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• Artikler og leserinnlegg kan le-
veres til Tidsskriftet Hjertepostens
redaksjonskomité eller styremed-
lemmene i NSF-LKS. 
• Manuskript leveres elektronisk,
fortrinnsvis skrevet i Microsoft
Word. Om annen programvare
benyttes oppgi hvilken. 
• Manuskriptet bør ikke overskride
7 A4 sider med bruk av Times
New Roman skriftstørrelse 12 og
enkel linjeavstand.  
• Ved bruk av innrykk i tekst, bruk
tabulator, og ikke mellomrom. 
• Hjerteposten ser gjerne at det
følger med tabeller, bilder eller
illustrasjoner til manuskriptene. De
kan legges direkte i teksten, eller
leveres på separate filer, angi i 
så fall plasseringssted og eventuell
bildetekst. Det er viktig at illustra-
sjoner er tydelige. 
• Oppgi også referanseliste der-
som det er benyttet. Redaksjonen
forbeholder seg retten til å redi-
gere og bearbeide manuskripter
som skal trykkes. 
• Overskrifter og undertitler tar
redaksjonen seg av. 
• Tidsskriftet Hjerteposten samar-
beider nært med nettsiden til fag-
gruppen av LKS for elektronisk
publisering av aktuelle artikler og
utvalgt fagstoff.   
Artikkelforfattere som ønsker å re-
servere seg mot evt. publisering på
nettsiden, må oppgi dette ved inn-
sending av manuskript til Hjerte-
posten.  Nettadressen til NSF-LKS: www.sykepleierforbundet.no/lks

Veiledning for 
artikkelforfattere 
i tidskriftet Hjerteposten

NSF-LKS
Postboks 117, Kristianborg.

5822 Bergen

Kontakttelefon for Hjerteposten:
Øivind Kristensen

tlf. a.: 23 03 45 20
mobil: 932 28 895

Epost: 
oivind.kristensen@akersykehus.no

oivind.kristensen@chello.no

Utgivelse 3 ganger årlig. 

Opplag 1100. 
Neste nr. mai 2007

Medlemmer i NSF-LKS får
Hjerteposten fritt tilsendt.

Sats, layout og trykk: 
Høgskoleavisa Grafiske AS

Sukkerhuset, E.C.Dahls gt. 2, 
7012 Trondheim

E-post: hogskoleavisa@hit.hist.no
Tlf: 73 55 92 32 

ISDN-nr.: 73559237@et128
Telefaks: 73 55 92 33

Trykk: Teto Grafiske. teto@teto.no

FRA LOKALGRUPPENE:
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Si det med tall er “in”
Skal du nå frem til din leder så si det
med tall; Beskriv hverdagen med
faktaopplysninger. 

Sykepleiere som kan servere
fakta er verdifulle. Det er fakta våre
ledere trenger for å kunne ha tro-
verdige argumentasjonsrekker opp-
over i organisasjonen. Tallene kan
vise vei i de aktuelle endringspro-
sessene. Hvis du viser at driften går
på bekostning av kvaliteten kan
lederen sammen med deg og de
øvrige ansatte vurdere hva som skal
til for å heve kvaliteten igjen.

Videreutdanning
NSF-LKS håper å kunne bidra i det
videre arbeide i Norge med å tilby
videreutdanning til hjertesykeplei-
ere til det beste for hjertepasienter. 

Vårt første mål er å opprette et
utdanningsutvalg som kan gi oss en
oversikt over de ulike tilbudene
som alt finnes i Norge. Utvalget bør
kunne orientere sykepleiere om
hvilke muligheter de har til faglig
fordypning som hjertesykepleiere.

Utvalget må også se på mulighe-
ten for å oppnå en nasjonal ramme-
plan og en spesialistgodkjenning for
Videreutdanning i fagområdet Kar-
diologisk sykepleie. 

Engasjer deg før vi møtes 
på GF – 2007 
Forslaget om et utdanningsutvalg
blir meldt som sak til GF-2007: 

«Styret i NSF-LKS ber General-
forsamlingen om at det opprettes et
utdanningsutvalg i Norge som skal
følge opp tilbudene om Videreut-
danning i fagområdet kardiologisk

sykepleie.»  
På bakgrunn av at vi har fått

flere etter- og videreutdanninger og
kliniske stiger med fokus på kardio-
logisk sykepleie, ser styret i NSF-LKS
et behov for å fremme denne saken.
Videreutdanningen i Bergen som
ble startet i samarbeid med NSF-LKS
tar i mot kull 3 i januar -07. To nye
uavhengige videreutdanninger er
startet i Akershus og Tromsø, og pla-
ner er i full sving flere steder. Ut-
danningene er ulike og gir ulik uttel-
ling.

Geografisk spredning 
ved valget i 2007
Styret i NSF-LKS ønsker geografisk
spredning for å kunne ivareta med-
lemmenes interesser i hele landet.
Budskapet ble meldt som GF sak –
2006 og vi håper at medlemmer og
lokalgruppeledere har jobbet aktivt
for å rekruttere medlemmer til å stil-
le til ledige verv i styret. Valgkomi-
teen er i full gang, men er avhengig
av forslag fra hele landet for å få
gode kandidater til ledige verv. 

Lokalgrupper i alle fylker
innen 2007  – er det mulig?
Det er fortsatt noen fylker som ikke
har lokalgrupper. Er du medlem i et
fylke uten lokalgruppe er du vel-
kommen til være en pådriver i dette
arbeidet. LKS gir støtte og veiled-
ning under veis. (Se vår nettside for
mer informasjon)

Meld saker du ønsker drøftet
på generalforsamlingen
Hvis du har en sak du ønsker at
generalforsamlingen på vegne av

medlemmene skal ta stilling til, eller
forslag til saker styret bør utrede, er
du velkommen til å melde dem inn.
Det er som medlem du kan være
med å avgjøre hva styret skal ha
fokus på fremover.

Logo og layout for NSF-LKS
NSF tilbyr alle faggrupper profesjo-
nell hjelp til å fornye logoene. Dette
vil ikke medføre store endringer for
NSF-LKS logo. Fargenyansene vil bli
bedre egnet på trykk og vi vil få
hjelp til layout på brevark og annet
materiale. NSFs mål er et noe mer
enhetlig og profesjonelt preg som
igjen skal markedsføre tydelig -
modige - stolte sykepleiere.

Forslag til Vedtektsendringer
fra styret NSF-LKS
Rekruttering:
Punkt 3 i vedtektene:
- Stryk punktet «arbeider med kar-
diologiske pasienter»
- Endre «offentlig godkjent sykeplei-
er» til «autorisert sykepleier»

Hjerteposten:
Pkt 10a
- Stryke (evt 4) nummer av Hjerte-
posten
Pkt 10a
- NSF-LKSs styre ved redaktør (stryk
redaksjon) er ansvarlig for innhold

Vi sees i Stavanger 19.-21. april på
NSF-LKS Kongress 2007

Det ser jeg frem til!
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Styret i NSF-LKS
2006/2007:

Leder:
Marit Mørkved Larsen
Nils Bays vei 57 C, 0855 Oslo
Mob: 92 26 87 06
Epost: marit.morkved.larsen@
rikshospitalet.no

Styremedlemmer:
Toril Liodden
Stubbvn. 2, 3120 Tønsberg
Epost a: toril.liodden@siv.no
Epost p: toril.liodden@online.no

Marianne Sætrang Holm
Lille Damgårdsvei 44 A
5162 Laksevåg
Epost a: marianne.saetrang.holm@
helse-bergen.no
Epost p: marho-73@online.no

Øivind Kristensen - redaktør
Hjerteposten
Hjerterehabiliteringen
Aker Universitetssykehus HF
Trondheimsveien 235, 0514 Oslo
Mob: 93 22 88 95
Epost a:
oivind.kristensen@akersykehus.no
Epost p:
oivind.kristensen@chello.no

Kari Hanne Gjeilo
Haldensgt 26B, 7014 Trondheim
Epost: kari.hanne.gjeilo@stolav.no

Anita Isaksen
Haukeland Universitetssykehus
Hjerteavdelingen post 1
anita.isaksen@hjemme.no

Varamedlemmer:
Guri Holmen Gundersen
Sykehuset Levanger
Hjerteovervåkningen
gurigundersen@sensewave.com

Carina S. Alm
Herregårdsveien 2A, 1168 Oslo
carina.alm@nasjonalforeningen.no

Valgkomite:
Nina Fålun, Postboks 385, 5203 Os
nina.falun@helse-bergen.no

Anne Grethe Vågen
anne.grethe.vagen@helse-sunnmore.no

Anne  E. Malmgren    
anne.malmgren@STHF.no

Autorisert regnskapsfører: 
Magne Brekke, tlf. a.  55 30 34 22

Statsautorisert revisor:
Helge Frosta A/S
Postboks 118, Sentrum, 5804 Bergen

Working group on Cardio-
vascular nursing in ESC (WG 24)
Chair: Tone M. Norekvål
Tangen, 5177 Bjørøyhamn
Mob: 99 04 46 35
Epost: tone.norekval@helse-bergen.no

Samarbeidsgruppe for 
kardiologiske sykepleiere 
i Norden:
Nina Fålun
Tone M. Norekvål

Marit Mørkved Larsen, leder i NSF-LKS

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Kjære LKS-medlemmer!

Offisiell adresse: NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS), Postboks 117, 5822 Bergen

Vi er i gang med et nytt år med nye muligheter. Jeg håper alle har fått en fin start på 2007, at
dere ser på det nye året med optimisme og at det ikke er for stort fokus på stramt budsjett!

Innkalling til

generalforsamling 
i NSF-LKS
Sted: Clarion Hotell, Stavanger
Tid: Fredag 20.april 2007

Generalforsamlingen er det øverste besluttende organ i NSF-LKS. 
Her kan både enkeltmedlemmer og lokalgrupper melde inn saker.

Frist for innsending av saker: 7. mars 2007

Forslag på kandidater til valget i 2007 kan sendes leder 
av valgkomiteen v/Nina Fålun: nina.falun@helse-bergen.no
Kandidaten må ha sagt seg villig til å stille til valg.
Kandidaten presenteres med navn, stilling, arbeidssted, utdanning og 
arbeidserfaring.
Kort begrunnelse for ønsket valgdeltakelse vedlegges. 
Frist: 7.mars 2007.

Skal du til Stavanger? 
Meld deg på 

generalforsamlingen!
Dette kan du ikke 

gå glipp av.
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Av Eli Grut, redaksjonsmedlem i Hjerteposten

– Hva er din faglige bakgrunn og kompetanse som
avdelingsleder?

– Jeg er offentlig godkjent sykepleier, utdannelsen
er fra Namdal sykepleierhøyskole i 1989. Har videreut-
danning i ledelse og personalarbeid fra Høyskolen i
Nord-Trøndelag fra 2003-2005. Har jobbet som assiste-
rende avdelingssykepleier i flere år ved St. Elisabeth,
Klinikk for hjerte- og lungekirurgi, og også vikariert som
avdelingssykepleier der. Jeg begynte som avdelingssy-
kepleier ved B9 i 2004.

– Hva er avdelingens funksjon og målgruppe?
– Det er en hjertemedisinsk avdeling der vi tar imot

pasienter med hjertesvikt, hjerteinfarkt og angina pec-
toris. En stor del av denne gruppen blir utrednings-
pasienter. De fleste pasientene (95 – 98 %) er ø-hjelp-
pasienter. Vi har 25 senger, men har nesten alltid over-
belegg. Det er ikke uvanlig med 5 - 7 pasienter på kor-
ridoren og vi kan ha opp til 10 korridorpasienter. Dette
er selvfølgelig en stor utfordring og en økt belastning
både for ansatte og pasienter.

Jeg har lederansvar for 55 ansatte, de fleste syke-
pleiere, men noen hjelpepleiere. Disse er godt kvalifi-
sert i forhold til å ta vare på hjertepasienten. Personalet
er oppdelt i tre primærgrupper for å ivareta kontinuite-
ten i sykepleien. 

– Hvilke tema er du spesielt opptatt av som leder
innenfor sykepleiefaglige områder i avdelingen?

– Vi har laget en målsetting for avdelingen, og jeg er
opptatt av at vi skal nå de målene for faglig  kompetan-
se som er nedfelt der. Denne målsettingen tar utgangs-
punkt i en gammel målsetting, men har blitt justert en
del. Disse justeringene har blitt foretatt etter å ha hatt
samtaler med alle på avdelingen. Der har alle fått sagt
noe om hva de synes er viktig, hvordan de ønsker det
skal være å jobbe på avdelingen, hva slags faglig påfyll
de behøver, hvordan de vil det skal oppleves å være
pasient og pårørende på avdelingen vår osv.

I tillegg har vi tatt hensyn til strategidokumenter og
sykehusets kjerneverdier som er helhet, respekt, like-
verd og medbestemmelse.

Ellers er jeg opptatt av god, grunnleggende syke-
pleie og at vi må tilstrebe det til tross for stadig nye
effektiviseringstiltak. God praksis, eller i dette tilfelle
god sykepleie til hjertepasienten, innebærer også spesi-
alisering og oppdatering i tillegg til den grunnleggende
sykepleien. Ellers syns jeg det er viktig å jobbe med
holdningene våre. Dette er noe jeg er opptatt av og prø-
ver å jobbe med kontinuerlig. 

– Hvordan bruker du og mener du lederrollen bør
brukes for å oppnå de faglige målene i avdelingen?

– Jeg bruker lederrollen til å legge til rette for at de
ansatte har mulighet til å øke kompetansen sin. Dette er
helt nødvendig for å holde et høyt faglig nivå på tjenes-
tene våre. Vi har blant annet lagt opp turnusen slik at
alle får deltatt på temadager som arrangeres for alle
ansatte på de hjertemedisinske avdelingene. I tillegg
legges det til rette for at alle nytilsatte kan delta på egne
introduksjonsdager om sykepleie til hjertepasienten.
Det blir også avsatt tid til HLR-undervisning, gjennom-
gang av medisinsk teknisk utstyr osv. Ellers tror jeg det
er viktig at den som er leder viser at en er opptatt av
faget, og på den måten kan fungere som en rollemodell
og inspirator. For å få til dette er det selvsagt viktig at
den som er leder også får faglig påfyll.

Jeg bruker også medarbeidersamtaler for å kartleg-
ge hver enkelts behov for kompetanseheving og følger
opp dette. Assisterende avdelingssykepleier en viktig
medhjelper og en ressurs som er enestående til å plan-
legge og administrere. Vi har også undervisningssyke-
pleier på avdelingen som har avsatt tid til å jobbe med
fagutvikling en dag i uka. Undervisningssykepleieren
vår er en ildsjel som er en stor bidragsyter for å oppnå
de faglige målene i avdelingen. Samarbeid med andre
ledere og et godt nettverk forøvrig er også viktig. På de
hjertemedisinske avdelingene her på St. Olav vil jeg si at
det er et godt samarbeid.

– Har du eksempler på noe som har bidratt til å
bedre sykepleien og pasient- og pårørendetilbudet i
avdelingen?

– I 2005 gikk vi fra å ha gruppesykepleie til å ha til-
nærmet primærsykepleie. Dette har skapt mere konti-
nuitet i pasient- og pårørendeomsorgen.

Det er obligatorisk for alle nytilsatte å gå gjennom
trinn 1 i klinisk fagstige. Dette sikrer at alle har en del
grunnleggende kunnskap. Flere har fått hevet kompe-
tansen sin, blant annet har en av sykepleierne tatt
videreutdanning i kardiologisk sykepleie. I tillegg har
mange gjennomført «Hjertekurset» som arrangeres ved
St. Olav.

Pasientundervisningen er også under stadig forbed-
ring. Vi har blant annet tatt i bruk informasjon som er
utarbeidet på en annen hjertemedisinsk avdeling på St.
Olav (se presentasjon i forrige Hjerteposten).

Vi har innført bruk av elektronisk pasientjournal i
2006. Dette tror jeg har ført til en bevisstgjøring og bed-
ring av sykepleiedokumentasjonen.

– Hvordan prioriterer du arbeidet med å øke in-
teressen for kompetanse- og kunnskapsutvikling over-
for ansatte i din avdeling?

– Prøver å prioritere dette høyt, men det er en stor
utfordring med stramme budsjetter og stadig nye krav
til effektivisering. Likevel synes jeg det gjøres en kjem-
pejobb her i forhold til faglig utvikling. Jeg synes også
det er viktig å prioritere at vi sikrer overlevering av
kunnskap og at vi blir flinke til å dele kunnskap.

Det er viktig å jobbe med å holde motivasjonen og
inspirasjonen oppe hos alle ansatte. Med høy arbeids-
belastning er det ikke lett å få folk til å ta så mye initia-
tiv selv. I tillegg til å prøve å motivere i hverdagen, bru-
ker jeg også medarbeidersamtalene til dette.

– Hva mener du er hovedutfordringen i å lykkes
med faglig utvikling og bedring av pasient- og pårø-
rendetjenestene fremover?

– Det en stor utfordring å skape tjenester av høy
kvalitet samtidig som rammene blir trangere. Vi må være

løsningsorienterte og endringsdyktige. I tillegg er det
viktig at jeg som leder klarer å være en inspirator. At 
vi ikke flytter på grensene for god praksis, tror jeg også
er viktig for å lykkes med dette. Det er bare sykepleier-
ne som vet hvor grensen for god praksis går. Kvalitets-
sikring av det vi gjør må også være i fokus.

– Har LKS tilstrekkelig faglig fokus og hvordan
opplever du faggruppens fokus i forhold til ledere?

– Jeg syns absolutt at LKS har tilstrekkelig faglig
fokus. Hjerteposten er et fint tidsskrift som gir oss inn-
blikk i hva som skjer rundt omkring. Seminarene som
arrangeres er også gode, og det er viktig med sånne fora
for å utvikle faget, og for å treffe andre hjertesyke-
pleiere.

Har ikke sett noe særlig i forhold til at faggruppen
har hatt fokus på ledere tidligere, men NSF har jo satset
en del på ledere. Dette opplever jeg som veldig positivt
og jeg har selv deltatt på NSF sine regionale møter i
2006.

– St. Olav er jo inne i det mange betegner som en
økonomisk krise. Hvordan påvirker dette muligheten
for å drive med fagutvikling og hva kan du som leder
gjøre i forhold til dette?

– På grunn av nedskjæringer er stillinger blitt fjer-
net. Dette gjør at det blir vanskeligere å drive fagutvik-
ling. Det er lite rom for å ta folk ut av avdelingen, og
ingen penger til innleie av vikarer.

Som leder må jeg prøve å påvirke lenger opp i sys-
temet, argumentere for betydningen av fagutvikling, 
og hvor viktig det er at vi beholder for eksempel de
faste temadagene våre. I tillegg er det jo en del lov-
pålagte ting som HLR og gjennomgang av medisinsk
teknisk utstyr. Jeg må da prøve å få de som sitter med
pengesekken til å forstå at dette er opplæring vi må få
frigjort tid til å gjennomføre.

Møt avdelingssykepleier Aase Ervik
ved Hjertemedisinsk avdeling B9 

på St. Olavs Hospital

Aase Ervik er avdelingssykepleier ved Hjertemedisinsk
avdeling B9 ved St. Olavs Hospital.
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Av Øivind Kristensen, redaktør i Hjerteposten

Navn: Magnhild Nøstbakken
Arbeidssted: Stord Sykehus

Magnhild Nøstbakken:
1. Hvorfor søkte du på videreutdanningen?
– I grunnen var det ganske tilfeldig. Eg var kommen til
eit punkt der eg hadde behov for nye utfordringar,
hadde energi og overskudd. Så da eg leste om undervis-
ninga i «Sykepleien», var det å gå inn på Internett og
lese meir, samle saman mine vitnemål og attestar samt
arbeidsbevis og få det av garde til HIB.

Det at eg tok kirurgisk intensiv på 70-talet og no
arbeida blant hjertepasientar med ulike diagnosar på
ein overvåkningsavdeling, gjorde at eg syntes denne
utdanninga var som laga for meg. Sidan gjekk resten
greit, sjukehusledelsen var utruleg positiv og gav med
det samme utrykk for kva økonomisk støtte eg kunne
venta meg. Sidan eg arbeida 50 % og utdanninga var
organisert som vekesamlingar gjennom 1 1/2 år, var det
ikkje vanskelig med permisjonar dei vekene det gjaldt
heller. Så all ros til leiinga ved Stord sjukehus som var så
imøtekommende.

2. Hvilke forventninger hadde du og har utdan-
ningen svart til disse?
– Forventningane var store. Det å føle meg trygg i pasi-
entsituasjonar, både akutt og ved samtale/informasjon
til pasienten var det viktigaste. Vita at eg hadde den
nyaste og beste kunnskapen om det aktuelle, basert på
forskning. For slik å kunna formidla tryggeleik vidare til
pasienten.

Å observera og tolka hjerterytmer, analysera EKG,
vita bakgrunnen for og kva behandling dei forskjellige
rytmane krev.

Eg hadde nok størst forventningar til meg sjølv.

Dette ville og skulle eg, ikkje berre gjennomføra, men
verkeleg læra/kunna.

Utdanninga svarte så klart til forventningane. Eg var
skikkelig inspirert fra første dag. Sjølv om ein del var
aldeles nytt, bygde det på det eg hadde lært før og det
gav ein god startfølelse.

3. Er det noe spesielt du vil fremheve med utdan-
ningen?
– Sidan eg arbeidar ved ein felles intensivavdeling og
kjem i kontakt med mange pasientgrupper, syntes eg 
alt var relevant. Det at me mellom samlingane hadde
omfattande oppgåver å arbeida med innan eit felt, 
gjorde at me fekk tid til å setja oss grundig inn i det
aktuelle emnet enten via anbefalt litteratur eller via
Internett. Samtidig arbeidde me med rytmeanalyse. Så
personleg syntes eg dette var ein glimrande læresitua-
sjon. Det å treffe kollegaer fra heile landet i samlingane
var også inspirerande.

All korrespondanse mellom samlingane foregjekk via
Internett og i starten tenkte eg at dette kom til å bli den
største utfordringen. Men så gjekk det greit det og
mykje takka være 18-åringen min heime som måtte «trå
til» rett som det var.

4. Hvordan formidler og deler du den kunnska-
pen du har tilegnet deg?
– Eg arbeidar sammen med ein kjempedyktig stab der
dei fleste etter kvart har intensivutdanning. Men eg fekk
ei flott blomst på sommaravslutninga til avdelingen og
det var overraskande, gledelig og ei bekrefting syntes
eg. Elles føler eg vel at eg er ein ressurs som blir satt 
pris på!

5. Hvordan oppleves merkompetansen verdsatt i
praksis etter videreutdanningen?
– Ganske tidleg i utdanninga satte eg meg eit mål om å
starte opp med hjertekurs for våre hjerteinfarktpasien-
tar, PCI og ACB-opererte. Dette arbeidde eg med som-
maren –05 og tok det opp med ledelsen vår på haust-
parten. Det blei godt mottatt og no har me hatt hjerte-
kurs anna kvar måned i eit år og har satt av datoar for
heile 2007. Me har kardiolog som ansvarlig, fysiotera-
peut, psykiatrisk sjukepleiar, oss to kardiologiske sjuke-
pleiarar som kom fra Stord sjukehus og tok vidareut-
danninga, representant fra trygdekontor og brukar fra
LHL Stord med og dette ser ut til å fungera svært bra. I

Intervju med spesialsykepleiere 
i kardiologisk sykepleie

Det er nå et halvt år siden kull II ved videreutdanningen ved Høyskolen i Bergen ble utek-
saminert som spesialsykepleier i kardiologi. I den forbindelse stilte vi to av de nyutdanne-
de spesialsykepleierne noen spørsmål:

tillegg og som ein forlengelse av dette, har me fått vera
på medlemsmøte i LHL og hatt innlegg. Der fekk eg leg-
gja fram noko av det eg arbeidde med i fordjupings-
oppgåva mi, næmeslig om hjerterehabilitering i ein
hjerteskule etter utskriving fra sjukehus.

Så vil eg anbefala utdanninga på det varmaste til alle
som ynskjer å oppdatera seg innan evidensbasert/forsk-
ningsbasert kunnskap. I tillegg til inspirerande fore-
dragshollare som alle brenn for sitt felt, må eg og få
skryte over dei flotte personane som står ansvarleg for
utdanninga.

Suzanne K. S. Aschehoug:
1. Hvorfor søkte du på videreutdanningen?
– Eg søkte på vidareutdanninga fordi eg hadde lyst til å
lære meir om hjertet. Eg hadde også lyst på nye utford-
ringar og eit større fagleg engasjement. 

2. Hvilke forventninger hadde du og har utdan-
ningen svart til disse?
– Eg forventa å bli oppdatert fagleg, noe som utdan-
ninga absolutt har svara til. Det ble også noen kjekke
turar til Bergen. 

3. Hva vil spesielt fremheve ved utdanningen?
– Det var jamt over svært godt nivå på forelesarane vi
hadde. Det var mykje utfordrande gruppearbeid, og eg
synest to vekers samlingar var veldig positivt. På denne
måten kunne ein ha fullt fokus på faget i dei to vekene.
Ein vart godt kjend med dei andre studentane, danna
nettverk og utveksla erfaringar. 

4. Hvordan formidler og deler du den kunnska-
pen du har tilegnet deg?
– I møte med pasienten føler eg meg tryggare, eg kan
lettare svare på spørsmål og informere dei. Eg opplever
også at avdelinga mi satsar på å få fleire kardiologiske
sjukepleiarar. 

5. Hvordan oppleves merkompetansen verdsatt i
praksis etter videreutdanningen?
– Gjennom samtale og informasjon til pasientar og på-
rørande, og eg har halde rytmekurs for nytilsette. 

Navn: Suzanne K. S. Aschehoug
Arbeidssted: Hjertemedisinsk 
overvåkning, Rikshospitalet

Jeg er utdannet syke-
pleier fra Sykepleier-
høyskolen i Nord-
Trøndelag i 1980.
Videreutdanning i in-
tensivsykepleie i 1988.
Har jobbet med hjerte-
pasienter stort sett hele tiden
med et kort avbrekk hvor jeg
jobbet ved kirurgisk intensivav-
deling. Fra 1996 har jeg hatt stil-
ling som fagutviklingssykepleier.

Mitt bidrag til
hjerteposten vil bestå i
å selv skrive artikler
om opplevelser og
erfaring fra egen prak-
sis, og motivere mine
kollegaer til det sam-

me. Det er viktig å dele kunn-
skap med hverandre og moti-
vere til faglig engasjement.
Hjerteposten bør være en arena
hvor dette står sentralt.

Jeg er utdannet syke-
pleier fra Sykepleier-
høyskolen i Sør-
Trøndelag i 1989. Har
i tillegg videreutdan-
ning som helsesøster
fra samme høyskole
fra 2000. Har jobbet en kort
periode som helsesøster og
ellers jobbet på ulike sykehus-
avdelinger. Mesteparten av
tiden har jeg jobbet på St.
Elisabeth, til sammen litt over
10 år. Jeg ønsker å jobbe for 

at Hjerteposten skal
være en bidragsyter
for å spre kunnskap
om hva som skjer
rundt omkring i for-
hold til sykepleie til
hjertepasienten. Ved

å dele kunnskap vil både kom-
petansen og interessen for
fagfeltet øke. 
Ellers håper jeg at det å se
andre sykepleiere skrive arti-
kler kan inspirere flere til å
gjøre det samme.

Vi presenterer nye medarbeidere
i Hjerteposten:

Styret i NSF-LKS ved medlemsansvarlig ønsker å
ha en oversikt over alle medlemmenes e-post-
adresser. Dette for at styret skal få et register som
sikrer rask og billig utsendelse av informasjon.
Send inn din e-post adresse til medlemsansvarlig
Guri Gundersen:

gurigundersen@sensewave.com

NB! Varsle oss ved endring av e-postadressen.

Jon Venås,
fagutviklingssykepleier, Sykehuset Levanger, hjerteovervåkningen:

Eli Grut, sykepleier ved sengeposten, St. Elisabeth, Klinikk for
hjerte- og lungekirurgi:

Vi vil ha

e-postadressen din!
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Heidi Lunde Elstad, kongressdeltaker 
Fagutviklingssykepleier, Feiringklinikken 
Redaksjonsmedlem Hjerteposten
mail: Heidi.Lunde.Elstad@feiringklinikken.no

Kongressen var et samarbeid mellom European Society
of Cardiology (ESC) og World Heart Federation (WHF).
Hovedtema var hjertesykdom og eldre. Det var også
organisert egne sykepleiesesjoner
under kongressen som er hovedfo-
kus for denne rapporten.

Før avreise, ble jeg invitert til
pre-kongressmøte sammen med
Irene Lie (stipendiat, Ullevål), Carina S. Alm (Fagkonsu-
lent i Nasjonalforeningen) og Marit M. Larsen (LKS-
leder). Det enorme programmet ble gjennomgått og
sortert ut fra faglige vurderinger og erfaringer. Første
gang man reiser på en verdenskongress er det smart å
forberede seg godt og lære av andre. Det er ikke tid til å
få oversikt og planlegge programmet når kongressen er
i gang. Å velge ut sesjoner og foredrag fra et så stort pro-
gram er utfordrende. Det kan være lurt å prioritere den
kliniske målgruppen man jobber med, funksjons- og

ansvarsområde, tips om gode foredragsholdere innenfor
hovedtema, forhåndsannonserte nyheter innen forsk-
ning og guidelines samt eget faglig interesseområde.  

Vi ankom Barcelona i sol og varme. Med en dag til
rådighet for orientering, utforsking og sightseeing fikk
vi en inspirerende dose spansk kultur med oss i årene
før kongressen startet. 

Kongressen huset flere norske foredragsholdere:
Irene Lie (stipendiat og intensivsykepleier, Ullevål),
Serena Tonstad (professor, Ullevål), Dan Atar (Professor,
Aker), Jan Erik Norderhaug (Professor, Haukeland) og
Eva Gerdts (Overlege dr.med, Haukeland). I tillegg var
både Tone M. Norekvål  (Stipendiat, Haukeland) og Otto
Smiseth (Professor, Rikshospitalet) ordstyrere i sesjoner. 

Tiny Jaarsma (NL) holdt et engasjerende foredrag
om seksualitet og veiledning av pasienter med hjertein-
farkt/hjertesvikt og kardiologiske sykepleieres ansvar i

dette. Jaarsma påpekte: – Ikke anta
at pasienten allerede vet eller kan
noe om dette, sørg for å få innsikt
hos pasienten og evt. problemer,
begynn alltid med ikke-truende

spørsmål, kombiner tillit og konfidensialitet under sam-
talen, støtt opp under initiativ fra pasienten, hold deg
fordomsfri/ikke bedøm, bruk forståelige ord og et klart
språk, utsett de mest sensitive tema, sørg for at infor-
masjon du gir er godt forklart, innta en optimistisk hold-
ning og imøtese og anerkjenn ulike informasjonsbehov
hos pasienten og  partneren. Jaarsma viste også til et
utvalg av undervisningsressurser og til nettbasert infor-
masjon blant annet på: www.americanheart.org eller
www.hfsa.org.

For gode strategier for seksuell rekonvalesens sa
Jaarsma:– Involver partneren, oppfordre til åpen kom-
munikasjon, anbefal at parets daglige timeplan også leg-
ger opp til intimitet, påminn par at seksuell samhand-
ling kan likestilles med andre daglige aktiviteter ift.
belastning på hjertet, oppfordre par til å ta opp og
melde fra om alle former for opplevde seksuelle pro-
blemer. I spesifikke guidelines for hjerteinfarkt viste
Jaarsma til at seksuell aktivitet kan gjenopptas en til to
uker etter ukomplisert MI, at en komfortabel setting og
det å føle seg uthvilt er viktig, finne gode stillinger,
benytte vorspiel før videre seksuell aktivitet, ikke innta
tunge måltider eller alkohol under en time før seksuell
aktivitet, unngå forhold/partnere du ikke er fortrolig
med, si fra ved ubehagelige symptomer fra hjertet ditt,
bruke nitroglycerin for brystsmerter og vær oppmerk-
som på effekten fra andre medikamenter.       

EUROACTION, en randomisert kontrollert studie på
initiativ fra ESC, skal sørge for å øke livskvalitet i den

Barcelona er en av Europas kulturhovedsteder.
Få andre byer kan vise til en mer utfordrende
arkitektur og teknologi blandet med landets
egne tusenårige katalanske tradisjoner. Her mik-
ses, utfordres og oppheves grenser. 
Med disse kulturhistoriske rammene ble den 
15. verdenskongressen i kardiologi holdt 
i Barcelona 2.-6. september 2006. 

Fagkonsulent Carina Alm, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Noen sykehusavdelinger ved norske sykehus har etter
hvert fått gode tilbud om røykesluttopplegg for pasien-
ter som trenger hjelp til å slutte. Det finnes også andre
metoder som ikke krever like mye ressurser. «Brief in-
tervention» (lette råd har jeg sett det oversatt til på
norsk) fra fastlegen har vist seg å gi gode resultater. 
30 % flere slutter å røyke enn de som ikke får noe råd i
det hele tatt. Dette har legeforeningen tatt alvorlig og
prøver å overtale legene om at «lette råd» hører hjem-
me i enhver legekonsultasjon. Også de kardiologiske
sykepleierne kan ta i bruk metoden. En av de «enkle
metodene» som nevnes som verktøy i WHOs anbefa-
linger er «The five A’s» og «The five R’s». Dette er enkle
spørsmål som viser at du er interessert i å hjelpe og som
kan fortelle deg hvor endringsklar pasienten er. Føl deg
frem og tilby assistanse hvis pasienten viser interesse.
Hvis ikke er det ingen vits i å dytte på med mer infor-
masjon. Gi heller klar melding om at hvis motivasjonen
melder seg, står du klar til å hjelpe. Kanskje har du sådd
et lite frø som starter opp tankeprosessen.

De fem A’er:
- Ask about the tobacco use 
- Advice to quit
- Assess the motivation
- Assist in cessation attempt
- Arrange follow up

De fem R’er:
- Relevance (hvorfor er røykeslutt relevant for deg per-
sonlig)
- Risks (hva er risikoen med å røyke for deg)
- Rewards (hvilke belønninger venter deg hvis du greier
å slutte)
- Roadblocks (identifisere barrierer og hvordan du skal
angripe dem)
- Repetition (følge opp og repetere)

Gode spørsmål å starte med kan være: Har du lyst til
å slutte røyke? Har du prøvd å slutte før? Hvordan gikk
det og hva var det som var vanskelig?

Karl Fagerstrøm, som har utviklet «Fagerstrøms
questionnaire» er en guru i verdenssammenheng på
røykestopp. Han holdt foredrag i Athen og sa det slik: 

Why treat tobacco smoking?
- It’s dangerous
- It’s a dependant disease
- There are effective treatments

Han sa også at «underdosing av NRT (Nicotine
Replacement Therapy) is very common, treat to symp-
toms» og at «There are no contraindications to NRT if
the alternative is smoking». Quist Paulsen som er kolle-
ga av Frode Gallefoss la frem deres studie fra Vest-Agder
og sa det samme. NRT er altfor lite anerkjent og brukt i
Norge når vi vet at det dobler sjansene for at røykeslutt
skal bli vellykket.

For deg som vil lese mer om hvordan helsepersonell
kan og bør bistå pasientene finnes god litteratur på lin-
kene under. Her får du vite mer om hvordan man kan
motivere, hvordan de forskjellige hjelpemidlene og
legemidlene fungerer og tips for veiledning både indivi-
duelt og i gruppe. 

http://www.who.int/tobacco/resources/publications/en/intro_chapter3.pdf 
http://www.fhi.se/shop/material_pdf/R200614_tobaksavvanjning0607.pdf 

Hjertesykepleierens rolle 
ved røykeslutt hos pasienten

Referat fra Europrevent (European
Congress on Cardiovascular Prevention and
Rehabilitation) i Athen mai 2006

Parthenon er snart 2500 år gammelt. Det ligger på
Akropolis i Athen, og er et tempel viet til Athene, 
gudinne for visdom, strategi og krig . (Bildet er gjengitt med 
tillatelse fra Department of Classical Studies at the University of Richmond --
Richmond, Virginia USA)

Fra spansk mottakelse med sosialt samhold og utveks-
ling av alle kardiologiske sykepleiedelegater med spen-
nende spansk tapas og drikke. Bilde over viser fra ven-
stre: Heidi Lunde Elstad, Feiringklinkken, Irene Strøm,
Rikshospitalet, Øivind Kristensen, Aker Sykehus, Carina
S. Alm, Nasjonalforeningen og Gerd-Kristin Øistad,
Rikshospitalet.
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europeiske befolkningen ved å redusere påvirkning av
kardiovaskulær sykdom gjennom forebyggende infor-
masjon og tiltak i spesialist- og primærhelsetjenesten.
Studien baserer seg på ESC guidelines fra 2003 innenfor
forebyggende kardiologi. Sykepleiere er ledere av tverr-
faglige team som består av ernæringsfysiolog, fysiotera-
peut, idrettsfysiolog, kardiolog og fastlege. Studien anses
som det mest omfattende prosjektet utført innen fore-
byggende kardiologi, med mer enn 10 000 pasienter
med akutt coronar sykdom, stabil angina pectoris og
høyrisikopasienter og deres pårørende fra åtte euro-
peiske land. Målene er å få signifikant reduksjon av risi-
kofaktorene knyttet til koronarsykdom; kosthold, røy-
king, fysisk aktivitet, overvekt, blodtrykk, kolesterol og
glucose. Intervensjonsprogrammet testes ut i 12 ulike
sykehus (over 16 uker) og i 12 primærhelsetjeneste-
områder (over 1 år). Deltakerne i studien randomiseres
til enten EUROACTION- gruppen eller til å motta ordi-
nær oppfølging/omsorg.

Ett års resultater har vist seg så positive at strategi-
en nå anses som den nye standarden innenfor forebyg-
gende kardiologisk omsorg i Europa, både i sykehus og
primærhelsetjenesten: 72 % av pasientene som deltar i
EUROACTION-programmet konsumerer anbefalt meng-
de frukt og grønnsaker sammenlignet med 35 % som får
vanlig veiledning/oppfølging. 54 % av pasientene i
EUROACTION-programmet oppnår mål for fysisk akti-
vitet (30-45 min. 4-5 x/uke) ved 60-75 % av gjennom-
snittlig max. hjertefrekvens mot 20 % i pasientgruppen
som mottar ordinær veiledning/oppfølging. Blodtrykks-
mål (<140/90 mmHg) ble oppnådd av 72 % av pasien-
tene i intervensjonsgruppa mot 60 % av pasientene i
kontrollgruppen hos ikke-diabetiske pasienter. Syke-

pleierens rolle som teamkoordinator og perspektivet på
helhetlig oppfølging tilskrives mye av æren for disse
resultatene. 

Sesjonen «Women and heart disease: from science
to action» ble holdt på initiativ av World Heart
Federation Science Initiatives. Dr. Sonia Anand (CAN)
diskuterte globale forskjeller i risikofaktorer hos
kvinner med data fra 52 land og 270 000 pasienter i
INTERHEART-studien. Ni risikofaktorer er identifisert
for utvikling av MI på verdensbasis: ApoA/B, røyking,
diabetes, hypertensjon, abdominal fedme, psyko-sosiale
faktorer, for lite frukt og grønnsaker, fysisk inaktivitet og
alkohol-inntak. Kvinner er gjennomsnittlig 9 år eldre
enn menn når de debuterer med hjertesykdom.
Diabetes, fysisk inaktivitet og mangel på alkoholinntak
er tydeligere forbundet med MI hos kvinner enn menn.
Risikofaktorer hos yngre kvinner (35-45) er ikke for-
skjellige, men mindre vanlig. Men når risikofaktorer
forekommer er de mer betydningsfulle for utvikling av
MI hos yngre kvinner sammenlignet med eldre kvinner.
Derfor må  risikofaktorer hos yngre kvinner identifise-
res, tas seriøst og møtes med forebyggende og behand-
lende tiltak, påpekte Anand. Lavere forekomst totalt av
risikofaktorer blant yngre kvinner sammenlignet med
yngre menn (for ek-sempel røyking og unormale blodli-
pider) har betydning for lavere forekomst av MI før 60-
års alder hos kvinner. Blant kvinner øker forekomst av
metabolsk syndrom etter menopause. Bestemte risiko-
faktorer har økende forekomst med høyere alder hos
kvinner: lipider, diabetes, abdominal fedme og hyper-
tensjon. I 2020 vil 19 millioner mennesker i utviklings-
land dø av hjerte-karsykdom. 

Sania Nishtar fra Pakistan holdt et svært engasje-
rende og tankevekkende foredrag med sterke bilder
med fokus på kvinners levevilkår i den 3. verden i møte
med hjertesykdom. Nishtar stilte blant annet spørsmål
om hvordan kan kvinner kan få oppdaget at de har risi-
kofaktorer eller utviklet hjertesykdom når det verken er
holdninger, kultur eller økonomisk mulig for mange
kvinner å oppsøke lege for undersøkelse og behandling
i flere land og kulturer.   

Stipendiat Irene Lie (Ullevål) presenterte funn fra
sitt dr.gradsarbeid «The HINCAB study; A Home based
Intervention in Coronary Artery Bypass Grafting pati-
ents and the influence on anxiety and depression», et
randomisert kontrollert forsøk. Hensikten med studien
er å evaluere effekten av hjemmebasert intervensjons-
program i sykepleie for CABG-pasienter 2 og 4 uker et-
ter bypassoperasjon. Foredraget reiste flere interessante
spørsmål til diskusjon på hvordan sykepleiefaglig opp-
følging av hjerteopererte pasienter bør skje etter utskri-
velse fra sykehus. Dette viser at norsk sykepleieforsk-
ning er viktig bidrag i utviklingen av kardiologisk syke-
pleie internasjonalt.   

Fra den kliniske sesjonen, «Families matter too: inter-
ventions in support of family care», holdt spesialsyke-
pleier N.P Frankhuizen (NL) et spennende innlegg om

erfaringer fra å ha pårørende tilstede under rescucite-
ring av pasienter i hjerteovervåkning. Foredraget illu-
strerte hvordan et konkret klinisk problem kan løses
gjennom systematisk faglig utvikling og bruk av forsk-
ningsresultater for å få innført nye kliniske retningslin-
jer i egen praksis. Frankhuizen konkluderte ut fra et
familieperspektiv at tilstedeværelse av pårørende fjer-
ner tvil om hva som skjer med pasienten under rescu-
citering, styrker troen på at alt som er mulig å gjøre har
blitt gjort, reduserer usikkerhet og frykt, øker støttende
omsorg og hjelp til pasienten, styrker familiebånd og til-
hørighet, gjør det enklere å gå videre i livet og se til-
bake på det livet man har hatt sammen, initierer og 
styrker sorgprosessen. Nær alle familiemedlemmer som
har erfart dette, rapporterte at de ville tatt det samme
valget igjen. 

Kultur i Barcelona
Barcelonas mest berømte matmarked, Mercat de La
Boqueria, en enorm markedshall med over 100 boder
med ferske matvarer med rikholdig utvalg av fisk, kjøtt,
oster, frukt, grønnsaker og krydder i løsvekt. Et fan-
tastisk sted hvor du kan sette deg ned å bestille kaffe,
drikke og ferske matvarer. Antoni Gaudis kirkebygg
Sagrada Familia er et verk. Kirkebygget beskrives som
en prestasjon innen fantasifull arkitektur og har vært
opphav til utallige kontroverser. Gaudi viet sitt liv til 
kirken, men døde i 1926 før den var fullført. Kirken 
er ennå ikke fullført, åtte av tolv planlagte spir er fore-
løpig reist. Det er mulighet til å se utviklingen og full-
føringen av en av verdens åttende vidunder frem til ca.
2030. Ulike billedhuggere og kunstnere gir sitt bidrag 
til Gaudis visjonære kirkebygg gjennom finansiering fra
om lag en million besøkende hvert år. Gaudiparken 

ligger midt i Barcelona by og er full av fantasifulle sym-
boler og arkitekturkunst. Den må ha vært svært utfor-
drende å presentere på kunstnerens Gaudi’s tid.

Stor takk til LKS for stipend på kr. 5000,- og mulig-
het til å delta på en lærerik verdenskongress.

Heidi L. Elstad på besøk i Gaudiparken.

Sagrada Familia Gaudiparken

Mercat 
de La
Boqueria

Akuttkardiologi i Praha
Siv Osdal

Invitert foredragshaldar Kari Frøslie Svendsen og
stipendmottakar Siv Osdal refererer – forfatta i
fellesskap, redigert og ført i nynorskpennen av
sistnemnde….

European Society of Cardiology, Working Group on
Acute Cardiac Care, arrangerte i haust sin andre euro-
peiske kongress. 1326 deltakarar frå til saman 116 nasjo-
nar var samla i Praha 21-24 oktober, 2006 for å oppda-
tere kunnskap i akuttkardiologi. Noreg var godt repre-
sentert både med legar og sjukepleiarar.  

Kongressen hadde totalt 48 sesjonar med fem fore-
drag i kvar sesjon. Med fire parallelle sesjonar måtte ein
gjere nokre val. 

Kun ein sesjon var via til sjukepleie. Tone M.
Norekvål leia sesjonen saman med T.J. Quinn. Gledeleg

mange møtte opp og fekk høyre på gode og gjennom-
arbeidde foredrag. Tema for foredraga var: Fordelar ved
tidleg glukosekontroll hjå pasientar med akutt koronar
syndrom (AKS), langt QT-syndrom, akuttilfelle hjå vaks-
ne med medfødd hjartefeil, CPAP-behandling og utfor-
dringar innan moderne kardiologisk sjukepleie. 

M.C. Deaton presenterte ei rekke ulike studiar som
understrekar kor viktig det er med tidleg glukosekon-
troll av pasientar med AKS. Ho la vekt på sjukepleiaren
si rolle ved å bidra til utarbeiding av protokollar, ansvar
for å initiere blodsukkerkontroll og engasjement i for-
sking.

Ho oppsummerte med at tidleg glukosekontroll er
vanskeleg å gjennomføre utan engasjerte sjukepleiarar.

Eg er stolt av å kjenne Kari Frøslie Svendsen frå
Drammen! Ho presenterte foredraget sitt «Long QT-
syndrome. What do we need to know?». Som ein av fem
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foredragshaldarar må det seiast at ho
utmerka seg, både pga innhaldet og
framføringa. Temaet er lite belyst sju-
kepleiefagleg og såleis «nytt» for
mange. Kari er behageleg å høyre på.
Ved at ho innleia med ein kasuistikk
ga ho foredraget eit personleg preg.
Ho ga vidare ei oversikt over preva-
lens, genetikk, patofysiologi og
behandling. Sjuke-pleiaren si rolle
vart godt belyst.  Ho avslutta med
framtidige utfordringar i høve til
utgreiing og behandling av langt QT-
syndrom. 

Det var også ein eigen posterse-
sjon for akuttkardiologisk sjuke-
pleie. 11 av totalt 439 posterar var sjukepleierelaterte.
Det var diverre ikkje posterar frå det norske fagmiljøet.

Programmet elles inneheldt mange interessante
foredrag. Det vart fokusert mykje på AKS. Trombolyse vs
PCI ved STEMI, aggressiv medikamentell behandling og
tidleg invasiv behandling av NSTEMI for å nemne noko.
Akutt hjartesvikt og kardiogent sjokk var også via stor
merksemd. Det er stadig ein del motstridande for-
skingsresultat om kva som er beste behandling.
Gjennomgangstone uansett metode: Revaskularisering!
Revaskularisering!! Revaskularisering!!! Snarast råd,
medikamentelt og/eller invasivt.

Ein forelesar som gjorde inntrykk var legen frå
Barcelona som snakka om non-invasiv ventilasjon ved
lungeødem. Han konkluderte med at behandlinga er
effektiv, men krev dyktige og velutdanna sjukepleiarar.
Dette veit me sjukepleiarar frå eigen praksis, men det er
kjekt å få det stadfesta frå ein autoritet på ein interna-
sjonal kongress!

Den danske legen Clementsen hadde eit engasje-
rande innlegg om behandling av ventrikulære arytmiar
under transport av STEMI-pasientar til akutt PCI. Sjølv
om transporttida kan vere kort, meinte han at det ville
løne seg å ha med spesialtrena sjukepleiar/lege for bet-
re overvaking og behandling, som for eksempel admi-
nistrering av betablokkar.

Vanskelege hemodynamiske situasjonar hjå den kri-
tisk sjuke, var ein populær sesjon. Her var det gjennom-
gang av fleire studiar på nedreveggsinfarkt med høgre
ventrikkelaffeksjon. Høgreaffeksjon råkar 30-50 % med
nedreveggsinfarkt, men over 60 % er asymptomatiske.
Lågt blodtrykk, halsvenestuvning og klare lunger (rtg
th) kjenneteiknar desse pasientane.

Kardiogent sjokk er ein frykta komplikasjon og gjev
svært dårleg prognose. Eldre pasientar med nedre-
veggsinfarkt og høgreaffeksjon har høgare mortalitet.

Bodskapen er:
1. Oppdag høgreaffeksjon tidleg - ta høgreavlednings-
EKG av alle nedreveggsinfarkt.
2. Reperfusjon.
3. Volumterapi (forsiktig hjå dei eldre pasientene).

4. Inotropi/IABP (aortaballongpum-
pe). 
5. Ved utvikling av kardiogent sjokk –
vurder rescue PCI.
6. Ved utvikling av AV-blokk;  AV-
sekvens pacing.
7. Unngå alle vasodilaterende medi-
kament; nitroglycerin, morfin etc.

Ein sesjon gjorde særleg inn-
trykk, nemleg den som omhandla
medisinske feil i kardiologiske inten-
sivavdelingar.

Karismatiske Y. Donchin frå
Israel kasta lys over problemstillinga
på ein glimrande og kreativ måte.
Han vektla at menneskeleg svikt sta-

dig skjer og er medverkande til at feil oppstår. Hans
hovudbodskap var å vere audmjuk og ærleg, og vidare
rekonstruere og debrife situasjonen for å lære av sine
feil. Han noterte seg at det av dei få frammøtte var 
flest kvinnelege tilhøyrarar.  Kanskje mange sjukepleia-
rar….?

Det er vanskeleg å trekke ut kva ein har fått med seg
av ny kunnskap på ein slik kongress. Det er som før
nemnt ein del motstridande forskingsresultat – og bas-
tante sanningar har gjerne kort levetid.

Eit inntrykk er imidlertid at ein legg større vekt på
biomarkørane si rolle i høve til diagnostisering av AKS.
Det vert særleg fokusert på Troponin, BNP og CRP.

Statinbehandling vart sett kritisk under lupa i eit
foredrag om hjartesvikt. Her vart det hevda at eit visst
lipidnivå kan vere bra ved hjartesvikt og at desse pasi-
entane bør få berre ørsmå statindosar (0,1 mg/døgn).

Redefinisjon av AKS var tema for ein sesjon.  Det
vart lagt vekt på at det er viktig med ein felles global
definisjon av hjarteinfarkt.  I løpet av neste år vil det tru-
leg ligge føre definisjonar og klassifiseringssystem (MI
type 1-5) som mellom anna  tek høgde for ny forsking
om tydinga av biomarkørverdiane.

Praha er ein vakker by og det vart også tid til litt
sighseeing. Me spaserte gjennom gamlebyen, over den
vidgjetne Karlsbrua og gledde oss over synet av opp-
lyste og velhaldne byggverk i ein overraskande rein by.
Ein såg ikkje søppel i gatene – noko å lære for oss nord-
menn? 

Imidlertid må det seiast at den tradisjonelle maten
ikkje er særleg hjartevenleg, det var mykje fjøsfeitt og
lite antioksidantar.

Det er gledeleg å stadfeste at me i Noreg er høgst
oppegåande på behandling og sjukepleie i akuttkardio-
logi. Som rikaste nasjon i verda har me også økonomi
som gir oss høve til å ta i bruk moderne og dyre be-
handlingsmetodar.

Det er kjekt og viktig å vere til stades på ein stor
internasjonal kongress for den reint faglege delen, men
også for å skape relasjonar – «å sjå og bli sett» som norsk
sjukepleiar!

Karlsbrua i Praha.  (Gjengitt med tillatelse
fra CzechTourism)

Frøydis Alstad Berg og Aud Hiller

NSF-LKS-stipend gjorde det mulig for oss å delta på kur-
set How to Set Up and Run an Outpatient Heart
Failure Clinic i november 2005. Kurset var i regi av
ESC, European Society of Cardiology og ble avholdt i
European Heart House som er det administrative sente-
ret for ESC. Senteret ligger i Sofia Antipolis, en landsby
ca 40 minutters busstur fra Nice. Kurset samlet ca 120
deltagere fra hele Europa, og var i hovedsak beregnet på
leger og sykepleiere, men også andre yrkesgrupper del-
tok, blant annet noen fra den farmasøytiske industrien.
Kurset gikk over tre dager og hadde som mål å dekke
de mest sentrale tema som angår hjertesviktpasienten.
Det var i hovedsak forelesninger i plenum, men det var
også lagt inn tid med workshop og debattforum.
Foreleserne var leger og sykepleiere som er anerkjente
for sin forskning og engasjement innenfor hjertesvikt.
Kursledere var Kenneth Dickstein fra Stavanger og Tiny
Jaarsma fra Groningen, Nederland. For øvrig var også
Lynda Blue fra Glasgow, Ulf Dalhstrøm fra Linkøping,
Kenneth McDonald fra Dublin og Anna Strømberg fra
Linkøping sentrale i arrangementet. Jaarsma, Blue og
Strømberg er sykepleiere som alle har gjennomført
forskningsprosjekter hvor sykepleie til hjertesviktpasi-
enter har vært sentralt. 

Kurset var lagt opp med en «kronologisk» gjennom-
gang av hjertesviktpasienten. Man innledet med diag-
nostisering og vurdering av sviktpasienten (Dickstein),
og L. Blue ga oss en oversikt over ikkefarmakologisk
behandling og McDonald tok for seg den farmakologis-
ke. Dahlstrøm og Strømberg gikk gjennom behandling
av komorbiditet ved svikt, mens Blue ga en oversikt
over forskjellige behandlingsmodeller.  T. Jaarsma tok for
seg «The multidisiplinary heart failure team» som hun
presenterte på en illustrerende måte med fotballag som
metafor. «Laget» rundt en sviktpasient består av mange
personer med ulike oppgaver, men alle har felles mål.
Hun viste til at det kan være involvert mange aktører og
yrkesgrupper i samhandling rundt pasienten, for ek-

sempel ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, farmasøy-
ter, psykologer i tilegg til leger og sykepleiere. Hvor
mange trengs, og er de nødvendige? Det var ofte livlige
diskusjoner etter innleggene, men som vanlig var
legene mer aktive enn sykepleierne. De fleste av oss
ikke-engelskspråklige sykepleiere trenger nok trening i
å diskutere fag på engelsk i slike fora. 

Det ble også satt fokus på vurdering og behand-
lingsalternativer for den dekompenserte pasienten, bå-
de i hovedforelesning og i workshopene. I worksho-
pene diskuterte man hvilke modeller man kan eller bør
drive HS-poliklinikker etter, og hvilke roller har syke-
pleierne og hvilke har legene. Hvem gjør hva? Dette
bidro til interessante diskusjoner som viste ulikheter i
måten hjertesviktpoliklinikkene administreres på i de
forskjellige landene i Europa. I de skandinaviske lan-
dene er det relativt små forskjeller, og poliklinikkene 
er tilknyttet sykehusenes hjertemedisinske avdelinger,
mens England skiller seg ut mht at driften ofte 
er tilknyttet primærhelsetjenesten. Dette gir fordeler og
ulemper av forskjellig typer. I de sør- og tidligere østeu-
ropeiske landene er utbygging av sviktpoliklinikker
kommet forholdsvis kort ennå. 

Dette var et kurstilbud som dukket opp på det rette
tidspunktet for oss hjertesviktsykepleiere fra Trond-
heim. Vår hjertesviktpoliklinikk var relativt nystartet, og
tiden var moden for å få faglig påfyll om nye forsk-
ningsbaserte metoder både mht behandling, sykepleie
og drift. En annen viktig faktor med et slikt kurs er å
danne og vedlikeholde hjertesviktnettverk på tvers av
landegrensene. Dette bidrar til å holde engasjementet
og den faglige interessen oppe i hverdagen. Vi anbefaler
kurset på det varmeste hvis det blir arrangert på nytt
(dette var 3. gang), noe vi fikk forståelsen av at det fore-
ligger planer om.

Hjertesviktkurs i Nice

Engasjerte og erfarne møteledere Dickstein og Jaarsma

Frøydis, Aud og Jonna fra Sverige
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Kari Frøslie Svendsen

Bakgrunn
Prosjektet røykfrie sykepleierutdanninger byg-
ger på erfaringene fra «røykfrie sykehusansat-
te». «Røykfrie sykehusansatte» ble etablert
som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk
sykepleierforbund (NSF), Norsk helse og so-
sialarbeiderforbund, Norsk kommuneforbund
og Den norske lægeforening. I etterkant av pro-
sjektet «røykfrie sykehusansatte» ble NSFs Faggruppe
for undervisning og fagutvikling (FUF) bedt av NSF om
å iverksette tilsvarende tiltak overfor sykepleierutdan-
ningene i Norge. NSF var bekymret over at så mange
sykepleierstudenter er røykere. Målet for prosjektet var
at man ved utgangen av studieåret 2004/2005 skulle
erklære sykepleierutdanningene i Norge for røykfrie.

– Hvordan gikk det så – prosjektgruppeleder Sissel
Tollefsen?

– Arbeidet i prosjektgruppen har vært spennende
og utfordrende. Sammensetningen i prosjektgruppen
har bidratt til at arbeidets innhold har bygget på en sam-
mensatt kompetanse.  Bl.a. har vi hatt stor nytte av å ha
med oss en representant fra en høyskole som hadde
erfaringer fra røykeforebyggende arbeid, og at en re-
presentant fra faggruppen for lungesykepleie kunne
bidra med faglige input samtidig som hun kjente aktu-
elle nettverk innenfor fagområdet. 

Denne type prosjektarbeid er nyttig for å få en
bevisstgjøring omkring helsepersonells rolle i røyke-

forebyggende arbeid. Det viktigste for å få til varige
resultater er imidlertid å se røykeforebyggende arbeid
som en del av undervisningen i helsefremmende og hel-
seforebyggende arbeid i sykepleierutdanningen. Å
bruke undervisningsmetoder som vektlegger sykepleie-
rens veilederrolle i endringsarbeid med pasienter har
også vært tjenlig. 

Målet med prosjektet var å få røykfrie sykepleierut-
danninger i Norge. Grunnen til at vi ikke har oppnådd
dette er flere. For det første har samarbeidet med stu-
dentene ikke fungert slik vi hadde håpet. I ettertid ser
vi at prosjektgruppen i større grad burde ha hatt en
egen strategi for hvordan det skulle jobbes ut mot stu-
dentene ved landets høgskoler. Prosjektgruppen tok i
for stor grad for gitt at dette arbeidet ble fulgt opp av

NSFs tillitsvalgte. Prosjektgruppen var kanskje
også naive i sin tro på at å skape engasjement
hos deltakerne på kick off-seminaret var til-
strekkelig til å få til lokale prosjekter. Prosjekt-
gruppen har fordelt oppfølging av de skolene

som meldte seg på prosjektet, men har fått
tilbakemelding fra kontaktpersonene på de aktuelle

høgskolene om at det har vært vanskelig å videreføre
prosjektet på egen høgskole. Der vi fikk best respons
var høgskolene Diakonova, Sogn og Fjordane og Ber-
gen, som også var representert i prosjektgruppen. 

– Nå som dere har fullført prosjektet; hva tenker
dere om framtiden?

– Nå er det jo etter hvert en stund siden vi avsluttet
prosjektet. Det viktigste holdningsskapende målet tror
jeg er å knytte røykeforebyggende arbeid til undervis-
ningen i sykdomsforebyggende og helsefremmende ar-
beid, slik at kompetansen på feltet blir knyttet til funk-
sjon og ansvarsområdet for sykepleiere. 

– Hvordan er situasjonen per i dag på Høyskolen
i Bergen der du arbeider?

– Studentene får tilbud om å delta i røykeforebyg-
gende prosjekt i forhold til undervisningsmodul i syk-
domsforebyggende og helsefremmende arbeid.

Ellers tror jeg dessverre at det fortsatt er sykepleier-
studenter som røyker.

Prosjekt «røykfrie sykepleierutdanninger»

Presentasjon av 

lokalgruppa i Nord-Trøndelag
Lokalgruppen

Tema for kvelden var:
«Hjerter i lyst og nød» – sex og samliv til hjertepasien-
ten v/sykepleier Ingrid Hallan. 
«Fysisk aktivitet til hjertepasienter» – siste nytt av forsk-
ning på dette området v/fysioterapeut Line Tveiterås.

Etter faglig innslag var det servering av kaffe og
kaker.

Under stiftelsesmøtet ble følgende personer valgt
inn i styret for lokalgruppen:

Leder: Bente Moksnes, Sykehuset Levanger. 
Nestleder: Guri Gundersen, Sykehuset Levanger
Kasserer: Margareta Israelsson, Sykehuset Levanger
Sekretær: Jo Inge Norum, Sykehuset Levanger
Styremedlem: Ina Mikalsen, Sykehuset Namsos
Styremedlem: Maj E. Norum, Sykehuset Levanger 
Styret har blant annet som mål å fokusere på og sti-

mulere til økt faglig engasjement blant sykepleiere som
jobber med hjertepasienter. Vi ønsker også å synliggjøre
sykepleiernes kompetanse, og gjøre studietilbud innen
Kardiologisk sykepleie kjent og verdsatt innen vårt fag-
miljø i Nord-Trøndelag. 

Vi har hatt fokus på å profilere lokalgruppen både
lokalt og over fylkesgrensene. I tillegg har vi jobbet

aktivt i forhold til å øke medlemsmassen. I løpet av siste
halvår har vi økt antall medlemmer med 22. Det totale
tallet per i dag er 64 registrerte medlemmer, og vi håper
på å bli mange flere... 

Siden stiftelsesmøtet i november har stort engasje-
ment og iherdig jobbing innad i styret gitt resultater.
Helt på tampen før jul ble programmet for lokalgrup-
pens første temadag ferdig. Temadagen avholdes på
Levanger 20. februar 2007. Vi har kalt dagen «Med hjer-
tet i fokus – mestring av nye utfordringer.» Forelesere
som kommer er; Tone Norekvål (kvinner og hjerte-
sykdom), kardiolog Torbjørn Graven (moderne behand-
ling av akutt hjerteinfarkt), Andreas Lunnan (pasient-
erfaringer), fysioterapeut Line Tveiterås (siste nytt innen
forskning på fysisk aktivitet til hjertepasienter), ernæ-
ringsfysiolog Sirén Nymo (utfordringer ifht kosthold),
sykepleier Maj Norum (tobakkavvenning) og Cato Zahl
Pedersen (mestring av nye utfordringer). Dette er en
dag vi ser fram til med stor forventning, og håper på
mange påmeldte.  

Bente Moksnes
leder

Et interimsstyre fra Levanger har i løpet av høsten jobbet med planer for oppstart av en
lokalgruppe av kardiologiske sykepleiere i Nord-Trøndelag. 15. november 2006 ble lokal-
gruppen et faktum. Alle medlemmer i fylket fikk invitasjon til temakveld med påfølgende
stiftelsesmøte. Møtet ble holdt i Arken, Sykehuset Levanger, og det ble en vellykket kveld
med gode faglige innlegg.

Endelig lokalgruppe på plass i Nord-Trøndelag.

Intervju med 
prosjektgruppeleder

Sissel Tollefsen, 
høyskolelektor 
ved Høyskolen 

i Bergen



1918

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiereNSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Hjerteposten nr 1 - 2007 Hjerteposten nr 1 - 2007

Av Heidi Lunde Elstad, 
fagutviklingssykepleier, Feiringklinikken

– Kan du kort fortelle litt om kampan-
jene «Go Red for Women», «Women at
Heart» og «Red Dress Campaign» –  Hva
har disse kampanjene som fokus/mål-
gruppe og hvordan startet  de?

– Women at Heart startade för 2 år
sedan i USA av AHA/ACC, de två stora
hjärtorganisationerna.

De har ett extensivt föreläsningspro-
gram samt lobbar bland politiker. Jag träf-
fade de flesta i mars 2005, då AHA ordna-
de mötet «Womens», men har även tidli-
gare haft kontakt med dem, då jag deltog i arbetet om
hjärt-kärlprevention hos kvinnor, Circulation 2004
(Mosca L et al).

Jag och andra har sedan legat på ESC och president
Michael Tendera, att göra något i Europa. Silvia Priori,
den enda kvinnan i ESC-styrelsen, fick i uppdrag i 2005
att organisera något liknande i Europa. Juni 2005 hadde
vi den första stora policykonferensen och beslöt att
kalla kampanjen Women at Heart i Europa, detta är myc-
ket engelskinfluerat. September 2005 hadde ESC möte i
Stockholm med Kvinnlig hjärt-kärlsjukdom som huvud-
tema och då fick kampanjen fart. Svenska Kardiolog-
föreningen beslöt då äntligen att tillsätta en arbetsgrupp
(jag har tjatat på dem länge) och jag är nu ordförande i
denna grupp. 8. mars 2006, på internationella kvinno-
dagen, startade vi kampanjen i Sverige tillsamman med
Hjärt- och Lungfonden och lobbygruppen «1.6miljoner-
klubben». Vi hade föreläsningar samtidigt i 6 svenska stä-
der. I Malmö var det VIC ordföranden sjuksköterskan
Mona Schlyter som ordnande allt. I Stockholm var vi på
Kulturhuset och 1000 personer kom, vi kunde inte släp-
pa in alla! Prinsessan Kristina invigde och Alexandr, 
Lill Lindfors med flera uppträdde och vi hadde toppen
föreläsare som Stefan Rössner, Maj Lis Hellenius, Agneta
Ståhle, Eva Swahn, Hans Gilljam, Gunilla Burell och jag
själv med flera. Vi kallade kampanjen «Women at heart
– Go Red i Sverige». Vi hadde også mannekänguppvis-
ning med röda kläder. Vi använde samma skära hjärtnål
som ESC och sålde massor av nålar under våren på
KICKS-Åhlens och Hemköp och Expressen och Tara
med flera tidningar. Vi fick inn rundt en miljon till Hjärt-
och Lungfonden som ska gå till forskning om kvinno-
hjärtat. Vi erhöll ekonomiskt stöd från olika läkemedels-
firmor och pacemakerfirmor.

– Hvordan kan kardiologiske syke-
pleiere bidra til å redusere «delay time»
fra smertedebut til sykehusinnleggelse
hos kvinner med koronar suspekte
symptomer/ brystsmerter?

– Att vara medveten om könskillna-
derna och kanske medverka i utarbe-
tande av nya manualer för ex ambulanser
med mera.

– Hvilke risikofaktorer skal vi være
særlig oppmerksom på hos kvinner for
utvikling av koronar hjertesykdom?

– Jag tror personligen att högt blod-
tryck, stress och diabetes är de allra vikti-

gaste. Det finns även speciella kvinnliga såsom tidlig
menopaus, komplikationer under graviditet och förloss-
ning såsom toxicos, diabetes, hypertoni. Polycystiskt
ovariesyndrom som drabbar 10-15% av kvinnorna och
som är kvinnans metabola syndrom.

– Hvordan kan vi tilrettelegge for en optimal res-
tituering og har kvinner særlige behov i rehabilite-
ringsfasen?

– Jag anser att män och kvinnor skall ha separat
hjärtinfarkt rehabilitering och har själv startat Saltsjö-
badenprogrammet sedan 1996 där kvinnor efter hjärt-
infarkt, by-passoperation eller PCI erbjuds ett långsiktigt
rehabprogram på 5 år med stresshantering i kombinati-
on med konventionell hjärtrehabilitering. Vår utvärde-
ring har visat att interventionsgruppen jämfört med
kontrollgruppen har mindre sjukhusbesök och läkarbe-
sök samt bättre självrapporterad hälsa och bröstsmärta.

– Hvilke guidelines har vi innenfor området kvin-
ner og hjertesykdom?

– Mosca L et al. bland annat jag själv, Circulation
2004 Stramba-Badiale M et al. bland annat jag själv, Eur
Heart J 2006.

– Hvilke områder er det særlig viktig å forske
videre på innenfor temaet kvinner og hjertesykdom?

– Mera forskning om symptom, gärna från sköter-
skor, mera forskning på mekanismer bakom hjärtinfarkt,
varför insjuknar kvinnor 10 år senare, varför har kvin-
nor inte så mycket atheroskleros? Även kvinnliga aspek-
ter på hjärtsvikt, arytmier, könshormoners betydelse,
klaffsjukdom och  GUCH behövs.

Et slag for kvinnehjertene
Eksklusivt intervju med kardiologen som slår et slag for kvinnehjertene – møt Karin Schenck-
Gustafsson, Genusansvarig i de Svenska Nationella Hjärt-Kärlriktlinjerna från Socialstyrelsen.

Karin Schenck-Gustafsson
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NSF's landsgruppe av kardiologiske sykepleiere 

KONGRESS 2007
Stavanger 19.-21. april

«Fra vogge til anker – med nye tanker»

Tidspunkt Tema Foreleser

08:30-10:00  Registrering / utstilling / kaffe
ÅPNING

10:00-10:10 Kulturelt innslag Kolbein Falkeid
10:10-10:15 Velkommen til NSF-LKS kongress 2007 Marit Mørkved Larsen, Leder NSF-LKS
10:15-10:30 Velkommen til Stavanger Leif Johan Seveland, ordfører i Stavanger

10:30-11:15 Etiske aspekter – behandling av hjertestanspasienter: Anne Cathrine Braarud Næss, 
dyrt og lite nyttig eller meningsfullt? Seksjonsoverlege, Ambulanseavdelingen Ullevål US

11:15-12:00 Fra røyk og kolesterol til vekt og diabetes; Tor Ole Klemsdal, dr.med, Avdelingsoverlege
den nye koronarpasienten Avd. for preventiv kardiologi Ullevål US

12:00 -13:30 Lunch / Utstilling

13:30-14:15 Major ongoing trials of Drugs and Devices Kenneth Dickstein, Professor dr.med
Sentralsykehuset i Rogaland

14:15-14:45 Kaffe / Utstilling

14:45-15:30 Hjertesviktpasienter og samarbeid mellom Kari Korneliussen, Hjertesviktsykepleier
første- og andrelinjetjeneste Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

15:30 Kaffe /Utstilling

15:45 Gruppe 1 går til SAFER
16:00-16:30 Gruppe 1 Omvisning på SAFER simuleringssenter Sissel Husebø, Koordinator SAFER
16:30 Gruppe 2 går til SAFER
16:45-17:15 Gruppe 2 Omvisning på SAFER simuleringssenter Sissel Husebø, Koordinator SAFER

16:00-17:00 Gruppe 3 Tren med Carina Carina Alm, Friskis og Svettis instruktør
NB! Husk å ta med treningstøy Intensivsykepleier,

Fagkonsulent Nasjonalforeningen for folkehelsen

19:00 Bli-kjent-kveld NSF-LKS Lokalguppen i Rogaland

10:30-10:50 Hjertet opp i røyk eller Elin Amrud, Kardiologisk sykepleier
sykepleieveiledet røykeavvenning? Sykehuset innlandet, Lillehammer

10:50-11:10 Fra idé til integrert tilbud i medisinsk poliklinikk Maj Elisabeth Norum, Intensivsykepleier
Med. poliklinikk Levanger HF

11:10-11:30 Informasjon til pasienter med akutt hjerteinfarkt. Lene Kunz Mathisen, Intensivsykepleier
En kvalitetssikringsstudie Hjerteovervåkningsavd. Ullevål Universitetssykehus

11:30-12:00 Kaffe / Posterutstilling

12:00-12:20 Sykepleierdrevet atrieflimmerpoliklinikk, Karin Ausen, Sykepleier
erfaringer så langt Hjertepoliklinikken, Sykehuset i Vestfold

12:20-12:40 Atrieflimmer etter hjertekirurgi. Torill Christensen, Kardiologisk sykepleier
Pasientens ubehag – sykepleiers utfordring Hjertepost Haukeland US

12:40-13:00 Left Ventricular Assist Device (LVAD) Gro Sørensen, Intensivsykepleier og VAD-
som bro til hjertetransplantasjon koordinator, Thorax kirurgisk avd., Rikshospitalet

13:00-14:00 Lunch / Utstilling

14:00-17:00 GENERALFORSAMLING NSF-LKS 2007 LKS styre
GF-saker, valg

19:30 Festmiddag K&K

09:00-10:00 Sekundær prevensjon – Frank Brosstad, Professor dr.med, Rikshospitalet
livslang medikamentell behandling? Dag Thelle, Professor dr.med, Universitetet i Oslo

Jan Erik Otterstad, dr.med Avdelingsoverlege, 
Sykehuset i Vestfold HF

10:00-10:30 Kaffe / Utstilling

10:30-11:15 Palliativ behandling ved kronisk hjertesvikt Torstein Hole, dr.med Avdelingsoverlege
Ålesund sjukehus

11:15-12:00 Spør spesialisten! Hjartepasienten som ressurs Anne Grete Vågen, Kardiologisk sykepleier
Hjertesviktpoliklinikken, Volda sjukehus

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Forebygging av diabetes og hjerte-karsykdommer – Anne Karin Jenum
teori, praksis og resultater fra MoRo-prosjektet dr.med allmennpraksis og Post doc stipendiat

13:45-14:45 Kunst og emosjonell intelligens Svein Erik Kirkeberg, cand.pharm
Kvalitetssikringssjef i AstraZeneca

14:45-14:55 NSF-LKS Kongress 2008

14:55-15:00 Vel hjem

TORSDAG 19.04

LØRDAG 21.04

FREDAG 20.04

SOSIALT PROGRAM TORSDAG 19.04

SOSIALT PROGRAM FREDAG 20.04

09:00-09:20 Informasjon til kvinner med peri-/ Suzanne Aschehoug, Kardiologisk sykepleier
postpartum cardiomyopati Hjertemed. overvåking, Rikshospitalet

09:20-09:40 Enkel ekkokardiografi – en ny sykepleieoppgave Guri Holmen Gundersen, Kardiologisk sykepleier
Hjerteovervåkingen Levanger HF

09:40-10:00 Hjerte-lungeredning (HLR) i den kommunale Margaret Bjåen, Kardiologisk sykepleier
helsetjenesten. Kurs og trening – et forsømt kapittel? Med.int og overvåking, Haukeland US

10:00-10:30 Kaffe / Utstilling
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Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefon-
tilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre 
med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

Nasjonalforeningens Hjertelinje er ikke en 
medisinsk eller diagnostisk tjeneste, og kan 
derfor ikke erstatte besøk hos lege.

Hjertelinjen formidler også Nasjonalforeningens 
ti hjertebrosjyrer om ulike temaer knyttet til 
hjerte- og karsykdommer.

Hjertelinjen er betjent av helsepersonell med 
taushetsplikt. De svarer  på spørsmål om 
kosthold, trening, mentale reaksjoner og samliv 
i forbindelse med hjerte- og karsykdom. 

Telefontjenesten er gratis, innringer betaler 
bare vanlig lokaltakst.

Hjertelinjen er åpen man-fre  10.00 - 14.00. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som arbeider for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opp-
lysning og praktiske tiltak. Nasjonalforeningens hjerteforskning og forebyggende arbeid fi nansieres av innsamlede midler, uten statstøtte.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon som arbeider for å
bedre folkehelsen gjennom forskning, opplysning og forebyggende tiltak.

Til vårt sekretariat i Oscars gate i Oslo søkes:

Kardiologisk sykepleier 
til Hjertelinjen
Det er ledig et 2-årig engasjement i 50 % stilling på Hjertelinjen – Nasjonalforeningens
rådgivningstelefon for alle med spørsmål om forebygging og behandling av hjerte- og
karsykdommer. Arbeidstiden er på dagtid på hverdager. Ønsket startdato så snart som
mulig

Dine hovedansvarsoppgaver vil være:
- Drive veiledning på telefon og svare på e-post henvendelser
- Oppdatering og utsendelse av informasjonsmateriell om hjerte- og karsykdommer

Vi søker etter en sykepleier med erfaring fra hjerteavdeling.  God muntlig og skriftlig
fremstillingsevne.

Nasjonalforeningen kan tilby en spennende arbeidsplass med mange utfordrende arbeidsopp-
gaver. Lønn etter avtale og ekstra ferieordning. Pensjonsordning i SPK. 

Send søknad med CV til e-post: carina.alm@nasjonalforeningen.no

Ta kontakt hvis du vil ha mer informasjon, Carina Alm tlf: 23 12 00 39 eller på e-post. 

Søknadsfrist: snarest
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Til saman var det 74 deltakarar. Mange sjukehus var
representert, så praten gjekk ivrig i pausane med
utveksling av erfaringar og idear. Det var sju firma som
leigde utstillingsplass til samlinga vår. Dette var med 
på å tilføre ny kunnskap og skape diskusjonar.

Hjertesviktforum er eit tverrfagleg forum for legar,
sjukepleiarar, fysioterapeutar og andre som arbeider 
på hjertesviktpoliklinikkane eller med sviktpasientar 
på andre avdelingar. Det faglege programmet var difor
planlagt med tanke på at forsamlinga hadde ulik bak-
grunn.

Det var mange inspirerande og spanande foredrag.
Dei omhandla sentrale tema som skjelettmuskelforan-
dringar ved hjertesvikt, kardiorenalt syndrom, hjerte-
sviktregisteret, medisinsk nytt frå kongressen i Helsinki,
bakrunn for ASTAMI og to innlegg frå dyktige sjuke-
pleiarar. Desse to innlegga vil eg nemne spesielt:

Hilde Kristin Korbøl er kardiologisk sjukepleiar. Ho
hadde eit engasjerande innlegg med tittel: «Har hjerte-

sviktpasienter lavere morbiditet og mortalitet ved syke-
pleierdrevne poliklinikker?» Etter dette innlegget vart 
vi styrka i vår tru på at det vi driv på med har god effekt.

«Kakeksi ved hjertesvikt» var eit anna tema som vart
presentert. Hjertesviktsjukepleiar Merete G. Nordstrand
og sjukepleiar Ellen E. Skogrand hadde gjort et grundig
arbeid i litteratursøk, og framførte dette på ein flott
måte. Det var mykje ny kunnskap om eit tema mange av
tilhøyrarane har stor nytte av i kvardagen sin på hjerte-
sviktpoliklinikken.

Informasjon frå styret: 
Aud Hiller har arbeidd med registrering av hjertesvikt-
poliklinikkane i Norge. 

Det vart gjort vedtak i 2005 om ein årleg kontingent
på kr. 100. Innbetalinga er utsett til vi har fått registrert
oss i Brønnøysundregistrene. Marit Aarønæs vil sende ut
informasjon om dette.

Val: I år var det berre leiar Anne Grethe Vågen som

Norsk Hjertesviktforum
Referat fra novembermøtet

Praten gjekk lett rundt bordet med god servering.

Merete G. Nordstad og Ellen E. Skogrand hadde 
eit spanande tema om kakeksi ved hjertesvikt.

var på val. Ho takka ja til attval for to nye år. Styret er
difor uendra frå 2005:
Anne Grethe Vågen, sjukepleiar (leiar)
Marit Aarønæs, lege og representant frå NCS si arbeids-
gruppe for hjertesvikt (kasserar)
Birgitta Blakstad Nilsson, fysioterapeut (sekretær)
Aud Hiller, sjukepleiar og representant for NSF-LKS (sty-
remedlem)
Jan Berg-Johansen, lege (styremedlem)

NHF sitt møte for 2007 skal leggast til Oslo i okto-
ber/november. Styret vil arbeide med det faglege pro-
grammet utover våren. Vi tek gjerne imot forslag!

Det var god respons frå deltakarane på møtet. Vi vart
inspirerte til å sjå framover på ein meiningsfull kvardag
der vi arbeider.

Vi ser fram til å møtast igjen til hausten – gjerne
med nye deltakarar!

Anne Grethe Vågen (ref). Hilde Kristin Korbøl hadde eit engasjerande innlegg.

Norsk Hjertesviktforum (NHF) hadde sitt årlege møte 2. – 3. november 2006. 
Vi møttest i hovedstaden i vakkert haustver. Konferanselokale og servering på Hotell
Savoy heldt også god standard.
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cava inferior vil være dilatert med redusert respira-
sjonsvariasjon (2,6).

Forskning bekrefter at ekkokardiografi er et viktig
diagnostisk verktøy for lungeemboli, og sier noe om
alvorlighetsgraden. Undersøkelsen har en sensitivitet på
nær 100 % for alvorlig lungeemboli (2). Massiv lunge-
emboli er en alvorlig diagnose med høy mortalitet. De
fleste dødsfall pga lungeemboli skyldes forsinkelse i
diagnostisering og start av adekvat behandling. Når
behandlingen er startet, er dødeligheten av lungeembo-
li lav. Dette viser betydningen av rask diagnostikk og
behandling (6,7). Undersøkeren skal vite at en normal
høyre ventrikkel ikke utelukker mindre lungeembolier.

Vena cava inferior
For å vurdere trykkforholdene i høyre atrium ved hjelp
av ekkokardiografi, gjøres målinger av vena cava inferi-
or. Diameteren på vena cava inferior varierer normalt i
takt med respirasjonen. Ved inspirasjon, vil diameteren
på vena cava inferior normalt reduseres med ca 50 %.
Mindre grad av respirasjonsvariasjon kan tyde på økt
trykk i høyre atrium (8).

Målinger gjort på vena cava inferior er den mest
brukte noninvasive metoden for estimering av trykk i
høyre atrium (9). Pasienter med en alvorlig hjertesvikt
opplever ofte økende dyspné ved små forandringer i
væskebalansen. Overhydrering øker belastningen på
hjertet, slik at lungestuvning og lungeødem kan oppstå.
Dette medfører økning i vena cava inferiors diameter
og redusert respirasjonsvariasjon. Hypovolemi pga over-
behandling med diuretika kan føre til prerenal nyres-
vikt, i slike tilfeller vil vena cava inferior være påfallende
smal og ofte helt sammenklappet. Denne undersø-
kelsen er mye benyttet ved vårt sykehus. Sykepleierne

som jobber ved hjertesviktpoliklinikken gjør denne
målingen rutinemessig av alle pasientene.  Deres erfa-
ring er at denne undersøkelsen er informativ for å vur-
dere væskebalansen hos denne pasientgruppen. Vår
erfaring er at dette er en nyttig undersøkelse for å vur-
dere trykket i høyre atrium, noe som vektlegges ved 
justering av væskebehandling og vanndrivende medika-
sjon. Forskning støtter opp om dette, ved å vise til at 
vellykket diuretika – behandling ved hypervolemi, kan
registreres ved inspiratorisk kollaps av vena cava in-
ferior (10). Her er det viktig å utelukke andre tilstander
som kan påvirke trykket i høyre atrium, og dermed dia-
meteren på vena cava inferior. Stor lekkasje i tricusspi-
dalklaffen, pulmonal hypertensjon og hjertetamponade,
kan gi en dilatert vena cava inferior med redusert respi-
rasjonsvariasjon (8).

Pericardvæske
Ekkokardiografi er viktig for å påvise pericardvæske og
vurdere eventuell tamponadeutvikling (5). Med lang-
som utvikling av rikelig væske i pericard og et tøyelig
pericard kan det være flere hundre milliliter i pericard
før hjertet blir affisert. Ved akutt oppstått væske, skal det
svært liten mengde til før hjertets fylning blir påvirket,
og livstruende hjertetamponade kan utvikles. De todi-
mensjonale ekkokardiografiske tegn på hjertetampona-
de er kompresjon av høyre atrium eller ventrikkel i dia-
stole, og en dilatert vena cava inferior uten respira-
sjonsvariasjon (2,8). 

Pericardvæske i varierende mengde kan sees hos
pasienter med hjerteinfarkt (2), men forekommer oftere
etter hjerteoperasjoner (11). Den ekkokardiografiske
metoden er sensitiv, og diagnosen er som regel enkel å
stille (8).

Guri i aksjon 
foran 
Ekkomaskinen.

Guri Holmen Gundersen

Bakgrunn 
Ekkokardiografi ble utviklet i Sverige på 1950-tallet.
Tekniske nyvinninger har gjort at kardial ultralyd har
utviklet seg raskt. Dette har medført store framskritt
innen diagnostiseringen av hjertesykdommer.

Pasienter som ligger på ei hjerteovervåking er ofte
respiratorisk og sirkulatorisk ustabile. Til tross for mye
overvåkingsutstyr, kan det være vanskelig å vurdere
hvorfor pasientens kliniske tilstand blir gradvis eller
akutt forverret. En enkel ekkokardiografisk undersø-
kelse kan være meget informativ med henblikk på å
kartlegge årsaken til pasientens forverring. Ved hjerte-
overvåkingen ved sykehuset Levanger, har det lenge
vært et ønske om at sykepleiere tilegner seg denne
kompetansen. Avdelingen har et bærbart ultralydappa-
rat og et større transportabelt ekkoapparat, noe som
gjør at utstyret er lett tilgjengelig.

Videreutdanningen innen kardiologisk sykepleie ble
en mulighet for undertegnede til fordypning innen
dette område. 

Mål
Med denne artikkelen er det et ønske å belyse at enkel
ekkokardiografi kan være et nyttig hjelpemiddel for
sykepleiere, for å vurdere og videreformidle funn til
ansvarlig lege vedrørende pasienter som er innlagt ved
hjerteovervåkingen. 

Enkel ekkokadiografi
Enkel ekkokardiografi blir her benyttet for å vurdere om
pasientens dyspné kan forklares ut fra en systolisk hjer-
tesvikt, massiv lungeemboli, pleuravæske, pericardvæs-
ke eller hypervolemi. 

Med enkel ekkokardiografi menes:
1. Visuell bedømmelse av venstre ventrikkels systoliske
funksjon
2. Visuell bedømmelse av høyre ventrikkels utseende og
kontraksjonsmønster 
3. Å måle vena cava inferior ved ekspirasjon og inspira-
sjon
4. Å vurdere om pasienten har pericardvæske
5. Å vurdere om pasienten har pleuravæske

Venstre ventrikkels systoliske funksjon
Ved å bedømme venstre ventrikkels kontraksjonsmøn-
ster, kan man se om det eksisterer områder av venstre
ventrikkels vegg hvor kontraktiliteten er nedsatt (hypo-

kinesi), opphevet (akinesi) eller hvor veggen beveger
seg i motsatt retning av normalt «paradoxal bevegelse»
(dyskinesi). Hvis store områder har nedsatt kontrakti-
litet, vil dette medføre redusert pumpeevne som gir lavt
minuttvolum. Årsaker til dette kan være redusert mus-
kelmasse etter infarkt. En dilatert kardiomyopati gir
også en redusert systolisk funksjon (1). Bedømming av
venstre ventrikkels systoliske funksjon angis ofte i ejek-
sjonsfraksjon (EF), dvs den del av hjertets diastoliske
blodvolum som pumpes ut i neste systole. EF < 50 %
innebærer en redusert systolisk funksjon (2). Det gjøres
en visuell bedømmelse av venstre ventrikkels systoliske
funksjon.

En studie utført i Los Angeles viser at uerfarne (1.års
legestudenter), kan vurdere venstre ventrikkels systolis-
ke funksjon ved hjelp av kort opplæring. Denne studien
underbygger at en orienterende ekkokardiografisk
undersøkelse gir en signifikant større pålitelighet i diag-
nostisering av venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon,
sammenlignet med vanlig klinisk undersøkelse utført av
spesialist hvor ekkokardiografi ikke benyttes (3).

I Storbitannia utvikler The British Society for Echo-
cardiography fortløpende opplæringssystem for be-
grenset ekkokardiografi, for undersøkelse av venstre
ventrikkels systoliske funksjon. Målsettingen er at alle
pasienter som blir innlagt på sykehuset med hjertesvikt
eller akutt hjerteinfarkt skal undersøkes med begrenset
ekkokardiografi. Framtidige planer er at spesialsyke-
pleiere skal utføre denne ekkoundersøkelsen innen de
første 24 timene, slik at den hensiktsmessige behand-
lingen kan startes med så mye bakgrunnskunnskap som
mulig om omfanget av infarktet (4). 

Høyre ventrikkels utseende og 
kontraksjonsmønster
Isolert høyresidig ventrikkel svikt er uvanlig. Den hyp-
pigste årsaken til svikt i høyre ventrikkel er venstresidig
hjertesvikt (5). En forstørret høyre ventrikkel hos en
pasient med nyoppståtte symptomer som dyspné, kan
sees ved stor lungeemboli. Embolien vil kunne gi sekun-
dære forandringer med høyt trykk i lungekretsløpet, og
høyre ventrikkel må pumpe mot høy motstand. Dette
gir ekkokardiografiske forandringer. Trykkstigningen vil
gi dilatasjon av ventrikkelen og en avflatning og para-
doks bevegelse av septum. Septum kan bevege seg inn
i venstre ventrikkel i diastolen, da trykket i høyre ven-
trikkel overstiger trykket i venstre ventrikkel. Venstre
ventrikkel kan være påfallende liten grunnet kompre-
sjon fra høyre ventrikkel. Trykkstigningen medfører
stuvning i de systemiske venene, noe som gjør at vena

Enkel ekkokardiografi – 
en ny sykepleieoppgave!
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og har bestemt at flere sykepleiere ved avdelingen skal
få tilbud om å lære denne undersøkelsesmetoden. Vi har
nå laget et opplæringsprogram for sykepleiere.
Interessen og engasjementet blant sykepleiere er stor,
og at vi har fått bred støtte fra legene ved hjerteseksjo-
nen ved sykehuset Levanger.
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For deg som er glad i å bruke krop-
pen og synes det blir slitsomt med
lange dager på kongress, blir det
anledning til å trene i Stavanger. 

Torsdag ettermiddag 19. april, kl. 16
vil det bli Friskis & Svettis trening på
St. Olav videregående skole (noen
minutters spasertur fra hotellet).
Vel møtt! Husk å pakke ned trenings-
tøy og sko i kofferten!

Hilsen Carina, 
Friskis & Svettis instruktør og 

fagkonsulent i Nasjonalforeningen
for folkehelsen

Trening på
Stavangerkongress
– Fysisk aktivitet i praksis

Pleuravæske
Pleuravæske er en hyppig forekom-
mende postoperativ komplikasjon
etter hjertekirurgi. Funn av pleura-
væske er også vanlig ved uttalt hjer-
tesvikt, men forekommer også ved
andre sykdommer (1). Mer enn 500
ml pleuravæske har innvirkning på
thoraxbevegelsene. Forskningsresul-
tater viser at ultralyd er en pålitelig
metode for å fremstille pleuravæske
(12,13). Selv små mengder væske
vises på ultralydbildet i motsetning til røntgenbildet,
hvor væskemengder opp mot 500 ml ikke alltid er syn-
lig (13).

Erfaringer er at både pericardvæske og pleuravæske
kommer tydelig fram i ultralydbildet, slik at relativt
eksakte estimat av væskemengden kan gjøres. Dette for-
enkler oppfølgende kontroller. Nødvendige intervensjo-
ner i forhold til væskedrenasje kan planlegges og utfø-
res før tilstanden til pasienten blir kritisk. Tamponade 
er en livstruende tilstand, og pericardtapping vil her
være livreddende. Ekkokardiografisk kompetanse for å
påvise tilstanden kan være avgjørende for at denne
behandlingen blir iverksatt.

Er det forsvarlig at en sykepleier 
utfører enkel ekkokardiografi?
I Norge har ekkokardiografisk kompetanse vært forbe-
holdt leger. Til tross for at enkelte universitetssykehus
har ekkoteknikere som utfører denne undersøkelsen,
blir ekkokardiografi sett på som en legeoppgave.

Om en enkel ekkokardiografisk undersøkelse er for-
svarlig utført eller ikke, skal i følge lovverket vurderes 
ut fra undersøkerens kompetanse, og ikke ut fra profe-
sjon (14,15). Vår erfaring er at denne undersøkelses-
metoden er avhengig av undersøkerens erfaring og dyk-
tighet. En enkel ekkokardiografisk undersøkelse krever
spesifikk kompetanse, som kan læres gjennom under-
visning og veiledning av ressurspersoner på dette områ-
det, som ved de fleste lokalsykehusene vil være kardio-
loger. Vår oppfatning er at spesialsykepleiere med man-
ge års kardiologisk erfaring, har tilstrekkelige fagkunn-
skaper for å kunne tilegne seg denne spesifikke kom-
petansen. Sykepleieren ved ei hjerteovervåking har det
døgnkontinuerlige ansvaret for å observere og doku-
mentere viktige endringer i pasientens tilstand. Gul-
brandsen og Stubberud (2005) viser til at det er i hoved-
sak på bakgrunn av disse observasjonene den aktuelle
medisinske behandlingen blir forordnet og iverksatt
(16). 

Målet er at sykepleier skal gjennomføre undersø-
kelsen systematisk, for å få en helhetlig vurdering av
hjertets funksjon. Det vurderes om pasienten har kar-
diale forandringer, og sykepleieren skal gjøre rede for
funn. En enkel ekkokardiografisk undersøkelse må 
ikke løsrives fra den kliniske sammenhengen. For at

pasienten skal få optimal behandling
må ekkokardiografiske funn ses opp
mot en helhetsvurdering av pasien-
ten. Undersøkelsesfunn viderefor-
midles til vakthavende lege, som har
ansvar for å iverksette medisinsk be-
handling og eventuelt rekvirere sup-
plerende undersøkelser. Målinger av
vena cava inferior blir dokumentert
på observasjonskurven. Ultralydbil-
dene kan både lagres digitalt og skri-
ves ut, slik at undersøkelsesfunn kan

be-dømmes av kardiolog og/eller vakthavende lege.
I USA har sykepleiere vært en del av det ekkokardi-

ografiske team i ca 20 år. Ved Mayo Clinic i Rochester,
Minnesota utfører flere sykepleiere forskjellige ekko-
kardiografiske prosedyrer. Det er et økende behov for
denne type undersøkelse i USA. For å etterkomme dette
kravet, blir flere sykepleiere ansatt ved ekkokardiologis-
ke laboratorier, og behovet for deres kompetanse er
voksende. Klinikkens erfaring er at sykepleiere med
spesialkompetanse innen kardiologi er godt egnet til
dette arbeidet (17).

Konklusjon
Enkel ekkokardiografi er en ikke – invasiv undersøkelse
med åpenbare fordeler der det haster med å kartlegge
årsaken til pasientens hemodynamiske instabilitet
og/eller dyspné. Ekkokardiografiske tegn på systolisk
hjertesvikt, lungeemboli, pericardvæske, pleuravæske
og hypervolemi er mulig å kartlegge med en enkel
ekkokardiografisk undersøkelse. Dette er en undersø-
kelse som en spesialopplært sykepleier kan utføre. I
gitte situasjoner vil denne undersøkelsen kunne få store
konsekvenser for videre behandling av pasienten.

På grunn av mangel på ekkokardiografisk kompe-
tanse på enkelte vakter ved de fleste sykehusene, ser vi
klare fordeler med at flere sykepleiere kan utføre denne
undersøkelsen.

Vi mener at kompetanse innen ekkokardiografi vil
kunne gi sykepleiere bedre mulighet til å kartlegge pasi-
entens tilstand, samt være i forkant av utviklingen for å
hindre forverring eller komplikasjoner. Undersøkelsen
kan foregå ved pasientsengen, og hyppig ekkokardio-
grafisk monitorering av ustabile pasienter er mulig. 

For at pasienten skal få optimal behandling må
ekkokardiografiske funn settes i sammenheng med en
helhetsvurdering av pasienten.

Veien videre
Motivasjon og engasjement i forhold til denne spesifik-
ke kompetansen har vokst med økende ferdigheter og
kunnskaper. Det er tilfredsstillende når man ser at
undersøkelsen i stor grad bidrar til å kartlegge årsaken
til pasientens tilstand, og at riktig behandling dermed
raskt iverksettes.

Avdelingsledelsen verdsetter denne kompetansen,
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foreliggende forslag fra Helse og om-
sorgsdepartementet bekrefter på en be-
tryggende måte at personvernet vil ivare-
tas. I registeret vil opplysninger framstå
som tallkoder. De som arbeider med re-
gisteret, ser ikke navnet til de registrerte,
og heller ikke fødselsnummeret. Person-
opplysninger for forskning og kvalitetsutvikling vil kun
leveres ut i henhold til forskrift eller konsesjon. Natur-
lig nok har de fleste av oss liten kunnskap om hvordan
de sentrale helseregistrene konkret er bygd opp. Det er
derfor viktig med åpenhet og god informasjon til det
norske folk om registerets betydning for folkehelsen og
hvordan data vil bli sikret. Publikum må få vite at in-
gen persondata vil bli liggende åpent tilgjengelig for 
enhver.

Samtykkebasert eller 
ikke- samtykkebasert register
Fra et forskningsmessig synspunkt må NPR være obli-
gatorisk. For at et register skal gi pålitelig oversikt over
forekomsten av sykdom, må det være en så komplett
registrering som mulig. Dersom personer kan velge å la
være å stå i registeret, eller dersom de som gir behand-
lingen (sykehus eller den enkelte lege) kan la være å
forespørre om pasienten vil la seg registrere, vil det
være vanskelig å vite om registeret gir riktig avspeiling
av behandlingspraksis og sykdomsforekomst. Mange av
pasientene med hjerteinfarkt eller hjerneslag vil heller
ikke være i stand til å gi informert samtykke. I dag er 
90 % av kvinnene som dør av hjerte- og karsykdom over
70 år, og mange gamle lider av demenssykdommer. Igjen
vil gamle kvinner med sykdom systematisk kunne falle
utenom pasientregisteret på grunn av manglende sam-
tykkekompetanse. Vi vil ikke være tjent med et nasjonalt
hjerte- og karregister hvor vi ikke har data fra de eldste
og de sykeste.  

Politikerne har skjønt det
I Sverige som har mange års erfaring med RIKS-HIA (det
svenske hjerteinfarktregisteret) har de sett verdien av
gode registre. Ulf Stenestrand, registeransvarlig for
RIKS-HIA sier: «Sjukvårdsministern og regjeringen lov-
sjunger den store betydelsen kvalitetsregistren har haft
för sjukvårdens utveckling». De har skjønt at gode syk-
domsregistre er verktøy for å bruke helsemilliardene
best mulig. De svenske registrene har gitt kunnskap
som har ført til nye behandlingsrutiner som nå sørger
for at alle landets 76 sykehus implementerer evidence
based cardiovascular medicine og følger internasjonale
guidelines.

Pasientene har også skjønt det
Pasientene vet sitt eget beste og de
ønsker et personidentifiserbart pasien-
tregister for å sikre kvalitet i behandling-
en. Både Nasjonalforeningen for folke-

helsen, LHL og Diabetesforbundet ser verdien av at vi
får et personidentifiserbart register i Norge. Med et slikt
register vil man mye lettere enn i dag kunne finne ut
hvilken effekt forebyggende tiltak og behandling har.
Diagnoser blir kvalitetssikret og man vil kunne vurdere
om nye metoder er bedre enn gamle. 

Hva gode registerdata kan brukes til
På verdenskongressen i hjertemedisin i Barcelona i sep-
tember i fjor ble det lagt frem nye studier som ga mis-
tanke om at de medikamentdekkede stentene kunne gi
økt sykelighet og dødelighet. På denne mistanke fikk
RIKS-HIA i oppdrag av den svenske regjeringen og
Socialstyrelsen å raskt finne ut hvordan det har gått med
alle svenske pasienter som har fått disse stentene. I
løpet av noen ukers tid vil RIKS-HIA kunne gi svar på
dette og det er resultater som vil være veiledende for
hele verdens hjertemedisinske miljøer. Dette får de til
fordi de har et personidentifiserbart pasientregister og
et godt sykdomsregister som raskt kan kobles sammen
med dødsårsaksregisteret. 

Et annet eksempel, også fra det sven-
ske RIKS-HIA, er en artikkel som ble
publisert 10.oktober i fjor i et ameri-
kansk medisinsk tidsskrift (2). Tidligere
har kliniske forskningsstudier vist at PCI
i den akutte fasen av et hjerteinfarkt gir
bedre resultat enn trombolyse. Mange
mener (med rette) at man ikke bare kan
basere all medisinsk praksis på kliniske forskningsstudi-
er, for de forteller ikke hvordan det fungerer i en «real
life» setting. I en klinisk studie har man selektert ut en
viss gruppe pasienter som egner seg. Ofte er verken de
eldste, de sykeste eller tilstrekkelig mange kvinner tatt
med. Derfor må resultater fra kliniske forskningsstudier
kompletteres/ verifiseres med data fra sykdoms- og kva-
litetsregistre og fra epidemiologisk forskning. Den aktu-
elle artikkelen gjør akkurat det. Den bekrefter at også i
«real life» setting (alle svenske pasienter som ble innlagt
med denne diagnose i en femårs periode) har PCI for-
trinn foran trombolyse medisin. Dette er viktig og etter-
spurt kunnskap over hele verden. 

I januar vil Stortinget avgjøre om NPR skal omgjøres
fra et anonymt, episodebasert administrativt register til
et personidentifiserbart register som også kan brukes til
kvalitetssikring av medisinsk behandling og forskning.
Dette er første trinn på veien mot et nasjonalt hjerte- og
karregister som vil være av stor betydning for å få bedre
oversikt over utbredelsen og sykeligheten av hjerte- og
karsykdommene. Pasienter med hjerte- og karsykdom-
mer fortjener et godt sykdomsregister.

Noter:

1. http://www.odin.dep.no/repub/05-06/otprp/49 
2. JAMA, Oktober 11, 2006-Vol. 296, No 14 1749

Carina Alm, seksjonsleder hjerte- og kar 
i Nasjonalforeningen for folkehelsen og 
Inger Njølstad, professor dr.med, medlem av 
Det norske råd for hjerte- og karsykdommer

Nasjonalforeningen for folkehelsen har arbeidet for et
nasjonalt register for hjerte- og karsykdommer helt
siden Det norske råd for hjerte- og karsykdommer ble
opprettet i 1955. 

Et personidentifiserbart pasientregister med høy
kvalitet på diagnosene vil være en forutsetning for å få
et godt register over forekomst, forebygging og behand-
ling av hjerte- og karsykdommer i Norge. I motsetning
til de andre nordiske land mangler vi vesentlig kunn-
skap om forekomsten av denne viktige sykdomsgrup-
pen, som representerer 40 % av alle dødsfall.

Spørsmål som vi ikke 
kan svare på i dag:
- Hvor mange som hvert år får hjerteinfarkt og hjernes-
lag i Norge
- Hvor stor andel som overlever etter å ha fått hjertein-
farkt eller hjerneslag
- Hvor mange som overlever hjerteinfarktet, men som er
vedvarende plaget eller invalidisert av hjertesvikt, angi-
na eller rytmeforstyrrelser
- Hvor mange som unngår hjerteinfarkt og hjerneslag på
grunn av forebyggende behandling med antihyperten-
siva og statiner
- Hvor mange som unngår hjerteinfarkt på grunn av PCI
behandling 
- Om nye og dyre behandlingsmetoder (for eksempel
PCI og innsetting av medikamentavgivende stent) gir
bedre eller dårligere leveutsikter i forhold til eldre
metoder
- Om kvinner og menn, gamle og unge bør ha lik eller
forskjellig akuttbehandling ved hjerteinfarkt og hjer-
neslag 
- Om kvinner med hjerte- og karsykdom blir diskrimi-
nert av helsevesenet

- Om det fins systematiske sosiale ulikheter mht tilgang
til behandling for hjerte- og karsykdommer

Slik det er i dag kan man si at pasien-
ter med hjerte- og karsykdommer er dis-
kriminert sammenlignet med kreftpasi-
entene. Kreftregisteret har gitt svar på
mange viktige spørsmål som har kommet
de norske kreftpasientene til gode. Et
nasjonalt hjerte- og karregister vil bygges
med data fra det nye personidentifiser-
bare pasientregisteret sammen med data fra kvalitetsre-
gistre (som etter hvert må bli nasjonale og gi data fra
landets alle sykehus) og Dødsårsaksregistreret fra
Statistisk sentralbyrå. Et nasjonalt hjerte- og karregister
vil kunne gi svar på alle spørsmålene stilt ovenfor, fordi
et slikt register vil gi gode muligheter for epidemiolo-
gisk forskning, og gode kunnskaper om årsaker, diag-
nostikk og behandling av hjerte- og karsykdommer. 

Regjeringens forslag om personidentifiserbart
Norsk Pasientregister ble sendt på høring høsten 2005,
Ot.prop. nr.49 (1). Saksbehandlingen i Helse- og
omsorgskomiteen har vært usedvanlig lang og det har
vært avholdt to åpne høringer i løpet av høsten 2006
for å få belyst saken godt nok. Vanskelighetene bunner i
hvordan de forskjellige registerformene (personidentifi-
serbart kontra pseudonymt) vil kunne ivareta person-
vernet, og her har det hersket uenighet om tolkning og
forskjeller. De fire universitetene og alle de regionale
helseforetakene har i sine høringsuttalelser støttet for-
slaget om et personidentifiserbart, ikke samtykkebasert
pasientregister. Det samme har Nasjonalt folkehelsein-
stitutt, Kunnskapssenteret, den nasjonale komiteen for
forskningsetikk (NEM) og store organisasjoner som
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Landsforeningen
for hjerte- og lungesyke, Norges Diabetesforbund og en
rekke andre. Høringsuttalelsene la vekt på betydningen
som et personidentifiserbart NPR vil ha for kvalitetssik-
ring av behandling og klinisk forskning. Datatilsynet og
Legeforeningen har gått imot forslaget og mener at per-
sonvernet ikke vil bli godt nok ivaretatt. Vi mener at det

Personidentifiserbart
pasientregister og nasjonalt register for hjerte- og kar-

sykdommer i Norge innen overskuelig fremtid?

Hvorfor trenger vi et personidentifiserbart pasientregister (NPR) i Norge? Mange syke-
pleiere er ikke klare over at det ikke finnes en gang. Dagens pasientregister er avidentifi-
sert og registrerer bare hendelser, ikke pasienter. Det vil si at fire registrerte hjerteinfarkt
kan være ett infarkt hos fire pasienter eller fire infarkter hos én og samme pasient.
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Korrespondanse: 
Heidi Lunde Elstad, Fagutviklingssykepleier Feiringklinikken
Heidi.Lunde.Elstad@Feiringklinikken.no
Heidi Jerpseth, Høgskolelektor/
faggruppekoordinator akutt og kritisk syke, 
Høgskolen i Akershus, avdeling for sykepleierutdanning 
Heidi.Jerpseth@hiak.no 

Bakgrunn
Modellen for kompetanseutviklingsprogrammet ble
utarbeidet etter Norsk Sykepleierforbunds (NSF) krite-
rier for klinisk spesialist sine medlemmer av 1. januar
2005. Anerkjennelse av sykepleieres formelle kompet-
ansebakgrunn (etter- og videreutdanning) og kliniske
erfaring som meritterende for videre utvikling er sen-
tralt. Modellen vektlegger ulike typer veiledning; kolle-
gabasert veiledning i klinisk praksis (1:1), sykepleiefag-
lig veiledning i grupper, hospitering/ klinisk fordyp-
ningspraksis og teoriundervisning/kurs. Kompetanse-
programmet har med dette tatt utgangspunkt i en nasjo-
nal standard for klinisk sykepleiefaglig kompetanseut-
vikling. 

Behov for samarbeid rundt faglige og pedagogiske
ressurser, organisering og gjennomføring av program-
met samt ønske om formalisering av kompetansutvik-
lingen med studiepoeng, gjorde kontakt med høgskole
aktuelt. Våren 2005 ble Høgskolen i Akershus, avdeling
for sykepleierutdanning (AS) kontaktet og 29. septem-
ber 2006 var pilotsamarbeidsprosjektet Feiringklinik-
ken og Høgskolen i Akershus, AS formelt inngått gjen-
nom en skriftlig avtale. NSF ga 30.september 2006 sin
forhåndsgodkjenning av programmet for klinisk spesia-
list til  studenter fra Feiringklinikken. Det er kun prak-
sisfeltet selv som kan søke NSF om dette, ikke høgsko-
ler. 

Status, studieforløp og programstruktur
Programmet fremstår i dag som et formelt studie med
godkjent studieplan fra 06.12.2006. Studiet har fått sta-
tus som videreutdanning med 60 studiepoeng og er

bygd opp av fire hovedemner med separate studiepo-
eng. 

Studiet har oppstart februar 2007 og avsluttes april
2009. Antall måneder med aktiv studieaktivitet utgjør 1
år og 7 måneder. Det er ikke lagt opp til undervisnings-
aktivitet i juli/august, siste halvdel av desember og i
påskeuken. Undervisning/forelesninger er lagt til to
dagers samlinger, fire ganger i vårsemesteret og tre
ganger i høstsemesteret. Forelesninger/undervisning og
sykepleiefaglig veiledning starter 15. og 16. februar
2007. 

Studentene er i praksis ved sitt ordinære arbeidssted
mellom undervisningssamlingene. Her foregår kollega-
basert og sykepleiefaglig veiledning.   

Studentene er rekruttert fra sykehus og klinikker
rundt Østlandsregionen. Pr. i dag er det tatt opp 10 stu-
denter fra Feiringklinikken, 8 studenter fra Ahus, 3 fra
Hjertesenteret-Rikshospitalet og 2 fra Ullevål Universi-
tetssykehus. 

Åpning og introduksjonsdager for studiet ble holdt
7. og 8. desember 2006 på Høgskolen i Akershus med
hilsen fra studieleder ved avdeling for sykepleierutdan-
ning Kirsten Vistnes, prosjektleder Bente Austrått, NSF
v/ rådgiver Lise Færevaag og appell fra LKS leder Marit
Mørkved Larsen. 

Foreløpige konklusjoner
Vi håper studiet vil bidra til at sykepleiere som jobber
med voksne hjertepasienter og deres pårørende utvik-
ler et høyt kunnskapsnivå, fremstår som faglige garan-
tister og pådrivere av utvikling innen kardiologisk syke-
pleie, øker etisk og kritisk refleksjon innefor eget fag-
område og stimulerer dyktige sykepleiere til å bli i sine
kliniske stillinger i aktiv pasientbehandling. Intensjonen
er også at studiet vil stimulere sykepleiere til videre sys-
tematisk kompetanseutvikling i kardiologisk sykepleie
rettet mot erfaringsbaserte kliniske mastere.   

Er du interessert i mer informasjon om studiet?
Se www.hiak.no under videreutdanning eller kontakt
Høgskolen i Akershus v/siwmarion.bruer@hiak.no,
telefon 64 84 92 52.

Nytt pilotsamarbeidsprosjekt
Feiringklinikken og Høgskolen i Akershus-Klinisk 

kompetanseutvikling i kardiologisk sykepleie 
- videreutdanning 60 studiepoeng

Feiringklinikken er en spydspiss innen norsk hjertebehandling og rehabilitering av voks-
ne hjertepasienter. Den faglige utviklingen skjer raskt og behov for kompetanse øker.
Januar 2005 startet Feiringklinikken arbeidet med å utvikle en modell for klinisk kompe-
tanseutvikling for sykepleiere med fokus på voksne hjertepasienter og pårørende.

Første kullet i nytt samarbeidsprosjekt om kompetanseutvikling.
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ner. Den er tett og ubehagelig, mange får panikk. Men
han skjønner forklaringen, uttrykker tillit til at vi vet hva
vi gjør. Og det gjør vi.

Det går mot natt. Utfordringen er å finne balansen
mellom å hvile, spare energi, og å jobbe for å hindre
sekretstagnasjon. Legen forordner akkurat riktig medi-
kament, viser det seg. Et hurtigvirkende men kortvarig
diazepamderivat. Han sover to timer, får en pause fra
maska, litt drikke, hjelp til å hoste og får sove igjen. 

Det blir god pasientbehandling. Når vi ser at etter
åtte timer oksygenerer han bedre uten CPAP, og etter et
døgn sitter han i en stol og leser Mankell med tre liter
O2 på nesekateter. Da vet vi at vi har greid det! Han er
over en livstruende kneik. Vi har dratt store veksler på
vår naturvitenskapelige kunnskapsbase, kombinert med
evne til å finne mennesket bak diagnosen, få hans tillit
og mobilisere hans evne og vilje.

En kliniker vet at han ikke kan ha store huller i ana-
tomi-, fysiologi- og patofysiologikunnskapen uten at det
kan representere en direkte fare for syke mennesker, 

f. eks når vi ikke har klart for oss trykkforholdene i
toraks og pleura. Vi må skjønne at etter en pulmektomi
må atmosfærisk luft slippes inn i sårhulen via toraks-
drenet, ellers kan det utvikles mediastinumforskyvning.
Mens etter lobektomi må vi for all del unngå at luft
suges inn i toraksdrenet, da det vil gi økt trykk i pleura
og i verste fall lungekollaps. Surrer vi med det, ligger
pasienten dårlig an. Begge deler kan få fatale følger.

Folk legges inn i somatisk sykehus fordi det er 
en eller annen kroppsfunksjon som svikter.  Da mestrer
de ikke selv sine mest grunnleggende aktiviteter. De
«legger sitt liv i våre hender», bokstavelig talt. To ting 
blir viktig; at vi mestrer for dem og at vi SER dem.
Opplevelsen av trygghet, av å bli tatt vare på henger 
da først og fremst sammen med at vi i behandlings-
teamet forstår hva som skjer med kroppen, vet hva vi
skal gjøre og gjør det. Uten den kompetansen blir alle
forsøk på mental støtte lite troverdig.

Liv Stanghelle, intensivsykepleier ved intensivavdelingen
Sykehuset Østfold Fredrikstad. Jobber også som faglig 
veileder og har lang erfaring med undervisning og veiledning
ved videreutdanning i intensivsykepleie.

Jeg kommer med en påstand, at god 
pasientbehandling krever kunnskap 
i medisinske og naturvitenskapelige fag. 

Er ikke det en selvfølge? Jo, absolutt. Hvis vi betrakter
sykepleie som et funksjonsorientert fag, så er det det.
Hvis vi mener at den største målgruppen er mennesker
med kroppslig sykdom, da må kunnskaper i anatomi,
fysiologi, patofysiologi, farmakologi osv ha avgjørende
betydning.

Hvem kunne tenkes å problematisere påstanden?
Det kunne muligens være sykepleiens akademiske
avantgardister. De som har utført et banebrytende
arbeid for å løfte sykepleie som fag videre fra en hånd-
verkstradisjon, fra en assistentfunksjon innenfor det
medisinske felt, til det i dag framstår med et selvstendig
kunnskapsgrunnlag på doktorgradsnivå.

På den bakgrunnen kunne man
hevde at det er gjennom akademiske stu-
dier av sentrale fenomener som lidelse,
mestring, håp osv, at sykepleieren får 
den innsikten som er vesentlig for å gi
pasienten god behandling – ikke med
basis i naturvitenskap.

For mennesket er jo ikke bare kropp,
kan man hevde. Og sykepleiens fokus er
ikke sykdommen, men et helhetlig per-
spektiv på det syke mennesket. Da blir det viktig å ha
kompetanse i mellommenneskelig samspill. God pasi-
entbehandling må dermed hvile på et samfunnsviten-
skapelig og humanistisk kunnskapsgrunnlag. Bekym-
rede stemmer vil peke på at et for sterkt naturvitenska-
pelig perspektiv i sykepleie kan tingliggjøre pasienten,
skape et «jeg–det» - forhold, det kan gi umenneskelig
behandling.

Andre røster f. eks fra klinikere som meg vil hevde
at god pasientbehandling ikke er mulig uten et solid
grunnlag også i naturvitenskapelige fag. Vi erfarer det,

daglig. Når vi f. eks. har å gjøre med en 50 år gammel
mann som er reoperert pga anastomosesvikt etter en
tarmoperasjon med en svær peritonitt til følge. Når vi
ser at han i åtte timer etter inngrepet er blitt liggende i
flatt ryggleie, og får vite at O2-saturasjonen er fallende
tross økt tilføres av oksygen. Da blinker det straks en
rød varsellampe fra det naturvitenskapelige kunnskaps-
reservoiret; en varsellampe som sier:

- Atelektase
- Shunting
- Peritonittisk buk og hemmet diafragmabevegelse
- Immuninflammatorisk stressrespons
- Og det verste – fare for ARDS-lunger
Av fallende saturasjon lukter det tykke membraner,

nedsatt O2 diffusjon 
Vi tenker samtidig på væske– overhydrering –

lunge-ødem? Vi regner over, tilførsel og tap av væske. 
Og vi vurderer om vi skal gi den diuretikadosen  som er
forordnet «ved behov». Har han behov for det nå?

Slik tenker vi. Så handler vi. Han må skifte leie, få
ventilert alle lungeavsnitt, velge det leiet som gir best

V/Q forhold. Vi får vite at pasienten veg-
rer seg for å bevege seg, fordi han får
vondt. Det aksepterer vi ikke, selv ikke i
pasientautonomiens navn. For smerte er
stressor, smerte hemmer respirasjonen.
Da kan vi heller være rause med anal-
getika, når vi er kjent med doser og me-
toder, kombinasjoner, virkning og bivirk-
ning, og har beredskap for å takle det
siste.

Vi etablerer kontakt, konsentrert opp-
merksomhet, «jeg–du». Vi meddeler pasienten hvordan
vi tenker og hva vi vil gjøre. Vi fanger opp at mannen lar
seg motivere, han ønsker bare en ting – å komme seg
vekk herfra. Han er aktivt med på alle aktiviteter vi set-
ter i gang. Og han skjønner at det er nødvendig å jobbe
for å få opp de seige, grønne klysene fra lungene. Noe
som utgjør et utmerket bakteriemedium og effektive
bronkieplugger som vi ikke kan bagatellisere.

Men et slit er det. Og en ny utfordring kommer når
vi må hente fram CPAP-maska for å få blåst opp flere
lungeavsnitt og presset gassen gjennom tykke membra-

God pasientbehandling 
krever kunnskap

Illustrasjonsbilde: Hjerteklinikken ved Sykehuset i Vestfold, avd. Tønsberg.
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Se løsningen på http://www.sykepleierforbundet.no/lks

Stipend
ESC-kongressen
Wien, 1. - 5. september

I samarbeid med AstraZeneca AS utlyses ett stipend på kr. 10 000,-
til sykepleiere som ønsker å delta på den årlige ESC-kongressen
(www.escardio.org).

Etter kongressen skal det skrives en rapport/artikkel som kan benyttes av
AstraZeneca AS og publiseres i Hjerteposten. 

For nærmere opplysninger/vedtekter, se våre nettsider www.sykepleierforbun-
det/lks, eller kontakt LKS v/ kari.hanne.gjeilo@stolav.no

Søknad med CV og begrunnelse for søknad, samt anbefaling/godkjenning fra
leder sendes: Marie Birketvedt, AstraZeneca AS
marie.birketvedt@astrazeneca.com og merkes «Stipend».
Stipendstyret består av to leger og en representant fra NSF-LKS.

Søknadsfrist: 15. mars 2007
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KONGRESSKALENDER    
Tid og sted Kongresser, seminar, symposium og møter Internettadr. og abstractfrister

23. - 24.mars 2007 7th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing www.escardio.org
Manchester, England Abstractfrist 01.12.06

19. - 21. april 2007 NSF-LKS 21. Kongress og Generalforsamling 2007 www.kongress.no
Stavanger Abstractfrist: 01.12.06

3 . - 5. mai 2007 Kardiologisk Vårmøte 2007 www.congrex.no
Oslo

9. - 12. mai  2007 Heart Rhythm 2007 - 28th Annual Scientific Sessions www.HRSonline.org
Denver, Colorado Abstractfrist: 30.11.06

06. - 08. juni 2007 XXI Nordic Congress of Cardiology fcs.fincardio.fi
Oulo, Finland Nordisk kardiologisk kongress 2007 Abstractfrist: 01.02.07

09. - 12. juni  2007 Heart Failure 2007 www.escardio.org
Hamburg, Tyskland Abstractfrist: 14.01.06

18. - 20. juni 2007 Progress in Acute Coronary Syndromes www.aimgroup.it/2007/pacs
Roma, Italia

24. - 27. juni 2007 Europace 2007 www.escardio.org/EHRA
Lisboaa, Portugal

28. juni - 1. juli 2007 1st World Congress on Controversies in www.comtecmed.com/ccare
Berlin, Tyskland Cardiovascular Diseases (C-Care) Abstractfrist: 01.02.07

01. - 05. september 2007 ESC Congress 2007 www.escardio.org
Wien, Østerrike Abstractfrist: 14.02.07

7. - 10. oktober  2007 Venice Arrhythmias 2007. www.venicearrhythmias.org
Venezia, Italia 10th International Workshop on Cardiac Arrhythmias

30. aug - 03. sept 2008 ESC Congress 2008 www.escardio.org
München Tyskland Abstractfrist: 14.02.08
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Medlemmer som ønsker å etablere lokalgrupper – ta kontakt med Torill Liodden på epost: toril.liodden@siv.no
Det er utarbeidet egen «Håndbok for hjelp til etablering av nye lokalgrupper». Denne sendes ut på forespørsel.

Oversikt over etablerte lokallag NSF-LKS:
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NSF-LKS
Postboks 117, Kristianborg
5822 BergenB

PORTO BETALT
VED

INNLEVERINGA
P.P

NORGE / NOREG

Jeg vil bli medlem i NSF-LKS (Medlemsskap forutsetter medlemsskap i NSF)

Navn Medlemsnr. NSF:

Sykehus/Avdeling Tittel

Privatadresse

Postnr/-sted

Tlf. privat Tlf. arbeid

E-post

Svarslipp sendes: NSF-LKS, Postboks 117, Kristianborg, 5822 Bergen
Påmelding også via www.sykepleierforbundet.no/lks Medlemsansvarlig i NSF: tlf.: 22 04 33 12
Medlemsansvarlig NSF-LKS: Guri H. Gundersen. E-post: gurigundersen@sensewave.com

Nå er vi snart 1000 medlemmer!
– vi mangler bare 13 . . .

Medlemsfordeler
• Hjerteposten: 3 nummer i året av
vårt eget fagtidsskrift
• Muligheter til å søke stipend
• Muligheter til å søke prosjektmidler
fra NSF via NSF-LKS
• Rimeligere seminaravgift på vår
årlige kongress
• Et nasjonalt og internasjonalt nett-
verk av sykepleiere som jobber med
hjertepasienter
• Støttemedlemskap i Norsk Cardio-
logisk Selskap (NCS) www.hjerte.no

• Mulighet for abonnement på
Hjerteforum, tidsskriftet til NCS,
200,- per år
• Gratisabonnement på Lipid-
forum – se egen innsendingsblan-
kett annet sted Hjerteposten

Vervepremier deles ut 
i forbindelse med vårt årlige
seminar eller sendes pr. post 
for de som ikke er til stede.

Verving av: 3 medlemmer - krus
5 medlemmer - termos, 
7 medlemmer - visittkortmappe

Verving av 10 medlemmer - 
Fri deltageravgift 
på kongressen i Stavanger 
19. - 21. april 2007.

NB! De som ikke har betalt purring på
medlemskontingent vil få giro med dobbel
kontingent påfølgende år. Dersom kon-
tingenten ikke blir betalt to år på rad, blir
medlemskapet avsluttet automatisk.

Du som allerede er medlem jobber kanskje sammen med noen som ikke er
det? Du vet at det er flotte vervepremier å vinne? Kanskje du er aktiv i et
lokallag? Da utfordrer vi dere til å ta et krafttak nå, slik at vi når målet med
å bli 1000 medlemmer i NSF-LKS. Med mange medlemmer får vi større
tyngde i ulike fora; fagpolitisk i NSF, mot politikere, media og i samfunnet
ellers.

Både enkeltmedlemmer og lokallag kan verve!

 

   
  

   
   
   




