
vektøkning kan være et tidlig symptom på 
utvikling av hjertesvikt eller shunt svikt. Det er 
da viktig at barnet kommer raskt til sykehus 
enten lokalt for vurdering eller direkte til 
Rikshospitalet.

Helsesøster tar ofte kontakt med meg i peri-
oden etter NW2 for å søke råd og tips om ulike 
spørsmål og problemstillinger som dukker opp. 
Ved oppstart i barnehage sender jeg, sammen 
med anbefaling fra pasientansvarlig lege ved 
Barnehjerteseksjonen, informasjonsskriv til 

Oppgaven som HVHS koordinator har gitt meg inspi-
rasjon, utfordringer, glede og stolthet. Privat bilde
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barnehagen.  Når så langt kommer, sendes i 
samarbeid med foreldrene, standard brev til 
barneskolen, og det gis tilbud om informasjon 
og opplæring til ansatte både på skole og skole-
fritidsordning (SFO).

Oppsummering og avslutning
Det har vært en lang og spennende utvikling i 
behandling og pleie av HVHS barn de siste 35 
årene. I perioden 1999-2017 har 149 barn blitt 
operert i Norge. Det vi har erfart de senere 
årene er at selv om de fleste har en god hjer-
tefunksjon i mange år, begynner flere og flere 
å få senkomplikasjoner. Hos noen utvikles det 
gradvis multiorgansvikt i form av lever- og nyres-
vikt, svikt i tarmsystemet og svikt i den perifere 
sirkulasjonen (14,16,17). Dette har medført at 3 
barn er hjertetransplantert på grunn av utvikling 
av multiorgansvikt (2).  
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Verdens  
hjertedag
NSFs Landsgruppe av kardi-
ologiske sykepleiere mark-
erte Verdens hjertedag fredag 
29.september. Verdens hjertedag 
ble opprettet i år 2000 for å øke 
kunnskapen om hjerte- og karsyk-
dommer. 

Det var lokale arrangement flere 
steder i landet, blant annet i 
Namsos og på Haukeland univer-
sitetssykehus der det fra stand ble 
delt ut informasjon om blodtrykk, 
hjertevennlig kosthold og hjerte- 
lungeredning.

H O V E D T E M A

38 HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 3 2017



Hjertetur til Etiopia 
 Skrevet av Janne Kristin Nilsen, spesialsykepleier, Thorakskirurgisk sengepost, Hjerteavdelingen,  

Haukeland Universitetssykehus

I november reiser Haukelandsansatte for tredje gang til  Addis Abeba i to uker for å drive 
opplæring og utføre hjertekirurgi ved Black Lion Hospital. Hovedmålene for gruppen 
er å drive behandling og opplæring innenfor hjertekirurgi, kardiologi, samt anestesi/
intensivbehandling for hjerteopererte.

En av dem som reiser er sykepleier Åshild 
Blaaflat, til daglig ansatt ved Thoraxkirurgisk 
sengepost. Hun har vært med fra starten. Under 
oppholdet i Addis Abeba publiserte hun sine 
opplevelser på sengepostens lukkede facebook 
sider.

Prosjektleder for prosjektet er professor Rune 
Haaverstad, seksjonsleder ved Thoraxkirurgisk 
seksjon på Haukeland. Han har skrevet en detal-
jert rapport fra prosjektet.

Utdrag fra Rune Haaverstads rapport

Bakgrunn 
Det er nær 100 millioner mennesker i Etiopia 
uten regulært tilbud om hjertekirurgi, hjerteka-
teteterisering eller behandling med pacemaker. 
Det er et enormt behov for dette, spesielt hos 
mange unge mennesker med hjerteklaffesykdom 

forårsaket av giktfeber og medfødte hjertesyk-
dommer. Dette forårsaker hjertesvikt og høy 
dødelighet allerede i 20-40 års alder. 

Målsetting 
Hensikten med prosjektet «Hjertekirurgi i 
Etiopia» er først og fremst å bygge opp moderne 
behandling av hjertesykdommer som krever 
hjertekirurgi, perkutane kateterbaserte inngrep 
og implantasjon av pacemakere. Med dette 
ønsker en både å utføre operative inngrep i 
hjertet, samt å lære opp lokalt helsepersonell 
i et langsiktig perspektiv. I tillegg ønsker vi å 
utvikle faglige ferdigheter også hos helseper-
sonell ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) 
og andre hjertesentra som ønsker å bli med på 
oppdraget. Dette er ikke minst viktig i en tid 
med et økende antall innvandrere til Norge med 
behandlingstrengende reumatisk og medfødt 
hjertesykdom.

2/3 av gjengen som var med på reisen til Addis Abeba i mai 2017. (Kilde: Innsiden, Helse Bergen)
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Utvelgelse av pasienter 
De medisinske diagnoser en ønsket hos pasien-
tene til åpen hjertekirurgi var hjerteklaf-
fesykdom pga. reumatisk hjertesykdom (gikt-
feber) eller medfødte hjertefeil hos ungdommer 
og yngre voksne. Pre-screening med opplys-
ninger om aktuelle pasienter som ble utført av 
lokale kardiologer ved BLH var på forhånd sendt 
prosjektleder på email. Dette innebar diagnose, 
kliniske opplysninger, ekkokardiografi og blod-
prøver inkl. HIV. 

Første dag etter ankomst Addis Abeba ble brukt 

til personlig undersøkelse med transtorakal 
ekkokardiografi av de aktuelle pasientene 
for endelig beslutning av pasienter for åpen 
hjertekirurgi. Pasient undersøkelse ble koor-
dinert med teamet fra Linköping slik et en del 
av pasientene kunne selekteres til kateterbasert 
ballongutvidelse av mitralklaffen, mens andre 
med mere alvorlige tilstander ble selektert til 
åpen hjertekirurgi. 

Pasienter for kateterbaserte inngrep i form av 
hjertekateterisering eller pacemaker var enten 
akutte eller fra venteliste. 

Black Lion Hospital. Fløyen med hjertekirurgisk operasjonsstue til høyre.

Den første hjertekirurgi «mission» fikk bra omtale i Bergens Tidende; her fra beskrivelsen om en yngre pasient som 
hadde god nytte av vår behandling.  

H O V E D T E M A
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Oversikt over kliniske virksomhet og resultater 

Åpen hjertekirurgi: 
Mai-2017 
Som for mars 2016 ble det også i mai 2017 utført 
åpen hjertekirurgi på 11 pasienter, 7 kvinner og 
4 menn i aldersgruppen 18-42 år. 

Diagnoser mai-17 var hjerteklaffesykdom pga. 
giktfeber hos 7 pasienter og atrieseptum defekt 
(ASD) hos 4. 

All åpen hjertekirurgi ble utført med bruk av 
hjerte-lungemaskin. Operasjons-prosedyrer 
mai 2017 var mitralventilprotese, tricuspidal-
ventilprotese eller -plastikk, aortaventilprotese, 
lukning av venstre aurikkel, plastisk utvidelse 
av aortaroten, reseksjon av atriale tromber eller 
lukning av ASD med pericardpatch. 

Oppstart av åpen hjertekirurgi på Black Lion Hospital 
vakte stor interesse også hos administratorer og poli-
tikere. I bakgrunnen sees at teamet har fått besøk av 
flere av disse mens det utføres åpen hjertekirurgi. 

Postoperativ overlevelse og komplikasjoner 
Det var to pasienter som døde tidlig postop-
erativt i 2016, mens i mai-2017 overlevde alle 
pasientene og alle ble utskrevet sykehuset i 
velbefinnende og blir fulgt opp av kardiologer 
ved BLH. Det har generelt vært lite postopera-
tive komplikasjoner. To pasienter trengte perma-
nent pacemaker. En pasient fikk overfladisk 
sårinfeksjon på brystet som trengte revisjon 
og senere lukning under sykehusoppholdet. En 
pasient trengte gjentatte pleuravæsketapninger 
inntil det spontant ordnet seg. 

Pacemaker-implantasjon 
Under «pilot mission» mars-2016 fikk 12 
pasienter pacemaker implantert, mens det 
mai-2017 ble implantert på 16 pasienter hvorav 
to av de nylig hjerteoperert. Alle pasientene 
hadde AV-blokk (de fleste AVB gr III). 

Ballongdilatasjon av mitralstenose
Teamet fra Linköping behandlet i mars-2016 i alt 
15 pasienter for reumatisk mitralstenose med 
«percutaneous mitral valvulotomy (PTMV)», dvs. 
ballongdilatasjon av mitralklaffen. I mai-2017 ble 
det også utført 15 prosedyrer. 

Hjertekateterisering og PCI 
Det ble utført koronar angiografi hos 5 pasienter, 
hvorav en fikk akutt blokking (PCI) pga. ustabil 
angina/hjerteinfarkt. 

Hjerte-Lunge Redning 
Nytt denne gangen var opplæring i hjerte-lunge-
redning med treningsdukke donert av Laerdal 
AS. 

Fysioterapi 
Nytt var også opplæring av lokale fysiotera-
peuter i behandling av hjerteopererte.

Vurdering av 2. «Pilot mission» mai 2017 
Oppstart av hjertekirurgi i Black Lion Hospital 
var en stor og krevende utfordring som var 
vellykket pga. den kompetanse, erfaring og 
entusiasme hele teamet har. Det hadde ikke 
vært mulig å starte opp dette uten et stort og 
komplett team. På bakgrunn av de erfaringer 
vi har skaffet oss via tidligere turer og arbeid 
i Addis Abeba, så kunne vi denne gangen opti-
malisere og sikre bedre at vi hadde tilstrekkelig 
utstyr. 

Allikevel var en rekke tekniske problemer, 
hygienerelaterte forhold, utilfredsstillende 
oppholdsrom og bespisningsordning for eget 
personale og faglig kompetanse hos lokalt 
helsepersonell noe som var problematisk og 
som en må adressere og løse under videreføring 
av prosjektet «Hjertekirurgi i Etiopa». 
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Planene for et nytt hjertekirurgisk senter ved 
Black Lion Hospital er særdeles viktig for 
oppbygging av et regulært tilbud for åpen 
hjertekirurgi og kateterbaserte hjerteprosedyrer 
i Etiopia. Det er et viktig mål at vi er med på den 
videre etablering av moderne hjertebehandling, 
forskning og utdannelse ved Black Lion Hospital, 
Addis Abeba.

Videre utvikling for prosjektet «Hjertekirurgi 
i Etiopia» 
• Et langsiktig prosjekt 5-10 år 
• Utføre og utdanne innen hjertekirurgi, 

hjerteanestesi/intensivmedisin, koronar         
utredning/behandling, pacemaker implan-
tasjon og spesielt innen mitralklaffebehan-
dling 

• Fortsette ved Black Lion Hospital og delta i 
etablering av nytt hjertesenter 

• Fortsette samarbeidet med Linköping 
Universitetssjukehus 

• Invitere helsepersonell fra andre sykehus, 
spesielt i Norge og Norden 

• På kort sikt også arbeide for bedre labo-
ratorietjenester, medisinsk-teknisk service, 
infeksjonsmedisinske tiltak og opplæring i 
hjerte-lunge-redning 

• Søke ekstern finansiering i tillegg til 
nåværende finansiering 

Utdrag fra Åshild Blaaflats opplevelser

09.05.2017.

Hei alle!
Endelig ein statusrapport frå Addis Abeba! Me 
har dårlig nettforbindelse, FB og hotmail er 
blokkert bl.a., men via VPN har nokre av oss 
fått kontakt med omverda igjen.  Men det går 
bra her, alt utstyret kom fram denne gongen og 
me har komt i gang med første operasjon i dag. 
Faktisk den aller første ordinære hjerteoper-
asjon på eit offentlig sjukehus i Etiopia!

Utdannelse i hjerte-lungeredning med Laerdal-dukke var en ny satsning denne gang, og her underviser sykepleierne 
Åshild Blaaflat og Julie Skeidsvoll.

H O V E D T E M A
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Har hatt utfordringar i starten som manglande 
personell, manglande utstyr frå sjukehuset 
si side (som har komt på plass etterkvart; 
madrasser og sengeklær på sengeposten for 
eksempel), og manglande vatn i springen til 
tider... I dag kom det endelig ein heil gjeng med 
sjukepleiarar som skal jobbe på intensiven og 
sengeposten, og dei har fått undervisning av oss 
i teamet i både intensiv- og pre/postoperativ 
sjukepleie, fysioterapi og HLR med praktiske 
øvingar. Varierande grunnkunnskap, men dei var 
interesserte og tødde opp etterkvart. Praktisk 
HLR til takten av songen Staying alive vart ein 
“ icebreaker” for kommunikasjon og spørsmål. 
Så får me berre fortsette å lære opp så godt 
me kan, for det trengs! Me har heldigvis eit par 
sjukepleiarar frå Cardiac Centre som har begynt 
her på Black Lion, men dei fleste er uerfarne 
innan hjertekirurgi. Det er jo også ei blanding 
på sengeposten av hjertekirurgiske pasientar, 
pacemaker innleggelsar, hjertekateterisering og 
PCI, og så mitral valvotomiane til det svenske 
teamet frå Linkøping som er her samtidig som 
oss. Så det er litt forskjellig å holde styr på for 
sjukepleiarane her. Blir spennande å sjå korleis 
det utviklar seg desse vekene!

Legevisitt på sengeposten på Black Lion. Dette var fine anledninger for vår ansvarlige lege til å undervise og disku-
tere behandling av pasientene sammen med de lokale postlegene. 

Åshild Blaaflat og Julie Skeidsvoll, begge sykepleiere 
fra sengeposten.
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13.05.2017.

Heisann! Snart er første veka på Black Lion over, 
og me kan vel sei at det går seg til. Eg og Julie 
har fått meir oversikt og funne ut av korleis me 
bør gjere ting, sjølv om det er ein del annleis 
enn kva me hadde sett for oss/planlagt. Det 
er ein viss forskjell frå Cardiac Centre ja. Har 
begynt å bli kjent med dei som jobbar her, og 
det er fleire som har god kunnskap og som er 
interesserte i å lære. Litt verre med dei som 
ikkje har så god engelskkunnskap, men håpar 
informasjonen blir vidareformidla av dei lokale. 
Til no har me operert 7 pasientar, har fått 3 av 
dei over på sengepost og den første er snart 
utskrivingsklar. Thomas Hovstad har lagt inn 
9 pacemaker’ar. Og den etiopiske helseminis-
teren har vore på besøk med offisiell opning 
av Cardiac Unit. Det vart snorklypping, kake og 
TV-team med som intervjua Rune Haaverstad 
etterpå. I dag kom det innom to direktørar som 
fortalte at det ville komme fleire politiske toppar 
frå helsedepartementet på mandag, så det er 
stor interesse for prosjektet! I dag kom det også 
plutselig innom ein pasient frå i fjor som ville 
helse på, ein ung mann i starten av 20-åra. Han 

såg så sprek og frisk ut, veldig kjekt å møte han 
igjen! Ellers har fleire på teamet vore sjuke, men 
ikkje dei store matforgiftningane heldigvis. Litt 
magerusk må ein jo rekne med i Afrika...

 16.05.2017.

Hei! Hadde fridag på søndag med felles utflukt 
for dei som ikkje var på jobb. Veldig kjekt å få 
sett litt anna enn sjukehuset og gata mellom 
hotellet og sjukehuset!

Prosjektet «Hjertekirurgi i Etiopia» får stor oppmerksomhet i etiopiske media. 

Det var en stor begivenhet for Etiopia og Black Lion 
Hospital å åpne det nye hjertekateteriserings-labora-
toriet. Her feirer deler av vårt hjerteteam sammen med 
lokalt personell. 

H O V E D T E M A

44 HJERTEPOSTEN Utgave Nr. 3 2017



23.05.2017.

Siste dag i Addis, siste dag på Black Lion/Tikur 
Anbessa Hospital. Av dei 11 pasientane me har 
operert ligg fortsatt 7 igjen på avdelinga. Ei har 
eit pigtailkateter pga pleuravæske, 5 får AB av 

ulike årsaker (pneumoni, UVI, sårinfeksjon), og 
ellers oppfølging av pericard/pleuravæske samt 
innstilling av Marevan. Men dei er oppegåande 
og smilande heile gjengen! Sjukepleiarane 
hadde avslutning for oss i dag med te og kake, 
veldig koselig! Litt trist å forlate gjengen, men 
også godt etter 17 av 18 dagar på jobb. Litt 
slitne no, gledar oss til å komme heim. Men for 
all del; me har hatt eit lærerikt, minnerikt og 
veldig kjekt opphald saman med både norske 
og etiopiske kollegaer på Black Lion Hospital! 

Kilder:

• Haaverstad, Rune (2017): «Hjertekirurgi i Etiopia», Pros-
jekt rapport: Mai 2017, Innsiden, Helse Bergen

• Blaaflat, Åshild: Dagboknotater fra 2017
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Lokal oppfølging av pasienter  
med mekanisk hjertepumpe 
(LVAD-left ventricular assist device)

 Gro Sørensen Intensivsykepleier, klinisk spesialist og VAD Koordinator, Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet.  
E-post: gsorense@ous-hf.no

Bakgrunn
Behandling av alvorlig hjertesvikt med LVAD er 
nå en etablert behandling i Norge. Mellom fem 
og tolv får denne behandlingen årlig, enten som 
bro til transplantasjon eller som varig behan-
dling der transplantasjon ikke er aktuelt. 

Rundt ti prosent av hjertesviktpasientene er i 
NYHA IIIb-IV, uten respons på optimal medika-
mentell behandling inkludert resynkronise-
ringsterapi og/eller ICD (1). Uten andre tiltak 
har denne pasientgruppen ett års mortalitet 
på femti prosent, og det er hos disse LVAD kan 
være aktuelt. Det er grunn til å tro at behovet er 
større enn de aktuelle tallene som foreligger i 
Norge i dag når en sammenligner med implan-
tasjonsraten i andre land.

Geografiske utfordringer vil innvirke på oppfølg-
ingsprogrammet for VAD pasienter. Dette er en 
spesiell utfordring i land med liten LVAD popu-
lasjon.

I Norge har vi rundt 5.2 mill innbyggere, og av 
dem går til enhver tid 10-12 rundt med en VAD 
implantert.  De er spredt ut over hele landet, et 
land som teller 2300 km fra sør til nord, et land 
med mange fjell og fjorder og med mye vær. 

Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, er den 
eneste institusjonen i Norge som utfører LVAD 
implantasjoner. I Norge har vi cirka 25 Hjertes-
viktpoliklinikker knyttet til lokale sykehus. En 
stor del av dem er drevet av kardiologiske syke-
pleiere med kardiologstøtte og kjennetegnes 
ved høy kompetanse, og de er viktige samar-
beidspartnere i oppfølging av LVAD pasienter.

Målet med all LVAD behandling er
1. Pasientoverlevelse

2. Pasienten opplever økt livskvalitet som 
blant annet inkluderer
• Fravær av infeksjoner og andre pumpe- 

relaterte komplikasjoner.
• Fravær av re-innleggelser i sykehus.

En forutsetning for å oppnå dette er at pasienten 
og hans nærmeste på utskrivingstidspunktet 
føler seg trygg på pumpen og behandlingen. 
Det inkluderer mestringsstrategier i forhold til 
potensielle komplikasjoner som kan oppstå. I 
tillegg skal de ha kontaktdata tilgjengelig så de 
vet hvem de kan ringe hvis behov for hjelp.

Koordinering av hjemreise fra Rikshospitalet
Utskrivingsplanlegging starter allerede før 
implantasjon ved at en innhenter opplysninger 
om lokale ressurser. Hvis pasienten har vært 
fulgt opp av lokal helsetjeneste/hjertesvikt 
poliklinikk, vil vi informere dem om planlagt 
implantasjon samtidig som vi kan innhente 
tilleggsopplysninger om tidligere sykehistorie, 
mestring, egen oppfølging av medisinsk behan-
dling og sosialt nettverk (1). Hvis pasienten har 
en akutt historie med hjertesvikt og ikke er kjent 
av lokal helsetjeneste fra før, er det enda vikti-
gere å forberede dem tidlig på at de snart vil få 
en LVAD pasient.

Kardiolog og hjertesviktsykepleier fra lokal 
hjertesviktpoliklinikk blir oppfordret til å komme 
til Rikshospitalet på forhånd for hospitering og 
opplæring i LVAD. I tillegg til praktisk opplæring 
i form av trouble-shooting, Ekko og standard 
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LVAD kontroll får de mye skriftlig informasjon 
tilsendt. Det inkluderer alarmguide, algoritme 
for pumpetrombose og algoritme for utred-
ning ved mistanke om infeksjon (lokal til dyp 
infeksjon etter guidelines fra ISHLT) (2). Når 
pasienten er utskrevet, vil VAD koordinator følge 
han eller henne til det lokale sykehuset hvor 
det vil være et møte med behandlingsteamet, 
pasient og pårørende. Målet med møtet er å ha 
en felles forståelse av forventninger, polikliniske 
kontroller (hyppighet, kontinuitet) og poten-
sielle akutte situasjoner som kan oppstå. Like-
ledes blir det praktisk veiledning i sårstell og 
måling av blodtrykk med Doppler. Når pasient 
og pårørende reiser hjem etter cirka 2 timer, bør 
det være med en opplevelse av at alle involverte 
i behandlingen har en felles forståelse av videre 
oppfølging og behandling generelt. Etter dette 
vil VAD koordinator ha et møte med teamet hvor 
en går nærmere inn på selve pumpens funksjon, 
observasjoner, akuttsituasjoner, samarbeid med 
Rikshospitalet, hvem kontaktes når osv. 

Det bør også sendes ut en melding fra lokalt 
sykehus til AMK med en kort beskrivelse av 
pumpen og akuttnummer til Rikshospitalets 
kardiologiske avdeling hvor telefonen alltid 
besvares av en VAD kyndig person, og hvor de 
kan få veiledning hvis det er behov for transport 
på grunn av en akutt hendelse eller sykdom.

Vurderinger ved planlegging av hjemreise
• Pasient data (alder, sykdomslengde): er 

dette en pasient som forventes å vende 
tilbake til skolen? Til arbeid? Hvem andre 
i pasientens nærhet trenger opplæring i 
LVAD utover det lokale hjertesviktteamet? 

• Tilpasning og aksept (“Adherence”) av den 
medisinske behandlingen: Er pasienten 
kjent i det lokale helsevesenet. I så fall bør 
vi be om informasjon om områder der det 
kan tenkes at pasienten vil trenge ekstra 
oppfølging. Det kan for eksempel være 
behov for hjelp til å huske å ta medisiner, 
eller behov for kognitiv terapi for å kunne 
tilpasse seg ny livssituasjon. 

• Støtte og ressurser rundt pasienten: 
er pasientens nærmeste forberedt på 
hjemreise og medansvar sammen med 
pasienten og behandlingsteamet? Jo større 
avstand til det lokale sykehuset, jo mer må 
pasientens og han/hennes nærmeste stole 
på egen innsats.

• Geografiske vurderinger: hvor bor 
pasienten? Vi har et land med utfordrende 
topografi, til tider utfordrende værfor-
hold, og ofte spredt bebyggelse. Det kan 
være strømmen som går, stengte veier 
eller stengte flyplasser på grunn av dårlig 
vær. I slike områder er det tilrådelig å 
forberede lokal strømleverandør på at en 
har en pasient som er avhengig av strøm-
tilkobling! Lange avstander utfordrer en 
til å finne andre kommunikasjonsformer 
med pasienten, og også med det lokale 
behandlingsteamet. Både foto, facetime og 
videokonferanser kan være til god hjelp for 
å få identifisert mulige problemer med driv-
ledning, infeksjon eller andre utfordringer.  

• Hvor langt er det til nærmeste fysikalske 
institutt/fysioterapeut? Er det etablert 
kontakt mellom fysioterapeut ved Rikshos-
pitalet og lokalt?

• Skal fastlegen involveres? Behov for hjelp 
fra hjemmetjenesten? Hvis det er en 
avstand på over 1 time med bil eller båt fra 
hjemmet til lokalt sykehus, bør en vurdere 
å involvere fastlege i behandlingsteamet; 
både med tanke på INR/Marevandos-
ering og eventuelle akutte hendelser. Hvis 
pasienten ikke klarer å skifte bandasje 
rundt drivledning selv, og heller ikke fami-
lien, bør en involvere hjemmesykepleier.

• Hvor langt er det fra pasientens hjemsted 
til Rikshospitalet, og hvordan er transport-
systemet? Det er en fordel og et bidrag til 
pasientens opplevde trygghet hvis en har 
en reiseplan i tilfelle akuttsituasjoner, og en 
alternativ plan i tilfelle dårlige værforhold; i 
samarbeid med det lokale sykehuset/AMK.  
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Suksesskriterier
• Vi må stole på det lokale helsevesenet: 

Oppfølging over lengre distanser fordrer en 
behandlingskjede hvor det lokale behan-
dlingsteamet er førstelinje behandler. Det 
kan være hjemmesykepleier, fastlegen, 
hjertesvikt sykepleier eller kardiolog på 
det lokale sykehuset. Behandlingskjeden 
kan bestå av mange ledd, men også av få. 
Den må være sterk i alle led, uavhengig av 
lengde. 

• Det lokale behandlingsteamet må stole 
på VAD teamet på Rikshospitalet: Vi tilbyr 
telefonkontakt 24/7. De som betjener tele-
fonen er trent i algoritmer for akuttsituas-
joner med LVAD, og vet også hvem som skal 
kontaktes videre i behandlingsteamet hvis 
behov.

• Både pasienten og hans/hennes nærmeste 
må stole på hele det medisinske teamet. 
Det er vårt ansvar å bygge opp et samar-
beid og kommunikasjon i en triage mellom 
VAD senteret, altså Rikshospitalet, det 
lokale sykehuset og pasienten selv.

• Vi må stole på PASIENTEN: Både pasient og 
hans/hennes nærmeste har gått gjennom 
muntlig, skriftlig og praktisk opplæring i 
pumpens funksjon, forsiktighetsregler og 
nødsituasjoner. De har gjennomgått en 
skriftlig test. De er innforstått med alle situ-
asjoner som må rapporteres til behandling-
steamet, og de følger opp med selv-moni-
torering av pumpeparametre og INR.

• En strømlinjeformet behandlingskjede fra 
preoperative utredning til avslutning av 
behandling (hjertetransplantasjon eller 
død). En behandlingsplan bør foreligge (3).

• Pasienten er innforstått med at han/hun 
er sjefen i eget liv. Han/hun kjenner til og 
aksepterer de endringer i livsstil som er 
nødvendig for å kunne leve med en LVAD 
(4).

Pasientstatus på poliklinisk kontroll, en veileder 
for helsepersonell: 

Poliklinisk kontroll bør gjøres ukentlig eller hver 
andre uke enten på lokal hjertesviktpoliklinikk 
eller på Rikshospitalet, avhengig av avstander. 
Med unntak av noen få pasienter som har lang 
reisevei, og som ikke er på venteliste for hjertet-
ransplantasjon, kommer alle til Rikshospitalet 
for en utvidet kontroll hver 3. måned.

Dette er en anbefalt oversikt over de 
vurderinger som bør gjøres når pasienten 
kommer til kontroll:
• Hjertesviktdagbok; sjekke status på 

selv-monitorering av pumpeparametre og 
INR.

• Emosjonell status; utfordringer i dagliglivet?

• Fysisk status; svimmelhet, dyspnoe?

• Nevrologiske symptomer

• Registrere LVAD parametre 

• Flowkurver, pulsatilitet, arytmi

• Blodtrykk

• Auskultasjon av pumpelyd

• Vekt

• Infeksjonstegn, feber

• Appetitt, væskebalanse, ødem

• Diurese, tegn på hematuri eller hemolyse

• Andre blødningstegn (nese, slimhinner, hud, 
avføring)

• Drivledningsinngang; utseende, tegn på 
infeksjon

• Drivledning; knekk, sår, reparasjonsbehov

• LVAD utstyr: status

H O V E D T E M A
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• Sosiale utfordringer

• Søvn, smerte, velvære

• Neste avtale

• Videre strategi, behandlingsplan (4,5)

• Blodprøver inkludert hemolyseprøver som 
haptoglobin, bilirubin og LD; fritt Hb i 
plasma hvis mulig.

Lokal oppfølging og behov for annen kirurgi
Selv ved lang avstand til Rikshospitalet, bør 
pasienter komme dit hvis behov for kirurgi (1). 
Hvis det likevel av forskjellige årsaker er mest 
praktisk å utføre kirurgi lokalt, er det svært viktig 
at lokal anestesilege står i kontakt med thorax-
anestesilege på Rikshospitalet, og lokal kirurg 
med VAD kirurg. Pumpens eller ledningens plas-
sering kan influere på abdominalkirurgi. Ved 
all kirurgi vil anestesi påvirke pumpens fylning 
(preload) og kan forårsake suction (sammen-
klapping av venstre ventrikkel på grunn av 
dårlig fylning). Det er derfor svært viktig at en 
får veiledning fra VAD teamet på forhånd.

Lokal oppfølging og avslutning av aktiv 
behandling
Nært samarbeid med det lokale behandling-
steamet inkluderer også samarbeid rundt 
en behandlingsplan for overgang fra aktiv til 
palliativ behandling. Sammen kan de hjelpe 
pasienten og hans/hennes nærmeste til en 
realistisk forståelse av tidspunktet for å trekke 
tilbake aktiv behandling og hva det innebærer (3).

Når behandlingsstrategi endres lokalt, er 
det viktig at VAD teamet på Rikshospitalet; 
fortrinnsvis VAD koordinator eller kardiolog står 
i nær kontakt og kan bidra med råd og veiled-
ning hvis behov (6).

Konklusjon
Oppfølging av pasienter med LVAD har gode 
muligheter for å bli vellykket når en bygger 
en sterk triage mellom pasienten og hans 
pårørende/omsorgspersoner, lokalt helsevesen 
(hjertesviktteam) og VAD teamet på Rikshospi-

talet. Dedikert og kompetent personale i hele 
behandlingskjeden kombinert med god logistikk 
og godt samarbeid, er suksessfaktorer.
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ved iskemisk kardiovasku lær sykdom og samtidig anemi, da medikamentell behandling av hjertesvikt kan et terfølges av fall i hemoglobin- og 
hematokritverdier. Levosimendan kan forårsake et fall i kaliumkonsentrasjonen i serum, og nivået av kalium i serum bør overvåkes i løpet av 
behandlingen. Lave konsentrasjoner av kalium bør korrigeres før admi nistrering av levosimendan. Begrenset erfaring med bruk ved hjertesvikt 
etter kirur gi, eller alvorlig hjertesvikt hos pasienter som venter på hjertetransplantasjon. Be grenset erfaring med gjentatt bruk. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Det foreligger kun begrensede data for 
administrering av vasoakti ve midler, inkl. inotrope substanser (unntatt digoksin) sammen med levosimendan infusjon. Slik administrering kan derfor 
ikke anbefales, og fordel/risiko vurderes in dividuelt. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Toksisk effekt på reproduksjonen er observert i dyrestudier. Bruk til gravide bør begrenses til 
tilfeller der fordelene veier tyngre enn den mulige risikoen for fosteret. Amming: Ukjent. Studier hos rotter har vist utskillelse av levosimendan i 
brystmelk. Kvinner som får levosimendan bør derfor ikke amme. 
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Ventrikulær takykardi, hypoten sjon. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Kval me, oppkast, forstoppelse, diaré. Hjerte/kar: Atrieflimmer, takykardi, ventrikulær ekstrasystole, hjertesvikt, myokardiskemi, 
ekstrasystole. Nevrologiske: Svimmel het. Psykiske: Søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Undersøkelser: Re dusert hemoglobin. 
Ventrikkelflimmer er rapportert. 
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon og takykardi. Høye doser (>0,4 μg/kg/minutt) og infusjon over 24 timer øker hjertefrekvens 
og er i blant for bundet med forlengelse av QTC-intervallet. Økt plasmakonsentrasjon av den aktive metabolitten som følge av overdosering, vil 
føre til mer uttalt og forlenget effekt på hjertefrekvensen. Behandling: Kontinuerlig overvåking av EKG, elektrolyttnivået i serum og invasiv 
hemodynamikk. Se Giftinformasjonens anbefalinger C01C X08 på www.felleskatalogen.no. 
Egenskaper: For farmakologiske egenskaper, se pkt. 5 i preparatomtalen. 
Pakninger og priser: 5 ml (hettegl.) kr 8947,40. 4 × 5 ml (hettegl.) kr 35660,30. 
Basert på SPC godkjent av SLV: 07.11.2016
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For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.legemiddelsok.no
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Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertelinje er et telefontilbud for hjerte-
syke, deres pårørende og andre med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

Følg oss: facebook twitter blogg

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

Hjertelinjen er åpen man-fre 10 - 14.

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

www.nasjonalforeningen.no

Følg Nasjonalforeningen for folkehelsen på

facebook twitter blogg

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon 

for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider 

også for å bekjempe hjerte- og karsykdom.

Logo før justering

Logo etter justering

- rettet opp marg

- justert noen bokstavmellomrom

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

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

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

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

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

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

Marianne Holter
Årvollia 23
0591 Oslo


