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Et inspirerende og bredt
sammensatt lokalstyre
Lokalgruppeledermøte på Garder-
moen i slutten av september fikk
meg til å tenke på hvilke fantastiske
muligheter vi har til å gi hverandre
gode ideer. Ideer som kan sette oss i
stand til å ta gode valg. Lokalgrup-
pen i Tromsø har nå engasjerte syke-
pleiere fra både det kirurgiske og
det medisinske miljø.Et sammensatt
styre med medlemmer fra flere
arbeidsområder sørger for at ulike
pasientgrupper har et talerør inn i
styret og at temaer som taes opp
blir grundig belyst. Valgkomiteene
har en utfordring med å få dette til.

NSF-LKS sine medlemmer bør
avspeile mangfoldet av kardiologis-
ke sykepleiere. Målet er at alle syke-
pleiere som møter hjertepasienter

gir et godt sykepleiefaglig tilbud.
Dette krever samarbeid mellom alle
enheter i helsevesenet som tar seg
av hjertepasienter. Gjennom samar-
beid om et helhetlig tilbud kan vi
vise pasienten at det er god kom-
munikasjon mellom de ulike enhe-
tene hjertepasienter må forholde
seg til.

Pasientene bør møte eksperter
som kan gi sykepleie tuftet på kunn-
skap om hjertepasienter. Nedenfor
finner du NSF-LKS sin presentasjon
overlevert NSF sentralt for å synlig-
gjøre på hvilke felt kardiologiske
sykepleiere kan gjøre en forskjell.

På tvers av landegrensene 
I flere år har samarbeidet i Norden
og Europa gjort at vi har utvekslet
erfaringer utover Norges grenser. På

NSF-LKS nettside finner dere nå link
til CCNAP (Council on Cardiovas-
cular Nursing and Allied Professions
i ESC). Der finner dere linker videre
til stadig flere landsgrupper. Alle
landsgruppene vil blant annet legge
ut informasjon om aktuelle prosjekt
og kanskje kan din vei til samarbei-
de starte her.

NSF-LKS kongress 2008 
i Tromsø 
Til sist vil jeg ønske alle velkommen
til Tromsø17.-19. april 2008! I flotte
omgivelser tilbys du foredrag om til-
bud til hjertepasienter og får gode
muligheter til å bli kjent med kolle-
ger fra hele landet.Se egen annonse.

Med ønske om en god høst til
hver især!

Marit Mørkved Larsen, leder i NSF-LKS

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Kjære LKS-medlemmer!
Velkommen fra sommerferie og over til hverdager, utfordringer og muligheter!

Landsgruppen av
kardiologiske 
sykepleiere, LKS

Stiftet: 1993

www.sykepleierforbundet.no/lks

Generell beskrivelse:
Våre medlemmer er
sykepleiere som møter
hjertepasienten og
pårørende der hvor de
er.

Videreutdanning:
Videreutdanning i 
kardiologisk sykepleie
ved Høgskolen i
Bergen.
1 1/2  år varighet 
deltid, 60 studiepoeng.

Fagområde:
• Sykepleie til hjertepasienter
• Kardiologi
Kompetanse:
• Ide- og kunnskapsutvikling
• Klinisk forskning
• Utviklingsarbeid
• Hjerte- og lungeredning
• Livsstilendringer inkl:

- røykestopp - kostveiledning
- fysisk aktivitet

• Sykdomslære om hjertesykdom-
mer inkl:

- medikamentell behandling
- rytmeforstyrrelser
- revaskularisering inkl:

- PCI  - hjertekirurgi
- behandling ved akutt hjerte-
infarkt
- behandling ved hjertestans
- behandling ved hjertesvikt

Målgruppe:
Hjertepasienten, både barn
og voksne og pårørende.
Risikanten, det vil si perso-
ner med stor risikobelast-
ning som står i fare for å få
hjerte- og karsykdom.

Arbeidsområder:
- Medisinske og kirurgiske
avdelinger og poliklinikker i
spesialisthelsetjenesten.
- Pleie og omsorg i førstelin-
jetjenesten
- Rehabiliteringsinstitusjoner

Ansvarsområder:
Pleie
Overvåking
Veiledning og rådgivning
Helseopplysning
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i Norden:
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Nina Fålun
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Styret i NSF-LKS 2006/2007:

Nye varamedlemmer i styret i NSF-LKS
Grunnet to svangerskapspermisjoner samtidig i styret, har Irene og Hilde Kristin vært
nødt til å trå til fra første dag.

Irene Drotningsvik arbeider på hjerte-
avdelingen, Haukeland Universtitetssykehus 
og er også leder av lokalgruppen i Hordaland.

Hilde Kristin Korbøl er til daglig ansatt ved
hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Innlandet HF,
Kongsvinger.
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Intervjuet av  Carina Alm

– Mitt navn er Solvår Madsen. Jeg er 35 år og seksjons-
leder på hjerteovervåkningen ved Ullevål Universitets-
sykehus. Jeg var ferdig sykepleier i 1995 og har jobbet
på hjerteovervåkning siden 1996 på Kongsvinger og
AHUS før Ullevål. I 2001 var jeg ferdig intensivsykeplei-
er og fra 2002 har jeg vært leder ved avdelingen. Jeg har
tatt et halvårig kurs i regi av sykehuset og BI innen
teamledelse.

Hjerteovervåkningen har 13 senger, derav to respira-
torsenger.Vår hovedgruppe er akutt hjertesyke pasien-
ter fra Helse SørØst. Vi er stolte av vår akutte STEMI
sløyfe, hvor pasienter med akutt hjerteinfarkt får akutt
PCI som primær behandling. Avdelingen har alle typer
hjertepasienter blant annet med hjertesvikt, ustabil
angina, arytmier, endokarditt og myokarditt. Vi har
mulighet til respiratorbehandling for pasienter som

overlever hjertestans. De kjøles ned i 24 timer i tillegg
til annen intensivbehandling. En del av våre pasienter
har behov for sirkulasjonsstøtte i form av IABP; intra-
aortaballongpumpe og ventilasjonsstøtte i form av cpap
og bipap.

Som leder er jeg spesielt stolt av og opptatt av den
omsorgen og behandling vi som regionsenter kan gi
hjertesyke pasienter. Fagutvikling er selve bærebjelken
for å gi optimal behandling til enhver tid, at vårt perso-
nal skal trives og at vi skal se en utvikling og fremgang
i den jobben vi gjør.

– Hvordan bruker du lederrollen for å oppnå
de faglige målene i avdelingen?

– Mitt fremste verktøy som leder er å langtidsplan-
legge og systematisere våre mål for avdelingen gjennom
handlingsplaner med faglig fokus.Per i dag har vi lykkes
å kombinere en ønskerelatert turnus og gode faglige

Møt seksjonsleder Solvår Madsen,
hjerteovervåkningen ved 

Ullevål Universitetssykehus
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planer. Vi prøver å unngå å legge faglige arrangementer
i perioder vi vet er hardt belastet med drift. Fagplanen
angir hvem som skal ha fagdag når, dager for sertifise-
ringer, hvilke ressursgrupper som får møtedager når,
internundervisning, kursdager og lignende.

Kurs internt og eksternt
– Alle kan hvert år søke/prioritere hvilke kurs man har
lyst å gå på. Vi forsøker å fordele kursene så rettferdig
som mulig. Spesialsykepleierne hos oss er på et «stort»
kurs hvert 2. - 3. år. I fjor var vi for eksempel seks syke-
pleiere i Barcelona og i år drar fire til Wien på European
Heart. Fagkursene til NSFLIS og LKS er populære og vi
prøver å få med oss AHLR konferansen i Stavanger hvert
år.

Alle synes slik fagutvikling er motiverende både å se
frem til, og tilbake på, i en ellers hektisk hverdag. Ny-
ansatte sykepleiere kommer på Trinn 1 og 2, som er
intensivfaglige kurs, arrangert på tvers av spesialavde-
lingene. Begge går over en uke og har et veldig høyt 
faglig innhold. Kursene tas med minst ett års mellom-
rom.

Ressursgrupper 
– I lange perioder har vi hatt ressursgrupper som har
jobbet frem rutiner og satt fokus på ulike fagområder.
Dette kan være pårørendearbeid, informasjon til infarkt-
pasienten og hvordan vi skal forholde oss til pasienter
med hjertestans. I høst er målet vårt å fortsette med det
vi allerede har startet opp, samt starte opp med flere
konkrete forskningsprosjekter. En av våre fagutviklings-
sykepleiere er nettopp ferdig med sin mastergrad og vi
skal dra nytte av hans kompetanse.

Fagdager
– Fagutviklingssykepleierne har ansvar for opplæring
av nyansatte, samt sykepleiere som skal lære om respi-
ratorbehandling. I tillegg sertifiseres alle hvert år i alt
medisinsk teknisk utstyr og AHLR.

Forrige vinter startet vi opp med SIM trening for våre
ansatte. Ullevål har et SIM senter (simuleringssenter)
hvor vi ved hjelp av dyktige instruktører, avanserte duk-
ker,utstyr og gode case kan simulere akuttsituasjoner av
ulik karakter og vanskelighetsgrad. Det er debriefing
etter hver case. Legene er med på dette så sant de kan.
Dette gir realistiske læringssituasjoner både i forhold til
medisinsk behandling, tverrfaglig samarbeid og ikke
minst kommunikasjon! Dette er en morsom og trygg
måte å øve seg på.

Ledergruppen (ledende spesialsykepleiere og meg
selv) hos oss har jevnlige møter.Vi prøver å få til et hel-
dagsmøte hvert semester og tar ellers adhoc møter ved
behov. Jeg opplever vår ledergruppe som samkjørt og
at vi fremstår med felles mål og retning i avdelingen. De
ansatte har mulighet for å komme med saker på perso-
nalmøte hver måned.

– Har du eksempler på noe som har bidratt til
å bedre sykepleien og tjenestetilbudet til pasien-
ter og pårørende i din avdeling?

– Generelt vil jeg si at all fagutvikling vi driver med i
avdelingen er for å fremme vårt tilbud til pasienter og
pårørende.Vi får mange gode tilbakemeldinger i forhold
til godt humør, god faglig tyngde og at pasientene føler
seg trygge hos oss. Helt konkret kan jeg nevne:

• Gjennomført studie som endte i standardisert in-
formasjon til alle som har gjennomgått et hjerteinfarkt

• Sertifiseringer av alt utstyr 
• Dobbeltkontroll og dobbeltsignatur av alle medi-

kamenter som gis
• Dobbeltkontroll av alle infusjoner mellom påtrop-

pende og avtroppende sykepleier i vaktskifte.
• Innføring av stille rapport, som igjen har bedret

dokumentasjonen og skriving av pleieplan.
• Utarbeidelse av håndbok, med rutiner og viktig

informasjon.
• Etablering av Hjerteskolen i samarbeid med andre

seksjoner i vår avdeling. Hjerteskolen er en dag med
informasjon for pasienter med hjerteinfarkt i forhold til
vår lokalsykehusfunksjon.

– Hvordan prioriterer du arbeidet med å øke
interessen for kompetanse- og kunnskapsutvik-
ling overfor de ansatte i din avdeling?

– Jeg tenker at de fleste er som meg. Jeg vil ha utfor-
dringer i mitt arbeid og føle at jeg hele tiden utvikler
meg. Vi prøver å være konkrete og sikre kvaliteten på
vårt arbeid. Min jobb er å sikre den daglige driften, at vi
har mennesker som ønsker å jobbe hos oss og å utvikle
avdelingen videre. Å ha mulighet til faglig påfyll står
høyt på ønskelisten hos de ansatte og jeg bruker mye
tid på planlegging av fagutvikling i hverdagen. Jeg prø-
ver å være lydhør for personalets ønsker om hva som
skal gjøres, og ansvarliggjøre oss alle om at vår avdeling
er det bare vi selv som kan utvikle og gjøre bedre. Rent
konkret er det viktig for meg å ha et åpent kontor som
man lett kan stikke innom. Jeg forsøker å spise lunsjen
min sammen med sykepleierne og delta på sosiale akti-
viteter vi har. Ledelsen arrangerer årlig et vinterseminar
for vår avdeling. Vi har et kardiologisk program fredag
kveld. Deretter er det middag og sosialt samvær.Vi over-
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natter på hotell og blir skjemt litt bort! På lørda-
gen er det sykepleiefaglig program. Avdelingen
betaler hotellovernattingen, men vi må alle selv
bruke fritiden vår. Det er selvsagt frivillig, men
alle som kan pleier å være med. Ofte er vi nær-
mere 40 ansatte på en slik helg. Jeg bistår med at de
ansatte får bytte vakter, og vi tar inn ekstravakter, slik at
flest mulig får være med på de store sosiale samlingene.
Et godt sosialt arbeidsmiljø skaper trygghet og gode
rammer for fagutvikling, i tillegg til en hyggelig atmo-
sfære for pasientene.

Som leder er det også viktig å tenke rekruttering og
videreutdanninger. De fleste hos oss velger å ta inten-
sivutdanning. Vi har også rom for å kunne ta videreut-
danning innen kardiologisk sykepleie.

Det er viktig at vi som ledere utnytter de rom som
finnes i hverdagen til systematisk fagutvikling og forbe-
dringsarbeid. De ansatte må ha mulighet til å ta ansvar
og kunne påvirke sin arbeidssituasjon. Godt kvalifiserte
medarbeidere som blir i en avdeling over tid er det vik-
tigste for å forbedre pasienttilbudet. Det er viktig å
henge med i utviklingen og ta tak i ufordringene som
kommer. Et nært samarbeid med kardiologene er essen-
sielt, slik at sykepleietjenestens tilbud samsvarer med
den medisinske utvikingen. En leder må være sterk og
handlekraftig samt ha evne til å gjennomføre det man
ønsker. Mye handler om at man får prøvd ut ting på en
ordenlig måte, over tid. Hvis det likevel ikke fungerer

som tenkt må man selvsagt være villig til å gå til-
bake på ting. Dette har jeg også vært med på,
fordi det vi trodde likevel ikke var det beste for
vår avdeling

– Har landsgruppen av kardiologiske syke-
pleiere tilstrekkelig faglig fokus?

– Jeg opplever at NSF LKS er en sterk faggruppe. Jeg
er imponert over den kardiologiske videreutdanningen.
Studenter vi har hatt i praksis er motiverte og dyktige.
Tidsskriftet er spennende å lese, ikke minst om de
områder vi ikke ser i hverdagen hos oss. Slik jeg ser det,
uten å kjenne mer inngående til landsgruppen, så må
dere være godt fornøyd med å ha fått til så mye bra! 

– Hvordan opplever du faggruppens fokus i
forhold til ledere?

– Det er en bra serie Hjerteposten har kjørt om
ledere. En leder med engasjement og faglig fokus har
makt og mulighet til å gjennomføre mye i hverdagen.
Slik jeg ser det handler det om planlegging og å ta tak i
de ressurser som allerede finnes i avdelingen. Stille seg
spørsmålet «– hva er vi gode på?» og «– hva kan vi bli
bedre på?». Vi har alle et selvstendig ansvar for høyest
mulig kvalitet på den tjenesten vi leverer i det store pus-
lespillet med navn helsevesen, enten vi er leder eller
sykepleier.

– Kjenner du noen sykepleieledere med fokus på fagutvikling vi bør intervjue?
– Har du en spennende arbeidsplass du vil fortelle om?
– Har du vært med på noe prosjekt du ønsker å dele med andre?

Vi ønsker
din hjelp

til å gjøre  
til et enda mer fengende og aktuelt fagtidsskrift!

Eventuelle tips om skrivestoff 
eller intervjuobjekter sendes til 
redaktør på adressen 

carina.alm@nasjonalforeningen.no
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Carina Alm, seksjonsleder hjerte- og kar i Nasjonalforeningen
for folkehelsen

For en som er sterkt engasjert i
preventiv kardiologi og har deltatt
på de europeiske kardiologikong-
ressene de siste 15 årene, har det
skjedd en gledelig utvikling. Det
er ikke mange år siden man måtte søke med lys
og lykt i programmet etter en sesjon som
omhandlet forebygging og livsstilsintervensjon.
Nå har også kardiologene tatt innover seg at det
nytter ikke lenger å bare behandle i sluttfasen, de
må på banen og engasjere seg i forebygging og
rehabilitering.

På årets kongress i Wien ble den sjette utgaven av ret-
ningslinjene for primærprevensjon av hjerte- og karsyk-
dom lansert,vi fikk høre resultatene fra EUROASPIRE III
og det europeiske hjertehelsecharteret (European
Heart Health Charter) ble diskutert. Et av kongressens
høydepunkter ellers, var å høre Guri Gundersen fra
Levanger fortelle om sin erfaring med ekkokardiografi i
akuttfasen. Hun var invitert til å holde dette foredraget,
og hun klarte det med glans.

Skillet mellom primær- og sekundærprevensjon og
rehabilitering er blitt mer og mer visket vekk.Det hand-
ler om å forebygge første eller senere hjertehendelser
og tiltakene er de samme. De to tidligere working
groups for prevensjon og rehabilitering i European
Society of Cardiology, ble i 2004 slått sammen til The
European Association for Cardiovascular Prevention
and Rehabilitation (www.escardio.org/bodies/associati-
ons/EACPR )som en erkjennelse av at det er unaturlig å
skille disse funksjonene. EACPR arrangerer egne årlige
kongresser som anbefales for dem som er interessert i
dette felt. Neste års kongress blir i Paris 1.-3-mai.

De europeiske retningslinjene for primærprevensjon
tar for seg hvordan man skal beregne en persons risiko
for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av 10 år, ved
hvilke grenser man skal intervenere og hvordan.
Totalrisikobegrepet stresses, det vil si at det er ikke en
enkelt kolesterolverdi eller et målt blodtrykk som skal
være avgjørende for hvorvidt man skal behandle eller
ikke.Det er summen av alle risikofaktorer som er betyd-
ningsfull. Et lett forhøyet kolesterolnivå og blodtrykk

hos en mann som røyker kan bety at vedkommende har
mer behov for forebyggende behandling enn en kvinne
som har totalkolesterol på 8 som eneste risikofaktor. I
tillegg til røyking, kolesterol og blodtrykk må arvelig
belastning og diabetes tas med i kalkylen. Alder og
kjønn har også stor betydning for risikoberegningen.
Noen mener at alder er gitt for stor betydning og at det
dermed er vanskelig å komme i kategorien «høy risiko»
som 40 åring. Derved vil mange yngre ikke «fortjene» å
få behandling med forebyggende medisiner for eksem-
pel. De nyreviderte retningslinjene som ble lansert i
Wien, har tatt for seg dette poeng. De sier at hos unge
personer med flere risikofaktorer som har en lav abso-
lutt risiko, kan man bruke begrepet relativ risiko for å
illustrere at de sammenliknet med jevnaldrende uten de
samme risikofaktorene har mange ganger større risiko
for å få et hjerteinfarkt. Betydningen av en sunn livsstil
med fysisk aktivitet, hjertesunt kosthold og røykfrihet
anerkjennes og ligger i bunn av all annen behandling.
Norsk Cardiologisk Selskaps kvalitetsutvalg har beslut-
tet å foreløpig ikke gi sin tilslutning til de europeiske
retningslinjene for forebygging idet implementering i
Norge vil etter manges mening føre til en utbredt medi-
kamentell behandling på usikkert faglig grunnlag. I kjøl-
vannet av dette er det nedsatt et utvalg av Sosial- og hel-
sedirektoratet som skal vurdere norske retningslinjer
for primærprevensjon.

Tall for friske hjerter
De nya europeiske retningslinjene beskriver mennes-
kene som har store muligheter for å holde seg hjerte-
friske med følgende tallrekke: 0 3 5 140 5 3 0.Tallene
betyr:

0 = Ingen røyk
3 = Minst tre kilometers tur hver dag eller minst 30
minutter moderat fysisk aktivitet
5 = Minst fem porsjoner frukt eller grønnsaker.
140 = Lavere enn 140 mmHg i systolisk blodtrykk.
5  = Lavere enn 5 mmol per liter i totalkolesterol.
3 = Lavere enn 3 mmol per liter i LDL-kolesterol.
0 = Ingen overvekt eller diabetes.

Resultatene fra EUROASPIRE III ble presentert i
Wien. Det er den tredje undersøkelsen av hjertepasien-
ter i åtte europeiske land (Italia, Ungarn, Slovenia,Tsjek-
kia, Nederland,Tyskland, Frankrike og Finland) som er

Referat fra European Heart i Wien september 2007
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gjennomført over 12 år.
Over 8500 pasienter har
blitt intervjuet og under-
søkt i denne periode. Hen-
sikten har vært å se i hvil-
ken grad sekundærpreven-
sjonen ivaretas og hvorvidt
pasientene blir behandlet
etter gjeldende retningslin-
jer både når det gjelder livsstilsforandring og medika-
mentell behandling. Resultatene var på mange måter
skuffende, spesielt når det gjelder livsstilsintervensjon.
Til tross for alt fokus på å få hjertepasienter til å slutte å
røyke er det nesten like stor forekomst av røykere nå
som for 12 år siden. Det har også vært en alarmerende
økning av både overvekt (spesielt bukfedme som er det
farligste i forhold til hjerte- og karsykdom) og diabetes.
Når det gjelder blodtrykksbehandling så har pasientene
fremdeles langt igjen før de når sine behandlingsmål og
dette til tross for stor økning i bruk av antihypertensive
medikamenter. Lipidbehandlingen er det man har lyk-
kes best med og det skyldes en sterk økning i statin-
bruk.

Livsstilsendring vanskelig å få til
Det som bekymrer er at de gode resultatene er oppnådd
ved hjelp av medikamenter. Vellykket livsstilsinterven-
sjon vil ha en formidabel forebyg-
gende effekt, men er vanskelig å få
til. Forskerne konkluderer med at vi
må få mer kunnskap om hvordan
nødvendige livsstilsforandringer
kan bli attraktive nok for hjertepasi-
enter.Vi har nok kunnskap om hva
de forskjellige livsstilstiltakene betyr i
form av bedret prognose, men ikke hvor-
dan kunnskapen skal implementeres. Det gis
også klar beskjed om at her er tverrfaglig til-
nærming nødvendig. Kardiologiske syke-
pleiere har en meget viktig rolle i dette moti-
vasjonsarbeid sammen med kardiolog og fysio-
terapeut. Selv om Norge ikke er et av landene
i EUROASPIRE er det liten grunn til å tro at vi gjør det
noe bedre enn de deltakende landene.

European Heart Health Charter (www.heartchar-
ter.eu ) ble lansert i Europa 12.juni på initiativ fra
European Society of Cardiology (ESC), European Heart
Network, WHO og European Commission. Det er et
konsensusdokument som flere europeiske hjertefor-
eninger, helsemyndigheter og profesjonsorganisasjoner
har signert og sluttet seg til. Det anerkjenner at hjerte-
og karsykdommer i stor grad kan forebygges og det fast-

slår betydningen av engasjement på flere nivåer i sam-
funnet. Charteret erkjenner at ansvaret for å forebygge
prematur hjerte- og karsykdom ligger både på individ
og samfunnsnivå og at både politiske myndigheter, fri-
villige organisasjoner og profesjonene må samarbeide.
Tidligere president i ESC og co-chairman i styringsko-
miteen for charteret, Lars Rydèn, kom med følgende
utsagn ved lanseringen: – Until recently the focus of
attention has been on treatment.This means extending
the lives of people already affected and society has
ended up accumulating a mountain of people who are
ill.What we have to concentrate on now is prevention,
which is the goal of the charter.We cannot continue to
create a society that makes people ill, and then invest a
lot of money to cure them. I regi av Landsforeningen for
hjerte- og lungesyke vil dette charter lanseres i Norge
den 2.oktober og vår faggruppe har fått forespørsel om
å støtte opp om budskapet.

Sykepleiere har et særlig ansvar for hel-
seopplysning.Vi har anledning til å bringe
budskapet om viktigheten av og mulighe-
ten for å forebygge for tidlig og unødven-
dig hjerte- og karsykdom. Her ligger
mange oppgaver og bare venter på at vi
skal ta fatt. Selv om dødeligheten av hjer-
te- og karsykdom er sterkt redusert i
Norge de siste 30 årene, gir overvektsut-
viklingen og forekomsten av diabetes
type 2, grunn til bekymring for fremti-
den. Det er all grunn til å sette forebyg-
ging på agendaen og NSF-LKS støtter opp
om det europeiske hjertehelsecharteret
med reservasjon for paragraf 15. Denne

paragraf pålegger alle land å oversette og implementere
de europeiske retningslinjene for forebygging av hjerte-
og karsykdommer.Her er det naturlig å avvente ekspert-
gruppens arbeid med å finne gode modeller for hånd-
tering av primærprevensjon i Norge. Dere kan lese mer
om hvordan det arbeides med charteret på europeisk
nivå i artikkelen av Tone M Norekvål.
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Av Merete G Nordstad

Som heldig stipendmottaker (kr.10.000 fra Astra
Zeneca) vil jeg dele mine inntrykk fra den flotte
Europeiske hjertekongressen med leserne. Jeg
ble gledelig overrasket over programmet med
dens store innhold om hjertesvikt.

For meg som hjertesviktsykepleier var det helt klart
mitt fokus å få med siste nytt rundt hjertesviktbehand-
ling. Utfordringen lå bare i å velge mellom utrolig
mange spennende foredrag. Som de fleste kanskje vet,
så er det mange parallellsesjoner gående hele tiden. Det
var en stor kongress med ca 25.000 deltakere.

I skrivende stund med tilbakeblikk,er jeg meget godt
fornøyd med de valgene jeg gjorde.

Behandlingen av hjertesvikt har merkbart forbedret
seg i løpet av de siste 10-15 år.Til tross for dette er kro-
nisk hjertesvikt fremdeles en utbredt årsak til morbi-
ditet og mortalitet, med en årlig dødelighet på mer enn
20 %. De viktigste variabler i forhold til risikovurdering-
er når det gjelder hjertesvikt er:

- alder over 60 år
- eksjonsfraksjon (EF) < 45 %
- diabetes
- NYHA-klasse III-IV 
- Cardiomegali
- lav kroppsvekt; hos menn < 71 kg og 

kvinner < 59 kg.

Andre mer ukjente, er variasjon av røde blodceller
(RDW) som speiler nyresykdom, underernæring samt
lave jernlagre. I tillegg til kliniske variabler gir også labo-
ratorieanalyser viktig informasjon. Renal dysfunksjon,
anemi, hyponatremi og forhøyede leverenzymer, er alle
uavhengige prediktorer som er viktig i forhold til
komorbiditet.

BNP (brain natriuretic peptide) har vist seg å være
en sterk prognostisk markør, og flere nye markører,
inkludert genetiske markører er identifisert. Slike prog-
nostiske markører som endres i forbindelse med
behandling, som blant annet BNP, har vist seg å være
spesielt nyttig til å guide den videre behandlingen.

For maksimering av behandlingseffekt er det ofte
nødvendig å anbefale multiple terapier.

Studier hjelper oss til å etablere en standardisert
behandling av hjertesvikt. Hos pasienter med sympto-
matisk hjertesvikt og redusert venstre ventrikkel ejek-
sjonsfraksjon som allerede behandles med ACE-hem-
mer, viser CHARM-studien at tilleggsbehandling med
Angiotensin 2-blokker gir en forbedring i klinisk utbyt-
te. Tilleggsdata i forhold til Aldosteron-antagonist og
Angiotensin 2-antagonist, viser at den ene eller andre av
disse måter å blokkere renin-angiotensin-aldosteron-sys-
temet gir ytterligere reduksjon i kardiovaskulær risiko
hos pasienter med systolisk dysfunksjon som allerede
er behandlet med ACE-hemmer og betablokker.

Hjertesviktpasienter har en økt risiko på 7-8 % for
utvikling av diabetes sammenlignet med befolkningen
generelt. Diabetes er en sterk risikofaktor som det er
svært viktig å ha kontroll over. Lav EF + diabetes predi-
kerer dårlig prognose i forhold til hjertesvikt.

I tillegg vil vekttap/ dårlig næringsopptak med BMI
<22.5 gi økt risiko for død. Den senere tid har det vært
fokusert på kardiell kakeksi, som forverrer prognosen
av hjertesvikt.Selv om det ikke rår konsensus over hvor-
dan kardiell kakeksi skal behandles, er det gjort ulike
studier hvor man kan hente informasjon om hvordan
disse pasientene bør utredes og behandles. Dr Stefan
Anker har publisert en del,og er en ressurs på dette felt.

(I forrige nummer av Hjerteposten hadde Ellen
Skogrand og undertegnede en artikkel som omhandlet
kardiell kakeksi. Henviser de av dere som er interessert
i feltet å lese den artikkelen)

Hjertesvikt opptrer ikke isolert. Den er forårsaket av
ulike bakenforliggende kardiale defekter.

Eksistens av multippel komorbiditet påvirker poten-
sialet for medikamentintoleranse. For eksempel ACE-
hemmere i forhold til nyresvikt, betablokkere i forhold
til lungesyke, diuretika i forhold til prostataproblema-

Oppsummering
fra European Heart i Wien 1.-5. september 2007

Laila Flohr og Merete  G. Nordstad i utstillingsområdet.
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tikk/urininkontinens for å nevne noen. Medikament-
interaksjoner og dårlig behandlingsoppnåelse gjør
behandlingen av hjertesvikt veldig kompleks. Alt etter
som vi nå ser at flere pasienter lever lenger og progre-
dierer til mer avansert hjertesvikt, blir komorbiditet
også mer vanlig.

Først nylig har man sett betydningen av å fastsette
prognose i forhold til komorbiditet, som har blitt mål-
setting for behandling ved for eksempel medikamenter
for bedring av blant annet nyrefunksjon, behandling av
anemi samt depresjonsbehandling.

Behandlingen av hjertesvikt har merkbart forbedret
seg, men mye gjenstår ennå for bedret forståelse og
sammenhenger. Mange ulike studier er i gang hvor man
har fokus på forbedret neurohormonell hemming, bed-
ring av frekvenskontroll med nye medikamenter, samt
påvisning av ulike bakenforliggende årsaker som koro-
narsykdom og anemi, for å nevne noen.

I nær fremtid venter vi på resultatene fra CORONA-
studien (COntrolled ROsuvastatin multiNAtional study
in heart failure), hvor man vil se på effekten av statinet
(rosuvastatin) i forhold til mortalitet på koronarpasien-
ter som har utviklet postinfarksvikt.

Andre studier som SHIFT (Systolic Heart Failure tre-
atment with the If inhibitor ivabradine Trial) som er en
sinusknutehemmer, for å redusere hjertefrekvens, for å
sammenligne effekt mot annen behandling. RED-HF
(Reduction og Events with Darbopoetin alfa in Heart
Failure trial) er en studie hvor man studerer effekten av
darbopoetin hos hjertesviktpasienter med mild anemi.

Andre ikke-medikamentelle behandlingsformer er
ulike device-terapier, for å forbedre den elektriske sti-
muleringen, som CRT (cardiac resynchronisation thera-
py) enten alene eller i kombinasjon med ICD (implan-
table cardioverter defibrillator). Her er ulike studier i
gang, noen med tanke på effekt av CRT i progresjon av
myokardfunksjon og hjertesvikt.

Andre studier er: MADIT-CRT, RAFT-studien, og
STICH (Surgical Treament for IschemiC Heart failure).
VAD (ventricular assistent device – mekanisk hjerte) er
assistert behandling ved langt kommen hjertesvikt, som
et alternativ til hjertetransplantasjon.

Kronisk hjertesvikt med bevart EF er også et viktig
område å evaluere. Foreløpig finnes det ikke noen klar
måte å håndtere disse pasientene på. I I-PRESERVE
(irbesartan in heart failure with Preserved systolic func-
tion) har man inkludert mer enn 4000 pasienter med
hjertesvikt for å evaluere hvorvidt 300 mg irbesartan
overgår placebo i forhold til reduksjon i mortalitet og
morbiditet. Andre studier er TOPCAT (Treatment Of
Preserved Cardiac function heart failure with an
Aldosteron anTagonist) i forhold til aldosteron-antago-
nist på EF> 45 % i sammenlignet med placebo.

Atrieflimmer er en arytmi man ofte ser hos hjerte-
sviktpasienten. Effekter av behandlingen av atrieflim-

mer har blitt vurdert i AF-CHF studien, hvor man ser 
på sinusrytme vs. frekvenskontroll. Denne studien er
straks klar for publisering.

TIPS: Nettsted som gir deg oversikt over aktuelle
studier er: www.clinicaltrials.com. Her finnes rundt
570 studier som omhandler hjertesvikt.

Andre spennende tema var Adenosinantagonist i for-
hold til renal dysfunksjon, Metformin og diabetes, pul-
monal veneablasjon i forhold til atrieflimmer, intravenøs
jern mot anemi og lave jernlagre, samt ultrafiltrasjon for
å redusere volum-overload. Det fungerer bra når væske-
retensjon ikke responderer effektivt på diuretika.
Ultrafiltrasjon trekker ut salt og vann i motsetning til
vanlig dialysebehandling. En mer eller mindre «ny» ikke-
farmakologisk behandling av nyresvikt. Annen behand-
ling som ble nevnt var celleterapi. Ikke gode og store
nok studier foreløpig(?).

Noen studier viser at 20 % av alle hjertesviktpasien-
ter er anemiske.

40 % har kreatininverdier > 160 mmol/l
Man har sett at det foreligger 13 % økning i morta-

litet for hvert 1g/dl fall i hemoglobinverdien.
Anemi henger ofte sammen med lav BMI,noe som er

viktig å merke seg.

EPO-behandling har vist:
- økt ejeksjonsfraksjon (fra 28- 35 %)
- bedrede hemoglobinverdier
- økt ferritin-nivå
I neste omgang ser man som en naturlig konsekvens

også bedret treningskapasitet med økt VO2-max og
bedret livskvalitet. Dette er viktig. Er det ikke nettopp
det vi ønsker for vår pasientgruppe? Livskvalitet den
tiden de har å leve, ikke nødvendigvis flere år å leve.

Avslutningsvis vil jeg få nevne at jeg var på et fore-
drag med den kjente Brugada, Terradellas Brugada, i
egen person. Det var stort! Personen bak Brugada-
syndromet. Han har bidratt med kriterier for ventrikkel-
takykardier, med høyre grenblokk i Ekg i V1-V3 og med
sal-lignende ST-segment. Min hjertesviktkollega Laila
Flohr fra Diakonhjemmet sykehus ble så over seg av å
ha møtt personen, at hun ikke greide å ta inn mer den
dagen…..

Dessverre fikk jeg ikke sett så mye av Wien, hoved-
staden i Østerrike med nærmere to millioner innbyg-
gere.Byen «an der schønen blauen Donau»- musikkbyen
fremfor noen.

Men jeg var på Stephanplatz og i den berømte kirken
fra 1300-1400 tallet; Stephansdomen. Flott kirke. På vei
hjem fra byen til hotellet den ettermiddagen gikk vi til-
feldigvis forbi det kjente konditoriet: Sacher Torte.
Meget ærverdig og flott konditori med en fantastisk
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atmosfære. Er absolutt vært et besøk! Jeg må nok en tur
tilbake for å se litt mer av denne så kjente og flotte kul-
turhistoriske byen.

Takk for en flott opplevelse. Det er alltid veldig godt
å få litt faglig påfyll og la seg inspirere av alle flinke fore-

dragsholdere. Ikke minst er det fint med nettverksbyg-
ning, knytte nye relasjoner som kan være nyttig i arbei-
det med pasientgruppen videre.

Berit Flønæs (t.v.) og Merete G. Nordstad foran Stephansdomen.
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Tone M. Norekvål, 
Stipendiat, Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus,
Chair, Council on Cardiovascular Nursing and Allied
Professions in ESC (CCNAP)

Det europeiske charter for hjertehelse setter
fokus på hjerte- og karsykdommer som den hyp-
pigste dødsårsak for både kvinner og menn i
Europa. Formålet er en sterk reduksjon av hjerte-
og karsykdommer gjennom samarbeid med flere
europeiske fag- og pasientorganisasjoner. År-
sakene skal angripes gjennom å redusere risiko-
faktorer både på individ- og samfunnsnivå.

Bakgrunn
Hjerte- og karsykdommer fører til store lidelser og kost-
nader for den europeiske befolkningen. Hjerte- og kar-
sykdommer er årsak til opp mot femti prosent av alle
dødsfall – mer enn alle kreftformer til sammen. Døde-
ligheten er høyere for kvinner (55 prosent) enn for
menn (43 prosent) (1). Selv om dødeligheten er fal-
lende i de fleste land er den til dels på stigende kurs 
i flere land i Sentral- og Østeuropa. Hvert år belastes 
EUs økonomi med 169 mill euro – tilsvarende en gjen-
nomsnittlig årlig kostnad på 372 euro per innbygger.
Kostnadene varierer til dels sterkt mellom landene (2).
European Society of Cardiology (ESC) og European
Heart Network har med støtte fra EU kommisjonen og
Verdens heleorganisasjon (WHO) invitert internasjona-
le organisasjoner til å slutte seg til charteret. Council on
Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP)
har deltatt i dette arbeidet, og sørget for at de kardiolo-
giske sykepleierne er på plass ved bordet hvor avgjø-
relsene taes.

Strategien er forebygging
Hjerte- og karsykdommer kan imidlertid i stor grad fore-
bygges. Med andre ord er det mulig å gjøre noe med
denne utviklingen! Det europeiske charter fokuserer på
risikofaktorer som følge av en uheldig livsstil. Det foku-
seres på både biologiske og livsstilsrelaterte faktorer og

følgende anbefalinger er nedfelt; nulltoleranse i forhold
til tobakk, tilstrekkelig mosjon (minst 30 min fem gang-
er i uken), sunne spisevaner, ingen overvekt, blodtrykk
under 140/90 mmHg, total kolesterol under 5 mmol/l,
normalt blodsukker og unngåelse av kronisk stress.
Dette er i samsvar med de europeiske guidelines for pri-
mærforebygging (3).

Charterets paragrafer
Charteret består av 18 paragrafer (4). Paragrafene bin-
der de underskrivende organisasjoner i forhold til epi-
demiologiske fakta, tiltak mot risikofaktorer, implemen-
tering av politiske vedtak, bruk av media, utvikling av
kampanjer og nasjonale strategier, samt bruk av guideli-
nes.

Paragrafene er nøye utvalgt og setter fokus på essen-
sielle forhold rundt forebygging av hjerte- og karsyk-
dom. Spesielt interessant er vektleggingen av kjønn og
fokus på særlige kvinneaspekter (paragraf 8).Videre tar
paragraf 17 opp bedømning av folks kunnskaper om
hjerte- og karsykdommer. Hva vet folk om sin egen risi-
ko? Dette kan vise seg som en av krumtappene i en vel-
lykket forebygging. CCNAP følger opp dette og er i full
gang med å kartlegge kardiologiske sykepleiere sine
kunnskaper om egen hjertehelse. Dette arbeidet startet
for flere år siden (5), og en ny artikkel er planlagt ut fra
en undersøkelse utført under Spring Meeting i Bergen i
2006 (6).

Sykepleieres rolle i etablering og 
utøvelse av charteret
Det er gledelig at de kardiologiske sykepleierne – repre-
sentert via CCNAP – ble invitert til å delta i det viktige
arbeidet med implementering av charteret. Dette tyde-
liggjør at vi i økende grad blir sett på som viktige i arbei-
det med å bekjempe hjerte- og karsykdom. I møte med
sentrale kardiologer i ESC-sammenheng synes denne
oppfatningen å være utbredt. Det er klart at dette også
krever at vi er vårt ansvar bevisst – det er en tillit som
krever handling.

Charteret er spikret og undertegnet – hva gjør vi så

• Fordi hjerte- og karsykdommer fremdeles
er største dødsårsak i Europa.

• Fordi det europeiske  charter prioriterer
at hjerte- og karsykdommer bekjempes og
forebygges i europeisk helsepolitikk.

• Fordi det europeiske  charteret for hjerte-
helse viser til risikofaktorene og satser på å
bygge et tverrsektorielt samareid og gir
bred støtte til å fremme hjertehelse.

Underskrivende organisasjoner gir offisielt sin støtte til det europeiske charter for hjertehelse.

DETTE ER CHARTERET:
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videre? Vi må se på oss selv som sentrale aktører i denne
felles fronten mot hjerte- og karsykdommer både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt. CCNAP har etablert en
komite (National Societies Committee) hvor lederne fra
alle nasjonale grupper av kardiologiske sykepleiere er
samlet. NSF-LKS er representert gjennom leder Marit
Mørkved Larsen. I dette forum vil vi nå sammen legge
strategier for implementering av charteret på nasjonalt
plan, men de nasjonale forhold er ulike og det må bli
opp til de nasjonale organisasjonene selv å finne veien
og gå i samarbeid med de aktører som er mest hen-
siktsmessig for dem.

Neste Spring Meeting on Cardiovascular Nursing går
av stabelen i Malmø 13.-15. mars 2008. Lars Ryden er
her hovedforedragsholder – fokus er hjertecharteret.
Ryden er tidligere president i ESC, og en av hovedarki-
tektene bak charteret.Vi har invitert han til å snakke om
nettopp «Moving Forward from the European Heart
Health Charter».Videre har vi en egen sesjon med fore-
bygging som tema hvor sykepleiere er innledere; hva
gjør vi sykepleiere i lipidklinikker,hvordan kan vi bruke
Heart Score-systemet i klinisk praksis, og hvordan veile-
der vi i forhold til fysisk aktivitet? Før selve hovedkon-
gressen tilbyr vi i samarbeid med EuroAction-teamet et
tverrfaglig kurs i hvordan starte et hjertepreventivt pro-
gram. Det samme kurset ble avholdt i forbindelse med
Spring Meeting i Manchester tidligere i år, og ble godt
evaluert. Mer informasjon om både kongress og kurs
finnes på www.escardio.org/CCNAP.

I ESC har vi også viktige samarbeid pågående med
andre grupper som er opptatt av forebygging. Dette
gjelder spesielt the European Association for
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR).
Under ESC kongressen i Wien tidligere i høst hadde vi
flere sesjoner som vi arrangerte i samarbeid (joint ses-
sions). Vi forsøker å få til det samme for kongressen i
Munchen neste år. Da trekker vi også inn en samar-
beidspartner fra USA; Preventive Cardiovascular Nurses
Association (PCNA).Vi er også i ferd med å utarbeide et
såkalt ”white paper”i samarbeid med med PCNA;det vil
si en artikkel hvor vi sammen setter listen for bekjem-

pelse av hjerte- og karsykdom – et position statement
hvor vi inntar en felles holdning.

Samarbeid fagorganisasjoner i mellom er viktig, men
i denne saken trenger vi i høyeste grad også å nå ut til
folket! Det er ikke tilstrekkelig at vi samarbeider kun
som fagpersoner.Det er utfordrende for oss.Det må set-
tes fokus på effektfull helseinformasjon. Det er flere
måter å gjøre dette på.Å bruke media er en vei å gå,noe
som også blir fremhevet i charteret. Samarbeid med
pasientorganisasjoner er en annen. Hensikten er å nå ut
til alle – både unge og eldre. Et særlig fokus blir satt på
barn og unge, og CCNAP har i intervjuer særlig blitt
spurt om dette (4). Faktum er at aterosklerotiske foran-
dringer starter allerede i tidlige tenår. Samtidig vet vi at
fedme er et økende problem ikke minst i det yngre lag
av befolkningen.Vi har store utfordringer i hvordan nå
frem til disse gruppene.

Videre kan vi spørre oss;hva gjør vi i hverdagen i vår
kliniske praksis for å fremme helse? Underviser og vei-
leder vi pasienter og pårørende med tanke på å redu-
sere risiko? Er vi konkrete i vår fremstilling? Klarer vi å
individualisere budskapet? Tenk på dette neste gang du
er på jobb, og lag din egen forebyggingsstrategi.
Situasjonen og sykdomspanoramaet vi står overfor er
overveldende – og egentlig i stor grad unødvendig!

Lansering av charteret i Norge
Charteret er oversatt til 22 språk, og nasjonale lanse-
ringer foregår nå over hele Europa. Den 2. oktober ble
charteret lansert også i Norge! 
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Background: Echocardiography has become the
most informative diagnostic tool in cardiology. In
Norway echocardiography has been the domain of phy-
sicians. In our Coronary Care Unit at Levanger Hospital,
we don’t have 24 hour echocardiographic service.This
service can be of vital importance to our patients in
acute care. Due to the great need of this type of exami-
nation in the acute care, and to make this service avai-
lable we have developed «a limited echo training pro-
gram» for specialist nurses.

Aim: Nurses gaining this skill will be an asset to the
patient as they can map out the patients condition
more accurately and in an early phase, so that the cor-
rect treatment can begin with as much background
information as possible.This can prevent worsening of
the condition and complications.

Method: Our training program with«limited echo-
cardiography» for specialist nurses has focused on:

Quantitative measurement of:
• inferior vena cava

Qualitative, visual interpretation of:
• left ventricular contraction
• right ventricle
• pericardial effusion
• pleural effusion

Conclusion: According to our experience «limited
echocardiography» can be learned by nurses with car-
diovascular experience. «Limited echocardiography»
may reveal signs of systolic heart failure, indirect signs
of submassive or massive pulmonary embolism, peri-
cardial effusion, pleural effusion and estimation of right
atrial pressure and the volume status of the patient and
thereby guide fluid therapy. In many situations the
echocardiographic information may be of vital impor-
tance for the patient care. By adding nursing personnel
to the echo-team, 24 hour echocardiographic service
may be more easily achieved.

Gjeilo KH1, Stenseth R1,4, Klepstad P2,4, Lydersen S3, 
Wahba A1,4

1Departments of Cardiothoracic Surgery and 2 Anaesthesio-
logy, Trondheim University Hospital, Trondheim, Norway,
3Unit for Applied Clinical Research and 4Department of
Circulation and Medical Imaging, Faculty of Medicine,
Norwegian University of Science and Technology, Trondheim,
Norway.

Corresponding author:
Kari Hanne Gjeilo,
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E-mail: kari.hanne.gjeilo@stolav.no

Purpose: The beneficial effects of giving up smo-
king on mortality and morbidity after cardiac surgery

have been widely known for many years. However,
little attention has been paid to smoking behaviour
after cardiac surgery. It may be assumed that cardiac
surgery could be a golden opportunity to change smo-
king behaviour because it requires smokers to abstain
from smoking at the same time as the cardiac disease
can motivate them to give up smoking.

We investigated whether cardiac surgery influence
smoking behaviour and if patients returned to their for-
mer smoking habits.

Methods: Patients undergoing cardiac surgery be-
tween September 2004 and September 2005 were
included before surgery (baseline).Smoking behaviour,
socio-demographic and medical variables were measu-
red by a study-specific questionnaire. Follow up was
performed at 6 and 12 months using dedicated questi-
onnaires. Patients were categorized as (1) non-smo-

Abstract
presentert på ESC-kongress 

i Wien, sept. 2007

Smoking cessation after cardiac surgery.

Echocardiography in the acute care:

performed by nurses?

Guri Holmen Gundersen
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Purpose: In some cases it is ethically right to
abstain from resuscitation. When such a decision is
made, a «Do-Not-Attempt-Resuscitation» (DNAR)-order
is set to tell physicians and nurses that the patient shall
not be resuscitated if cardiac arrest occurs. One of the
questions that arise is whether a critically ill coronary
patient should be informed about the DNAR-decision?
The aim of the present study was to investigate DNAR
attitudes and experiences of nurses working in intensi-
ve coronary care units (ICCUs).

Method: A questionnaire was constructed in a
web-based program. Invitations were generated anony-
mously and sent automatically by e-mail to 295 nurses
working at ICCUs in eight different hospitals in Nor-
way.

Results: The response rate was 60% (176/295).The
majority of the nurses (90%) had participated in discus-
sions leading to a DNAR - order, and 69% had initiated
the process that led to one.A total of 74% of the nurses
thought the patient should be informed about a DNAR-
order.Given a mentally adequate and conscious patient,
50% answered that they «to a relatively high» or «a very
high degree» had experienced non-informed patients

with a DNAR-order. Nurses who had experienced non-
informed patients were less positive to inform about a
DNAR-order than other nurses without such experien-
ce (60% vs. 88%, p<0,001).

Conclusions: In general, nurses seem to take acti-
ve part in the DNAR decision-making process.The study
revealed a positive attitude among nurses concerning
to inform patients about a DNAR-order. Further, half of
the nurses had experienced that such information was
not given. There may be several explanations for this
discrepancy. Patients are treated individually and the
right to know does not mean that every patient wants
to know or needs to know.The timing of the informa-
tion and the opportunity to provide it can also be a pro-
blem for such critically ill patients in the ICCU.

Abstract
presentert på ESC-kongress 

i Wien, sept. 2007

Abstract
presentert i Manchester

kers, (2) ex-smokers and (3) current smokers. Current
smokers were defined as those who reported daily or
occasionally smoking.

Results: At baseline 534 patients (median age 69
years, range 24 to 87 years, 23 % females) were inclu-
ded, 462 patients (88.6 %) responded after 6 months
and 465 patients (89.4%) responded after 12 months.
At baseline 74 patients (14%) were current smokers,70
patients (13%) stopped < 12 months before surgery,
246 patients (46%) stopped > 12 months ago, 143 of
the patients (27%) were non-smokers. Smokers were
significantly younger and more likely to be male than
ex-smokers and non-smokers.

At 6 months 8 % were current smokers (n = 36) and
9 % (n = 40) were current smokers at 12 months. 6
months after surgery, 45% (n = 33) of current smokers
before surgery reported smoking cessation during the

last 6 months, at 12 months only 4 patients reported
that they had stopped smoking during the last 6
months. Among patients that stopped smoking < 12
months before surgery, 7 patients relapsed within 6
months and another one relapsed within 12 months
(8/70, 11.4%).

Conclusion: In our population most patients who
undergo cardiac surgery do not smoke. About half of
the current smokers give up smoking after cardiac sur-
gery,but some patients do relapse.Changes in smoking
behaviour are most likely to occur during the first 6
months after surgery. Hence, cardiac surgery can be a
teachable moment; an opportunity to encourage pati-
ents to give up smoking and prevent a relapse among
those who stopped smoking before surgery.

A window of opportunity?

Do-Not-Attempt-Resuscitation (DNAR)-orders in Intensive Coronary Care Units;

Should the patient be informed?
A survey of attitudes and experiences of nurses in Norway

Mikael
Næss på
plass 
ved sin
poster 
i Wien.
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Navn Medlemsnr. NSF:

Sykehus/Avdeling Tittel

Privatadresse
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E-post

Svarslipp sendes: Hilde Kristin Korbøl, Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, 2226 Kongsvinger
Påmelding også via www.sykepleierforbundet.no/lks Medlemsansvarlig i NSF: tlf.: 22 04 33 12
Medlemsansvarlig NSF-LKS: Hilde Kristin Korbøl. E-post: hilde.kristin.korbol@sykehuset-innlandet.no

Verv ti medlemmer og vinn tur 
til kongressen i Tromsø!

Medlemsfordeler:
• Som medlem får du tre nummer i året av vårt 
eget fagtidsskrift, Hjerteposten

• Du får muligheter til å søke stipend

• Du får muligheter til å søke prosjektmidler fra NSF
via NSF-LKS

• Du får rimeligere seminaravgift på vår årlige kon-
gress

• Du møter et nasjonalt og internasjonalt nettverk av
sykepleiere som jobber med hjertepasienter

• Du får støttemedlemskap i Norsk Cardiologisk
Selskap (NCS) www.hjerte.no 

• Du kan abonnere på Hjerteforum, tidsskriftet til
NCS, for 200,- per år

• Du kan få gratisabonnement på Lipidforum

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

Verving av:
3 medlemmer - reisemappe/visittkortmappe
5 medlemmer - fleeceteppe
10 medlemmer - fri deltageravgift på kongressen
i Tromsø 17. - 19. april 2008.

Du som allerede er medlem jobber kanskje sammen
med noen som ikke er det? Du vet at det er flotte ver-
vepremier å vinne? Med mange medlemmer får vi stør-
re tyngde i ulike fora; fagpolitisk i NSF, mot politikere,
media og i samfunnet ellers.

Både enkeltmedlemmer og lokallag kan verve!
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samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Oppmerksomheten om kvinner og hjertesykdom er
økende nasjonalt og internasjonalt (1-3). Våren 2007
gikk blant annet starskuddet for den norske kampanjen
«Hjerterdamer – Go red» som har til hensikt om å øke
befolkningens kunnskap og bevissthet om kvinner og
hjertesykdom (4).Tilsvarende kampanjer er lansert i en
rekke andre land (1). Denne artikkelen gir en oversikt
over enkelte problemstillinger vedrørende kvinner og
hjertesykdom. Fremstillingen er basert på relevant litte-
ratur og egen forskning.

Dødelighet og sykelighet
Kvinners risiko for hjertesykdom øker med økende
alder og i gjennomsnitt rammes kvinner av hjertesyk-
dom ti år senere enn menn. I 2004 døde 8569 kvinner
og 7293 menn av hjerte- og karsykdommer i Norge,
hvilket representerer 38,5 % av alle dødsfall (5).Totalt
døde 6769 personer av koronarsykdom, 3212 kvinner
og 3557 menn. Dødeligheten av hjertesykdom i befolk-
ningen har vært synkende de siste tiår, og dødeligheten
har sunket mer for menn enn for kvinner (5).
Dødelighetsdata gir imidlertid ikke et godt bilde av fore-
komsten av hjertesykdom i befolkningen, i og med at
mange i dag lever lenge med sin hjertesykdom (6). Det
finnes ikke nasjonale data for sykdomsbelastningen av
hjertesykdom i den norske befolkningen. Mye ligger nå
til rette for at det skal etableres et nasjonalt register for
hjerte- og karsykdommer i Norge som kan gi slike data
(7). En studie fra Finland konkluderer med at koronar-
sykdom de siste tiår er endret fra å være en tilstand som

rammer middelaldrende menn til å bli en kronisk syk-
dom hos eldre kvinner (8).

Forskjellsbehandling av kvinner?
Generelt bruker kvinner helsetjenesten i større grad
enn menn (9), men forskning indikerer samtidig at
kvinner blir senere diagnostisert og oppsøker helseve-
senet senere enn menn for symptomer på hjertesyk-
dom (10). Enkelte studier finner at kvinner i mindre
grad får lipidsenkende behandling og revaskularise-
rende behandling ved koronar hjertesykdom (11-15).
Andre studier finner ingen slike kjønnsforskjeller (16,
17),og det har vært hevdet at kjønnsforskjeller kan skyl-
des manglende justering for alder og dårlig studiedesign
(18). En fersk studie som justerte for alder og andre risi-
kofaktorer fant imidlertid en kjønnsulikhet i disfavør av
kvinner (19). Bildet er med andre ord sammensatt. En
potensiell ulikhet i helsetjenestens håndtering av
kvinner med risiko eller symptomer på hjertesykdom
kan forklares langs tre forskjellige akser:
- Biologiske forskjeller mellom kvinner og menn.
- Manglende kunnskap hos kvinner om symptomer eller
motstand mot å se seg selv som en som har risiko for
koronarsykdom.
- Kjønnsspesifikke hindringer i helsetjenesten.

Kvinners symptomer
Det er viktig å ta i betraktning at kvinner generelt er
eldre enn menn og har flere tilleggssykdommer når de
rammes av hjertesykdom (2, 5, 6). Kvinner har dessuten
litt andre symptomer enn menn, og dette byr på diag-
nostiske utfordringer (20). En litteraturgjennomgang
om pasienters symptomer på akutt hjerteinfarkt fant at
menn som regel rapporterte om sentrale brystsmerter
og utstrålende smerter, mens kvinner i noe større grad
rapporterte smerter i rygg, kjeve, hals, samt hadde kval-
me og oppkast, svimmelhet, tretthet og manglende mat-
lyst (21). Undersøkelser indikerer at kvinner i liten grad

Kvinner og hjertesykdom 
– en utfordring for helsetjenesten?

Har vi god nok kunnskap om hvordan kvinner bør behandles for sin hjertesykdom? Får
kvinner like god behandling for sin risiko og sine symptomer på hjertesykdom som
menn? Dette er problemstillinger som er kommet på dagsorden de siste årene og som
belyses i denne artikkelen. 
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ser hjertesykdom som en helsetrussel og har liten kjen-
neskap til egen risiko (22). Kvalitative studier viser at
kvinners atferd ved akutt hjerteinfarkt preges av en
rekke forhold (23, 24). Familiemedlemmer som insiste-
rer på at de må kontakte helsetjenesten, økende smer-
ter og vanskeligheter med å puste er forhold som frem-
mer kontakt med helsetjenesten. Sosiale forpliktelser,
manglende kunnskap, feiltolking av symptomene og
andre hindringer kan resultere i at kvinner tar senere
kontakt ved akutt hjerteinfarkt.

Hjerteinfarkt – en mannslidelse?
Den typiske risikopersonen er ofte fremstilt som en
mann (25, 26). Distanserer kvinner seg fra helsetrusse-
len ved å attribuere hjertesykdom til menn? En norsk
studie av hvilke oppfatninger menn og kvinner har av
den typiske personen som har økt risiko for hjertesyk-
dom, fant at deltakerne som regel assosierte hjertesyk-
dom med eldre menn (26).En 36 år gammel kvinne pre-
senterte et gjengs bilde: «Han er rundt 60-65 år, litt tykk-
fallen,går i joggedress og er ikke så veldig sprek,og røy-
ker veldig mye. Relativt lat person. Det er hjerteinfarkt-
typen».

Enkelte kvinner som får påvist økt risiko for koro-
narsykdom forteller at de har måttet forsone seg med at
dette er noe som gjelder dem (26). En 40 år gammel
kvinne uttalte: «Ja det var vel det som var et sjokk for
meg da, fordi at man har alltid til alle tider hørt at det er
en sånn manns, at det er ytterst få kvinner og da er du
veldig gammel liksom hvis det skulle skje, så det var et
sjokk, at jøss har dette noe med meg å gjøre. Jeg var jo
sånn sett sikker på at det var broren min som hadde det,
fordi jeg tenkte at det var jo typisk … han er jo mann
og sånn … det var litt uvant og rart å tenke på, og det
tror jeg er veldig gjengs rundt omkring, altså kvinner er
ikke opptatt av det. Nei. Det er liksom. De sier til man-
nen sin at nå må du få sjekket opp dette her,og så glem-
mer de seg selv, tror jeg.» (26). Slike oppfatninger var
det flere kvinner som gav uttrykk for, og de viser at 
man danner seg bilder av egen risiko med utgangspunkt
i forestilinger om den typiske risikopersonen. Pasienter
vektlegger også den arvelige belastningen av hjertesyk-
dom i slekten ved vurdering av egen risiko (26), men
kjønn ser ut til å spille en vesentlig rolle for risikofor-
ståelsen.

Møtet med helsetjenesten
Flertallet av kvinner får god behandling for sin risiko og
sine symptomer i helsetjenesten (11-17, 19). Enkelte
kvinner har likevel opplevd at symptomene ikke ble tatt
på alvor i møtet med helsepersonell (28). I en norsk 
studie hvor 20 kvinner med familiær hyperkolesterole-
mi ble intervjuet om sine erfaringer med helsetjenesten
fortalte deltakerne om opplevelser av ikke å bli tatt på
alvor (29). Kvinnene fortalte om motstand når de hen-
vendte seg til helsetjenesten med ønske om å få ta en
kolesteroltest, at deres risiko ble bagatellisert, og at

deres symptomer på akutt hjerteinfarkt var blitt feiltol-
ket av legen. Enkelte fortalte om leger som hadde kon-
frontert dem med at de ikke var menn, og at det derfor
ikke var grunn til bekymring. Noen opplevde også at
informasjon om deres arvelige belastning for hjertesyk-
dom ikke ble tillagt vekt. En 31 år gammel kvinne gav
uttrykk for sine erfaringer slik: – Det har jeg til og med
fått høre fra leger: «Ja men en ung og frisk jente som
deg, du har vel ikke høyt kolesterol?» Og da, ikke sant,
da blir det jo noe man ikke har lyst til å nevne når man
selv fra leger får en sånn beskjed da … jeg fikk følelsen
av at «Ja, ja,men du er jo ikke mann,og du er ikke femti,
og du røyker ikke og er ikke overvektig, så det er sann-
synligvis ikke noe problem.» (29). Slike erfaringer indi-
kerer at kjønn har betydning ved helsepersonells vur-
dering og håndtering av risiko og symptomer på hjerte-
sykdom.

Oppsummering
Kvinner utgjør en betydelig andel av hjertepasienter og
det er en utfordring for helsetjenesten å håndtere disse
på en best mulig måte.Mye kunnskap om behandling av
hjertesykdom er utviklet med utgangspunkt i studier på
menn og derfor trengs det mer kunnskap om hva som
er nyttig og god behandling av kvinner (1, 20).

Hjertesykdom har tradisjonelt blitt oppfattet som en
mannssykdom. En slik oppfatning kan resultere i uhen-
siktsmessige hindringer for kvinner, fordi kvinner ikke
tar egen risiko eller symptomer på alvor eller fordi kvin-
ner møter hindringer i helsetjenesten. Det trengs økt
bevissthet om hvordan hjertesykdom fremstilles i det
offentlige rom – i pasientbrosjyrer,mediene og i den all-
menne helseopplysningen – slik at man ikke forsterker
forestillingen om hjertesykdom som en mannslidelse.
Det er betimelig å rette søkelyset mot kvinner og hjer-
tesykdom, slik at kvinner har mulighet til å få et mer
bevisst forhold til egen risiko og symptomer. Behand-
lere må på sin side ha bevissthet om kjønnsforskjeller i
symptomutformingen ved akutte koronare syndromer
slik at «atypiske» symptomer ikke blir oversett eller feil-
tolket. En økt oppmerksomhet om kvinner og hjerte-
sykdom utelukker ikke at det også er spesielle utfor-
dringer knyttet til behandling og oppfølging av menn
med hjertesykdom (30).

Variasjonen mellom enkeltpersoners erfaring og
håndtering av egen helse og sykdom kan ofte være mer
slående enn forskjeller på tvers av kjønn.Sykepleiere og
annet helsepersonell må likevel være var for at en
kvinne kan ha vansker med å akseptere en diagnose
eller å godta at man er i risikosonen, fordi man har et
mentalt bilde av at hjertesykdom egentlig er en manns-
lidelse. Behandlerne må anerkjenne slike reaksjoner og
møte pasienten med omsorg og informasjon om at hjer-
tesykdom rammer både kvinner og menn. Det finnes
ikke én typisk hjertepasient, men mange.
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ningsråd og Extramidler fra Helse og Rehabilitering.
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MARGARIN MED PLANTESTEROLER

– FOR LAVERE KOLESTEROL!

Becel pro.activ med plantesteroler senker kolesterolet
– i tillegg til effekten av kostforandringer og statiner.

Becel pro.activ er en margarin tilsatt plante-

steroler som senker kolesterolet. En rekke vitenska-

pelige studier kan dokumentere denne eff ekten.

Publiserte studier viser at et inntak på ca 20-

25 gram Becel pro.activ om dagen, kombinert

med en sunn kost (lav andel mettet fett samt

rikelig med frukt og grønnsaker), senker total-

kolesterolet og LDL-kolesterolet.

Becel pro.activ med plantesteroler reduserer

opptaket av kolesterol fra tarmen. Den kolesterol-

senkende effekten er vist i mer enn 30 studier.

Becel pro.activ var den første matvaren som ble

godkjent i henhold til EU’s forordning om nye

matvarer, Novel Foods. I september 2005 ble

Becel pro.activ godkjent av Mattilsynet i Norge.

Å skifte til Becel pro.activ er en enkel forandring

å gjennomføre for dine pasienter og en vane som

er enkel å beholde.

Becel pro.activ fungerer uavhengig av, men også i

kombinasjon med statiner og fi brater.

Becel pro.activ kan ut fra et ernæringssynspunkt

være mindre heldig for visse personer (gravide og

ammender kvinner, samt barn under 5 år).

For mer informasjon les på pakningen, og besøk

gjerne våre nettsider www.proactivescience.com

eller www.becel.no.
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* 10 mg Simvasatatin med gjennomsnittlig senking av LDL-kolesterolet med 29,1 %. MacLaine GDH et al. A cost-

   effectiveness model of alternative statins to achive target LDL-cholesterol levels. Int J Clin Prac 2001;55(4):243-249.

(1) Hendriks HFJ, Westrate JA, van Vliet T and Meijer GW. Spreads enriched with three different levels of vegetable oil sterols and the degree of
cholesterol lowering in normocholesterolaemic and mildly hypercholesterolaemic subjects. Eur. J. Clin. Nutr. 1999; 53: 319-327.

(2) Jones PJH, Raeini-Sarjaz M, Ntanios FY, Vanstone CA, Feng JY and Parsons WE. Modulation of plasma lipid levels and cholesterol kinetics by phytosterol versus phytostanol esters. J Lipid Res 2000; 41: 697-705.
(3) Neil HAW, Meijer GW & Roe L. Randomised, controlled trial of use by hypercholesterolaemic of a vegetable oil sterol-enriched fat spread. Atherosclerosis 2001; 156: 329-337.
(4) Nigon F et al. Plant sterol-enriched margarine lowers plasma LDL in hyperlipidemic subjects with low cholesterol intake: effect of fibrate treatment. Clin Chem Lab Med 2001; 39 (7):634-640.



23

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Hjerteposten nr 3 - 2007

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 finansieres av innsamlede midler, uten statstøtte.
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NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere inviterer til Kongress 2008 i Tromsø

«Gjennom 15 år med hjerter som slår»

Generalforsamling i NSF-LKS
Innkalling til generalforsamling i NSF-LKS

Sted: Hotell SAS Radisson, Tromsø      Tid: Fredag 18. april 2008

Generalforsamlingen er NSF-LKS sitt øverste besluttende organ. Her kan både enkeltmedlem-
mer og lokalgrupper melde inn saker.

Frist for innsending av saker: 6. mars 2008.
Sakene skal sendes til styret ved Marit Mørkved Larsen:  marit.morkved.larsen@rikshospitalet.no

Forslag på kandidater til valg skal sendes valgkomiteen v/ Nina Fålun: 
nina.falun@helse-bergen.no

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

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere
Tromsø 18.april 2008

Kongressen starter 17. april kl 10.00 og avsluttes 19. april kl 12.00

Oppholdet i Tromsø vil by på faglig påfyll, underholdning 
og mulighet til å knytte nye kontakter!

Invitasjon til frie foredrag og posterpresentasjoner

Har du noe du ønsker å dele med oss andre?
- Presentasjon av egen avdeling - Prosjekt - Nye prosedyrer 
Ønsker du å delta, sender du oss et sammendrag - abstrakt - innen 01.12.07.

Abstraktet - ca 1/2  til 1 side - bør inneholde:
• Tittel på presentasjon
• Bakgrunn for prosjektet/hensikt med presentasjonen 
• Metode 
• Resultat/ konklusjon og / eller konsekvenser for praksis
• E- mailadresse til kontaktperson
Oppgi om innlegg / poster er presentert tidligere og eventuelt hvor. Opplys om navn, tittel,
arbeidssted, adresse, e-mail og telefon.

Dere kan være flere om å lage foredrag og poster. Foredraget må imidlertid kun presenteres av
én person. Hver foredragsholder vil få tildelt 20 minutter, hvorav 5 minutter settes av til spørs-
mål. Ved aksept av abstrakt til fritt foredrag gis fri kongressavgift!

Abstraktet sendes LKS v/ Carina S. Alm, e-post: carina.alm@nasjonalforeningen.no

Påmelding til NSF-LKS kongress 2008

Vi tilbyr online-registrering til kongressen fra 1.november. Se www.kongress.no for mer info. 
Registreringen omfatter påmelding til kongressen, bestilling av hotell og sosiale aktiviteter.
Reise ordner den enkelte selv.

Husk lavere avgift hvis du melder deg på innen 15.mars!
2700,:- for medlemmer, 3200,:- for ikke medlemmer

Avgift etter 15.mars:
3700,:- for medlemmer, 4200,:- for ikke medlemmer

For spørsmål kontakt Kongress & Kultur AS:
e-post: office@kongress.no       telefon: 55 55 36 55       faks: 55 55 36 56

Kongressen vil vise mangfoldet og siste nytt 
innen sykepleie til hjertepasienter

Tema:
• Preventiv kardiologi       • Kvinner og hjerte- og karsykdom       • Hjertekirurgi
• Seksualitet ved hjertesykdom       • Arytmier       • Hjertesvikt

I tillegg inviterer vi til frie foredrag der sykepleiere presenterer sine fordypningsarbeider.

Velkommen til kongress i Tromsø!
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Hvert år fokuseres det på et gitt tema og man ønsker
flest mulig aktiviteter rundt om i verden som bygger
opp under budskapet. Årets tema for World Heart
Day er «Team up for healthy hearts». Dette tema skal
illustrere at det lønner seg å bygge allianser for å få
til en hjertevennlig levemåte. Å forandre livsstil er
vanskelig men ved å gå sammen barn og voksne,kol-
leger, venner, myndigheter og profesjoner kan man
få det til.Verdens hjertedag faller alltid på siste søn-
dag i september.

World Heart Federation er en medlemsorganisa-
sjon med 180 medlemmer verden over,hovedsakelig
nasjonale kardiologiselskap og frivillige hjerteorga-
nisasjoner fra 100 land. I Norge er både Nasjonalfore-
ningen for folkehelsen og Norsk Cardiologisk Sel-
skap medlemmer. Dette nettverk skal styrke samar-
beidet mellom de medisinske fagmiljøene og folke-
helsearbeidet. Fokus er på lav- og middelinntektslan-
dene, men alle medlemsland forventes å bidra for å
forebygge hjerte- og karsykdommer verden over.

World Heart Day er World Heart Federation’s viktigste arrangement for å øke publikums
bevissthet om hjerte- og karsykdommer, og fremme budskapet om at det nytter med fore-
byggende tiltak for å redusere forekomsten og dødeligheten av kardiovaskulær sykdom.

www.worldheart.org
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Orion Pharma AS 

Postboks 4366 Nydalen, 0402  OSLO 

Telefon: 4000 4210  | www.simdax.no

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 2,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Levosimendan 2,5 
mg, povidon 10 mg, vannfri sitronsyre 2 mg, vannfri etanol til 1 ml. Indikasjoner:
Korttidsbehandling av akutt dekompensert alvorlig kronisk hjertesvikt (ADHF) i situ-
asjoner hvor konvensjonell terapi ikke er tilstrekkelig og ved tilfeller hvor inotropisk 
støtte er hensiktsmessig. Dosering: Skal fortynnes før administrering. Kun til intra-
venøs bruk via perifer eller sentral infusjon. Dosering og varighet av behandlingen 
bør titreres individuelt ut i fra pasientens kliniske tilstand og respons. Administrering 
bør startes med en ladningsdose på 6-12 μg/kg kroppsvekt i løpet av 10 minutter 
fulgt av en kontinuerlig infusjon på 0,1 μg/kg/minutt. Nedre ladningsdose anbefa-
les til pasienter som samtidig får intravenøse vasodilatorer eller inotrope substan-
ser, eller begge deler, i starten av infusjonen. Pasientens reaksjon bør vurderes ved 
ladningsdosen eller innen 30-60 minutter etter dosejustering. Hvis responsen synes 
for kraftig (hypotensjon, takykardi), kan infusjonshastigheten settes ned til 0,05 μg/
kg/minutt eller avbrytes. Hvis den initiale dosen tolereres og en økt hemodynamisk 
effekt er ønsket, kan infusjonshastigheten økes til 0,2 μg/kg/minutt. Til pasienter 
med akutt dekompensering av alvorlig kronisk hjertesvikt er det anbefalt at infus-
jonen varer i 24 timer. Ingen tegn på utvikling av toleranse eller «rebound»-effekt 
er observert etter avbrytelse av infusjonen. Se doseringstabellen som er vedlagt om 
infusjonshastigheter for ladningsdosen og kontinuerlig infusjon av en 0,05 mg/ml
infusjonsoppløsning. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for levosimendan eller 
hjelpestoffene. Alvorlig hypotensjon og takykardi. Uttalt mekanisk obstruksjon som 
påvirker ventrikkelfylling/-tømming, alvorlig lever-/nyresvikt (kreatininclearance <30 
ml/minutt). Tidligere «torsades de pointes». Forsiktighetsregler: Anvendes med 
forsiktighet ved mild til moderat nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Bør anvendes med 
forsiktighet ved lavt systolisk eller diastolisk blodtrykk ved baseline, og ved risiko for 
hypotensjon. Et mer konservativt doseringsregime anbefales i slike tilfeller. Bør også an-
vendes med forsiktighet ved takykardi eller atrieflimmer med rask ventrikulær respons, 
eller potensielle livstruende arytmier. Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før adminis-
trering. Ved uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme bør infusjonshastigheten re-
duseres eller infusjonen stanses. Ikke-invasiv overvåking i minst 3 dager etter avsluttet 
infusjon, eller inntil pasienten er klinisk stabil anbefales. Ved mild til moderat nedsatt 
nyre- eller leverfunksjon anbefales overvåkning i minst 5 dager. Brukes med forsiktig-
het og under overvåking av EKG til pasienter med pågående koronar ischemi, langt 
QTc-intervall eller når det gis samtidig med legemidler som forlenger QTc-intervallet. 
Forsiktighet bør utvises ved ischemisk kardiovaskulær sykdom og samtidig anemi, da 
medikamentell behandling av hjertesvikt kan etterfølges av fall i hemoglobin- og hema-
tokritverdier. Levosimendan kan forårsake et fall i kaliumkonsentrasjonen i serum, og 
nivået av kalium i serum bør overvåkes i løpet av behandlingen. Lave konsentrasjoner 
av kalium bør korrigeres før administrering av levosimendan. Begrenset erfaring med 
bruk ved akutt hjertesvikt relatert til en nylig oppstått tilstand av ikke kardialt omfang, 
vesentlig forverring av hjertesvikt etter kirurgi, eller alvorlig hjertesvikt hos pasienter 
som venter på hjertetransplantasjon. Begrenset erfaring med gjentatt bruk. Bør ikke 
anvendes til barn og unge under 18 år. Interaksjoner: Det foreligger kun begrensede 
data for administrering av vasoaktive midler, inkl. inotrope substanser (unntatt digok-

sin) sammen med levosimendaninfusjon. Slik administrering kan derfor ikke anbefales, 
og fordel/risiko vurderes individuelt. Eliminasjonen av den aktive metabolitten er ikke 
fullstendig kartlagt, og ev. interaksjoner kan ikke forutsies. En interaksjon kan føre til 
mer uttalt og forlenget effekt på hjertefrekvensen. Graviditet/Amming: Overgang i 
placenta: Toksisk effekt på reproduksjonen er observert i dyrestudier. Bruk til gravide 
bør begrenses til tilfeller der fordelene veier tyngre enn den mulige risikoen for foste-
ret. Overgang i morsmelk: Ukjent. Bivirkninger: Svært hyppige (>1/10) bivirkninger er 
hodepine, ventrikulær takykardi og hypotensjon. Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: 
Kvalme, oppkast, forstoppelse, diaré. Metabolske: Hypokalemi. Neurologiske: Svim-
melhet. Psykiske: Søvnløshet. Sirkulatoriske: Ekstrasystole, atrieflimmer, takykardi, 
ventrikulær ekstrasystole, hjertesvikt, myokardischemi. Laboratorieverdier: Reduksjon 
av hemoglobinnivået. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon og ta-
kykardi. Høye doser (>0,4 μg/kg/minutt) og infusjon over 24 timer øker hjertefrekvens 
og er i blant forbundet med forlengelse av QTc-intervallet. Økt plasmakonsentrasjon 
av den aktive metabolitten som følge av overdosering, vil føre til mer uttalt og for-
lenget effekt på hjertefrekvensen. Behandling: Støttende behandling (vasopressorer, 
intravenøs væske). Kontinuerlig overvåking av EKG, elektrolyttnivået i serum og invasiv 
hemodynamikk. Egenskaper: Klassifisering: Kalsiumsensitiserer med positiv inotrop 
og vasodilaterende effekt hos hjertesviktpasienter. Virkningsmekanisme: Øker kon-
traksjonskraften, samt gir en reduksjon av både «preload» og «afterload» uten negativ 
påvirkning av den diastoliske funksjonen. Øker den koronare blodsirkulasjonen etter 
hjertekirurgi, og forbedrer myokardperfusjon ved hjertesvikt. Dette oppnås uten at ok-
sygenforbruket i myokard øker signifikant. Forsterker sensitiviteten for kalsium i de kon-
traktile proteinene gjennom en kalsiumavhengig binding til kardialt troponin C. Åpner 
ATP-sensitive kaliumkanaler i vaskulær glatt muskulatur som induserer vasodilatasjon 
av systemiske og koronare arterielle motstandskar, og systemisk venøse kapasitetskar. 
Proteinbinding: 97-98%, primært til albumin. 40% for den aktive metabolitten. For-
deling: Distribusjonsvolum ca. 0,2 liter/kg. Halveringstid: Ca. 1 time. Ca. 75 timer for 
metabolittene. Hemodynamisk effekt varer minst 24 timer, 7-9 dager for den aktive 
metabolitten. Clearance 3 ml/minutt. Metabolisme: Metaboliseres fullstendig, hoved-
sakelig ved konjugering. Ca. 5% i tarm. Terapeutisk aktiv metabolitt (OR-1896) dannes 
ved reabsorpsjon og acetylering av metabolitt i tarm. OR-1896 har hemodynamiske 
effekter tilsvarende levosimendan. Maks. plasmakonsentrasjon for den aktive metabo-
litten oppnås 2 dager etter avsluttet infusjon. Acetyleringsgraden er genetisk bestemt. 
Utskillelse: 54% i urin, 44% i fæces. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kaldt 
(2-8 °C), må ikke fryses. Fortynnet infusjonsvæske skal anvendes umiddelbart. Ved 
fortynning under tilfredsstillende aseptiske forhold kan infusjonsvæsken oppbevares 
inntil 24 timer. Andre opplysninger: Tilberedning: Til konsentrasjonen 0,025 mg/ml 
fortynnes 5 ml 2,5 mg/ml konsentrat med 500 ml glukoseinfusjonsvæske 50 mg/ml. 
Til konsentrasjonen 0,05 mg/ml fortynnes 10 ml 2,5 mg/ml konsentrat med 500 ml 
glukoseinfusjonsvæske 50 mg/ml. Følgende legemidler kan gis samtidig med Simdax 
via sammenkoblede infusjonsslanger: Furosemid 10 mg/ml, digoksin 0,25 mg/ml, gly-
seroltrinitrat 0,1 mg/ml. Fargen på konsentratet kan under lagring endres til oransje. 
Dette påvirker ikke egenskapene. Rekvireringsregel: Bør kun brukes i sykehus der 
tilstrekkelig overvåkingsutstyr og ekspertise for bruk av inotrope legemidler er tilgjeng-
elig. Utlevering: Til sykehus. Pakninger og priser: 1 × 5 ml kr 7335,80, 4 × 5 ml 
kr 29240,10. Sist endret: 12.01.2007

MT-innehaver Abbott

C    Simdax  Kalsiumsensitiserer.  ATC-nr.: C01C X08

Visste du 
at Simdax-behandling 
kan redusere antall 
liggedøgn på sykehus 
for dine hjertesviktpasienter?*

Mer informasjon om Simdax og behandling ved akutt 
dekompensert hjertesvikt finner du på www.simdax.no

* Cleland JGF, Freemantle N, Coletta AP, et al.  Eur J Heart Fail 2006;8:105-10.
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Carina Alm, redaktør i Hjerteposten

LHL, med både presse og fagfolk til stede, presenterte
sitt handlingsprogram for kvinner og hjertesykdom og
kunne fortelle hvorfor de setter søkelyset på akkurat
dette. Med seg hadde de fire kvinnelige hjertespesialis-
ter og stortingsrepresentant Sonja Sjøli (H), medlem av
Helse- og omsorgskomitéen. Generalsekretær i LHL,
Finn Grønseth, innledet med å si at det viktigste med
denne kampanjen er å få kvinner mer bevisste sin egen
risiko for å bli hjertesyk og å samle inn mer penger til
forskning på kvinnehjerter.

Hjertesykdom hos kvinner –
hva er utfordringen?
Cecilie Risøe, overlege ved hjertemedisinsk avdeling
Ullevål Universitetssykehus (UUS) og formann i Norsk
Cardiologisk Selskap (NCS), gratulerte LHL med initiati-
vet og berømmet at de i sin kampanje har klart å tenke
både publikumsrettet og profesjonsrettet. Tilsvarende
kampanje i USA, «Women at Heart» hadde et klart fokus
mot helseprofesjonene og «Go Red»-kampanjen ellers i
Europa, har satset mest på publikum. Hjerterdamer Go
Red i Norge retter seg både mot folk flest (kvinner) og
mot fagfolk. Risøe sa at kvinnene er en veldig viktig

I forrige nummer av Hjerteposten kunne vi lese om Landsforeningen for hjerte- og lunge-
sykes (LHL) kampanje, Hjerterdamer Go Red om kvinner og hjertesykdom. I forbindelse
med lanseringen rett før sommeren, ble hele styret i NSF LKS invitert på kombinert fag-
møte/ pressekonferanse i Folkets hus i Oslo.
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gruppe å nå. De er mødre og gode rollemodeller i for-
hold til livsstilsvalg.Vi må få de til å omsette kunnskap
til handling. Risøe tror ikke at det i Norge i dag eksiste-
rer bevisst forskjellsbehandling av kvinner og menn,
men problemet er at vi mangler kunnskap om hva som
er den beste behandlingen av kvinner. «Kvinner rammes
sent, de er gamle og det er ikke så farlig hva de dør av».
Dette ble brukt som et «skrekkeksempel» på dårlig hold-
ning til eldre; dagens 80 åringer er spreke, avsluttet
Cecilie Risøe!

Kvinner og hjertesykdom, situasjonen i dag,
forskjeller og forskjellsbehandling
Sigrunn Halvorsen, også overlege på hjertemedisinsk
avdeling, UUS, slo fast at kvinner både er underdiagnos-
tisert, underbehandlet og underrepresentert i norsk
som i internasjonal hjertemedisin. Annenhver kvinne 
vil utvikle hjerte- og karsykdom i løpet av livet og selv
om mange er gamle når de blir syke, kan vi ikke unnla-
te å starte med forebygging. Livsløpsrisikoen er stor og
det er mye å hente på å bevisstgjøre kvinnene. En
kvinne med risikofaktorer for hjertesykdom nærmer
seg mennenes risiko. Særlig viktige risikofaktorer for
kvinner er:

• Røyking
• Diabetes 
• Høye triglyserider
• Lavt HDL-kolesterol 

Yngre kvinner har også dårligere prognose enn
menn når de får hjerteinfarkt. På Ullevål sykehus viser
infarktregisteret at i 2006 var 32 prosent av alle infarkt-
pasienter kvinner med en gjennomsnittsalder på 73 år.
Likevel var 29 prosent av disse under 65 år, så yngre
kvinner rammes!  

Forebygging av hjertesykdom: 
Gir livsstilsendring samme gevinst hos kvinner
som hos menn? 
Serena Tonstad, professor og overlege på avdeling for
preventiv kardiologi også på Ullevål, hadde fått i opp-
drag å fortelle hvorvidt kvinner har samme gevinst av
forebyggende tiltak som menn.Fastleger har en tendens
til å vurdere kvinner til å ha lavere risiko enn de har i
virkeligheten, viser undersøkelser.Tonstad sa at røyking
og diabetes er undervurderte risikofaktorer hos kvinne-
ne. Spør om røyking og mål livvidde, blodsukker og tri-
glyserider. Anbefal kvinner:

• Røykeslutt
• Fysisk aktivitet 
• Eventuelt vektreduksjon

Når det gjelder bruk av statiner hos friske kvinner i
primærprevensjon har vi ikke gode nok data til å vite
om dette er riktig, ellers har kvinner like stor effekt av
forebyggende tiltak og skal oppmuntres til en sunn livs-
stil for seg selve og sine barn, avsluttet Tonstad.

Nye forskningsbehov – 
hjertesykdom hos kvinner 
Anne Grete Semb, overlege ved Diakonhjemmets syke-
hus og leder for nettverksgruppen av kvinnelige kardi-
ologer i Norge, tok opp nye forskningsbehov når det
gjelder kvinnehjerter. Hun er selv til daglig opptatt av
pasienter med reumatoid artritt som har en spesielt høy
risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom. Fremtidig
forskning bør blant annet dreie seg om;

• Kvinners risikofaktorer
• Hjertesvikt 
• Overvekt 

Vi trenger å et nasjonalt hjerte- og karregister på
plass og vi må få mer epidemiologisk kunnskap, var
Semb’s budskap.

Kvinnehjertet som 
politisk utfordring
Til sist ble stortingsrepresentant Sonja Sjøli (H) utfor-
dret på hvordan stortinget og politikerne har tenkt å
ivareta kvinnehjertene. Hun kunne med gru fortelle at
hun under forberedelse til dette møtet hadde oppdaget
i Nasjonal Helseplan, som blant annet tar for seg kvin-
nehelsesatsningen (og som nylig er kommet), står ikke
hjerte- og karsykdommer engang nevnt! Derimot er
mange andre diagnoser som rammer kvinner tatt med.
Her steilet både LHL og Nasjonalforeningen for folke-
helsen, som begge så absolutt burde reagert på dette
når handlingsplanen var ute til høring. Sjøli lovet å spør-
re Sylvia Brustad hvordan LHLs forskningsstrategi vil bli
inkorporert i kvinnehelsesatsningen og hun lovet å
følge opp saken videre. I denne forbindelse etterlyste
hun innspill fra både fagfolk og organisasjoner.

Pressekonferansen ble avsluttet med budskap fra
LHL på tre hovedinnsatsområder fremover:

• Bevisstgjøre kvinner til å ta vare på hjertet sitt ved 
å velge en helsefremmende livsstil 

• Mobilisere helsevesenet til bedre forståelse av 
hjertesykdom hos kvinner: Bedre diagnostikk,
bedre behandling, mer rehabilitering og økt 
forskning.

• Påvirke samfunnet til å redusere sosiale helsefor-
skjeller og de sosiale og økonomiske bakgrunns-
faktorer for hjerte- og karsykdom som den enkelte
ikke har ansvar for eller innflytelse på.

Alle ble oppfordret til å melde seg som hjerterdame.
Det gjelder også deg som kardiologisk sykepleier.

Gå inn på www.hjerterdamer.no og registrer deg og
be om nyhetsbrev.

LHL ønskes lykke til videre med kampanjen som nå
går i 33 land over hele verden.



30

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Hjerteposten nr 3 - 2007

Nina Fålun 1, Tone M. Norekvål 1, Kristian Lexow 2

1 Fagansvarlige, Videreutdanning i kardiologisk sykepleie,
Høgskolen i Bergen
2 Norsk Resuscitasjonsråd

Høgskolen i Bergen driver i samarbeid med Landsgrup-
pen av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) en nasjonal
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie (60 studiepo-
eng). Utdanningen er nå inne i sitt fjerde år. Kull 3 er
midtveis i sitt utdanningsløp – som er på 1,5 år. 31 syke-
pleiere fra 14 sykehus og primærhelsetjeneste deltar.

Som et ledd i studiet, får alle studentene kompetan-
se i avansert hjerte-lungeredning (AHLR) i form av del-
takelse i et grunnkurs og kurslederutdanning som
arrangeres i samarbeid med NRR. Dette er ett av flere
sentrale kliniske satsingsområder i videreutdanningen.

Grunnkurset er et praktisk kurs der deltakerne
lærer å behandle hjertestans med hjertekompresjon,
munn- og maskeventilasjon, hjertestarter og medika-
menter. Før kurset skal studentene ha lest kursboka og
bestått en web-basert kunnskapstest. Selve kursdagen
brukes i hovedsak til praktiske øvelser der studentene
deltar i ulike scenarier. Kurset forutsetter praktisk og
teoretisk kunnskap samt stor grad av egenaktivitet og
engasjement. Deltakerne veksler på å være teamledere,
komprimere, legge inn venekanyle, bruke defibrillato-
ren og administrere medikamenter. Alle får dermed
samme praktiske trening (1).

Kurslederutdanningen (tidligere instruktørkurset)
bygger på grunnkurset. Her skal studentene anvende
sin kunnskap og vise at de er kvalifisert til selv å være
kursledere på grunnkurset. Etter å ha gjennomført kur-
set må studenten dokumentere at hun/han har vært
kurslederassistent under veiledning av instruktør på to
grunnkurs, før godkjenningskravet fra NRR er innfridd.
I dette ligger det et incitament til å bruke og videreføre
AHLR kunnskap på egen arbeidsplass. Kursene baserer
seg på de nyeste retningslinjene fra Europeisk Resusci-
tasjonsråd (2) tilpasset for norske forhold av NRR.

NRR har drevet opplæring i AHLR i mange år. Vi-
dereutdanningen i kardiologisk sykepleie opprettet et

samarbeid med NRR i 2003. Siden den gang har vi fått
godkjent 25 studenter som instruktører i AHLR. Disse
har siden brukt sin kunnskap til å gi sykepleiere ved
mange norske sykehus anledning til å få grunnkurs-
kompetanse innenfor AHLR. Ett godt eksempel på ring-
virkningene av dette instruktørkurset, er en spesialsy-
kepleier i kardiologisk sykepleie fra primærhelsetjenes-
ten som i løpet av de siste to årene har arrangert over
20 kurs i HLR i sin hjemkommune. Kursene kom i stand
etter en spørreundersøkelse spesialsykepleieren utførte
som sitt fordypningsarbeide på Videreutdanning i kardi-
ologisk sykepleie i 2005 (3).

Kurskonseptet til NRR ble vesentlig endret i 2007 –
særlig med hensyn på dokumenterte forkunnskaper,
egendeltakelse og aktiv læring. Studentene som fikk sitt
grunnkurs godkjent 26. september er de første i landet
som har fullført det reviderte grunnkurset. Denne
dagen ble dermed en milepæl – både for NRR og for
Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie! 

Kurset ble arrangert i samarbeid med NRR, HiB,
SNLA Region Vest og Helse-Bergen. SNLA bidro med
hovedinstruktør og øvelsesutstyr, og Helse-Bergen med
sju kursledere. Kursledernes bakgrunn varierte fra
ambulansesjåfører og medisinstudenter til intensivsyke-
pleiere. Dette unike firkantsamarbeidet resulterte i at vi
i felleskap kom i havn med prosjektet – å få hele 31 stu-
denter gjennom grunnkurset i løpet av en dag.

Neste samarbeidsprosjekt blir å få alle studentene
godkjent som kursledere under kurslederutdanningen
som arrangeres 22. november 2007!

Referanser:
1. Norsk Resuscitasjonsråd. Norsk grunnkurs i avansert hjerte-
lungeredning, 2.utgave - basert på retningslinjene fra 2006. Lærdal
Medical AS 2007. ISBN 82-91823-86-3.
2. European Resuscitation Council. European Resuscitation Council
Guidelines for Resuscitation 2005.  Resuscitation 2005;67 (suppl):1-
180. 
3. Bjåen M. Tverrsnittundersøkelse blant helsepersonell om deres
kunnskaper i HLR. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2006;
14;181-188.

Videreutdanningsstudenter i kardiologisk syke-
pleie deltar i nytt livreddende kursprogram!

26. september ble 31 kardiologiske videreutdanningsstudenter sjekket ut som AHLR-utø-
vere på Høgskolen i Bergen (HiB)! Studentene fikk dermed en unik sjanse til å teste ut et
rykende ferskt kursopplegg fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Kurset kom i stand som et
helt spesielt og fruktbart samarbeidsprosjekt mellom HiB, NRR, Stiftelsen Norsk
Luftambulanse (SNLA) og Helse-Bergen.
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Fra høyre – Lene Peersen (Sørlandet sykehus Kristiansand), Mari Olsby (Feiringklinikken) og Turid Meisingset
(Feiringklinikken).
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Avdelingsleder/ spesialsykepleier, Nils Erling Myhr:
Nils.Erling.Myhr@feiringklinikken.no
Leder Ressurssenter Hjerterehabilitering, Hanne Aandstad:
hanne.aandstad@feiringklinikken.no

Generell orientering
Feiringklinikken ligger i Feiring, en liten bygd nord i
Eidsvoll kommune på sørvestsiden av Mjøsa. Klinikken
har en idyllisk beliggenhet vendt mot Mjøsa.
Feiringklinikken er et spesialsykehus for utredning,
behandling og rehabilitering av voksne hjertepasienter.
Klinikken eies av pasientorganisasjonen LHL og drives
på ideell basis i samarbeid med det offentlige.Vi mottar
pasienter fra hele landet og er innlemmet i fritt sykehu-
svalg. Feiringklinikken utfører årlig ca. 1100 åpne hjer-
teoperasjoner, 4500 angiografier, 2000 PCI og har i til-
legg over 300 rehabiliteringsdeltakere på fire ukers
rehabiliteringsopphold. Klinikken har 257 ansatte (210
årsverk), derav 14 leger og 133 sykepleiere/spesialsyke-
pleiere.

Historikk
Feiringklinikken startet sin kliniske virksomhet i 1989
som en avlastning for «Hjertebroen» til England og
Skottland. I år 2000 gjennomgikk klinikken en stor
utbygging hvor kapasiteten på invasiv kardiologi og
hjertekirurgi ble betydelig økt. I tillegg ble det bygd
lokaler for egen hjerterehabiliteringsavdeling som
startet opp høsten 2001 og ble fra 1.januar
2004 godkjent som sykehusavdeling for hjer-
terehabilitering med DRG-finansiering. I 2007
ble Feiringklinikken regionalt kompetansesen-
ter i hjerterehabilitering.

Personell og organisering
Rehabiliteringsavdelingen ledes av sykepleier
som har det administrative og økonomiske ansvaret,
mens ansvarlig overlege har det medisinskfaglige ansva-
ret.Avdelingen har en tverrfaglig organisering som inne-
bærer at hele staben er organisert som ett team. Dette

gir stor fleksibilitet og fremmer samarbeid og faglig inn-
sikt på tvers av de ulike fagprofesjonene. Bemanningen
består i dag av en avdelingsleder, overlege med spesia-
litet i fysikalskmedisin og rehabilitering samt idretts-
medisin, overlege med spesialitet i samfunnsmedisin,
lege i utdanningsstilling, to sykepleiere, to fysioterapeu-
ter, to idrettspedagoger, kostholdsveileder, helsesekre-
tær og attføringskonsulent.

Målgrupper
Feiringklinikken tar i mot voksne hjertepasienter til
rehabiliteringsopphold. Følgende pasientgrupper er
representert:

• Infarktpasienter
• Hjerteopererte
• Pasienter etter PCI-behandling
• Angina-og hjertesviktpasienter
• Hjertetransplanterte
• Pasienter med medfødte hjertelidelser

Behandlingsopplegget
Pasientene kommer til rehabiliteringsopphold fire til
seks uker etter behandling eller akutt sykdom. De har
altså kommet over den første rekonvalesensfasen og er
klar for et offensivt og krevende rehabiliteringsopplegg.
Vi har 30 behandlingsplasser og tar imot 15 deltakere
annenhver uke til et fire ukers opplegg. I dette inngår
også et oppfølgingsprogram over et år med telefonsam-
taler og en ettårskontroll med arbeids EKG.

Ved innkomst gjennomgår alle belastning-
stest (AKG) på tredemølle med direktemålt
oksygenopptaksmåling. På denne måten kan vi
vurdere hvordan hjertet fungerer under maksi-
mal belastning;vurdere hjerterytme,blodtrykk –
og pulsrespons samt få pasientens egenopple-
velse av å presse seg hardt. Her får vi også et
objektivt mål på kondisjonsnivået. Testen gir

sammen med den informasjonen pasienten selv gir oss,
et godt utgangspunkt for å planlegge det fysiske aktivi-
tetsopplegget samt vurdere om pasienten er hensikts-
messig medisinert. Ikke sjelden finner vi at pasienter er

Hjerterehabiliteringsavdelingen 
på Feiringklinikken
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overdosert på blodtrykksmedisin/betablokker.
Enkelte ganger må pasienten sendes til videre under-

søkelser før han/hun kan delta for fullt i rehabiliterings-
opplegget. Undersøkelser vi kan få gjennomført raskt
på Feiringklinikken er: koronarangiografi, ultralyd av
hjerte og Holterregistrering.

En stor andel av pasientene har diabetes eller forsta-
dier til diabetes. For å avsløre eventuell diabetes tas
langtidsblodsukker av alle pasientene og vi følger opp
med fastende glukose og glukosebelastning-
stest på alle som har HbA1c over 5,5.

Ved innkomst har pasientene individuelle
samtaler med følgende faggrupper: lege, syke-
pleier, fysioterapeut/idrettspedagog, kostveile-
der og attføringskonsulent (gjelder yrkesakti-
ve).

Dagsprogram
Et vanlig dagsprogram starter kl 08.45 og varer til 16.00
og inneholder følgende:

To treningsøkter av minst en times varighet, teori-
undervisning i gruppe og individuelle samtaler.

Eksempler på fysisk aktivitet:Turgåing, stavgang, tur-
orientering, friluftsliv, spinning, hjertetrim, dans, styrke-
trening med apparater evt. strikk, lekeaktiviteter i gym-
sal og ulike former for bassengaktiviteter. Trenings-

intensiteten varierer fra «snakketempo» til 90 % av mak-
simal hjertefrekvens, blant annet benyttes intervallprin-
sippet med 4 x 4 trening.

Teoriundervisningsopplegget omfatter over 20
undervisningstimer og inneholder temaer som: kost-
hold, vektreduksjon, sykdomslære, helse og livsstil, tre-
ningslære, stressmestring og det å leve med hjertesyk-
dom.Vi tilstreber å kombinere teori og praksis:

• Kostholdsundervisningen består av indivi-
duelle samtaler med kostveileder, teoriunder-
visning i grupper og praktisk kjøkken. I løpet
av oppholdet har deltakerne nærmere 10 timer
praksis på kjøkkenet.

• Treningslærekunnskapene får deltakerne
gjennom individuelle samtaler med fysiotera-
peut/idrettspedagog, teoriunderundervisning i
grupper samt mye og variert fysisk aktivitet.

Målet er at de skal bli mest mulig selvstendige og tryg-
ge i forhold til gjennomføring av trening etter rehabili-
teringsoppholdet.

Tilbakeføring til arbeidslivet
Å hjelpe hjertepasienter tilbake til arbeidslivet, har en
sentral plass i opplegget vårt og vi har en heltidsansatt
attføringskonsulent som følger opp hver enkelt indivi-

Arbeidsplassen

Personalet ved rehabiliteringsavdeling på Feiringklinikken.
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duelt. Målsettingen vår er at pasientene skal være tilba-
ke i jobb, helt eller delvis, den første uka etter rehabili-
teringsoppholdet og det oppnår vi i 85 % av tilfellene.

Sykepleieroppgaver:
Sykepleieoppgavene er varierte og gir sykepleierne an-
ledning til å møte deltakerne i mange ulike situasjoner:
• Mottak og oppfølging av rehabiliteringsdeltakerne –

herunder individuell samtale ved ankomst og to til tre
individuelle samtaler underveis i oppholdet (primær
sykepleie)

• Ansvarlig for gjennomføring av røykeslutt-
opplegg for de som fortsatt røyker

• Assistere ved arbeidsfysiologiske tester 
(arbeids EKG og direktemålt oksygenopptak)

• Blodprøvetaking og spirometriundersøkelser
• Oppfølging av diabetespasienter
• Bidra som instruktør/hjelpeinstruktør under 

trening
• Undervise i helse og livsstil
• Undervise/lede gruppesamtaler om «stressmestring» 

og «å leve med hjertesykdom»
• Delta etter behov i forsknings- og utviklingsarbeid
• Delta aktivt i det tverrfaglige teamet

Blant annet gir deltakelse i det fysiske aktivitetsopp-
legget en fin anledning til naturlig dialog med deltaker-
ne.

Resultater
I et treårig forskningsprosjekt «Hjerterehabilitering og
yrkesaktivitet» (Grimsmo og Vold), støttet av Helse og
Rehabiliteringsmidler, fant vi at blant 100 yrkesaktive
som hadde gjennomført et fire ukers hjerterehabilite-
ringsopphold hos oss, var kun en person blitt uføre-
trygdet i løpet av det første året etter rehabiliterings-
oppholdet. I en matchet kontrollgruppe på 100 tilsva-
rende hjertepasienter uten rehabiliteringsopphold, fant
vi at 16 personer hadde blitt uføretrygdet innenfor det
samme tidsrommet. For røyking var resultatene at 14 %
av rehabiliteringsdeltakerne røykte ett år etter rehabili-
teringsoppholdet, mens 27 % røykte i kontrollgruppa.

Nye hjerterehabiliteringstilbud
I samarbeid med Helse Sør-Øst, skal vi høsten 2007
prøve ut to nye tilbud:
3-dagers hjerteskole: Dette er et tilbud til pasienter
og pårørende der det ved angiografi på tidligere hjerte-
friske pasienter blir påvist begynnende koronarsyk-
dom. Sykdommen har imidlertid ikke utviklet seg så
langt at det er aktuelt med hverken PCI eller ACB-opr.
Disse pasientene reiser som regel hjem med resept på
medisiner og beskjed om «å leve sunt». En del av disse
pasientene og deres pårørende trenger mer informa-
sjon og veiledning. Spesielt gjelder dette de som har
åpenbare livsstilsutfordringer og de som er utrygge i sin
situasjon. Vi vil i høst gjennomføre to kurs for inntil ti

pasienter med pårørende. Tilbudet er utviklet i samar-
beid med kardiologisk avdeling.

14-dagers pensjonisttilbud: Vi skal prøve ut et 14-
dagerstilbud til pensjonister.Dette blir en forkortet vari-
ant av fire ukers opplegget.

Feiringklinikken som ressurssenter 
innen Hjerterehabilitering
I juli 2007 skrev Feiringklinikken avtale med tidligere
Helse Øst angående funksjon som ressurssenter innen-
for hjerterehabilitering i regionen. Fysioterapeut Hanne

Aandstad er ansatt som leder for ressurssente-
ret og har i tillegg med seg idrettspedagog
Marte Utistog, lege Dag Elle Rivrud og avde-
lingsleder/spesialsykepleier Nils Erling Myhr,
alle i 20 % engasjement fra rehabiliteringsavde-
lingen. Ressurssenteret har tilholdssted på
Feiringklinikken.

Ressurssenteret står foran flere store og vik-
tige oppgaver, og skal blant annet utvide og videreutvi-
kle det etablerte faglige «Nettverk for hjerterehabilite-
ring» i regionen. Målet med dette nettverket er at alle
institusjonene som har avtale om hjerterehabilitering,
samt alle sykehusene i regionen skal være representert.
Nettverket er en felles møteplass for faglig utvikling og
samarbeid.

Ressurssenteret vil opprette egen nettside rundt 1.
oktober i år med både faglig, organisatorisk og praktisk
innhold. Utover disse oppgavene skal senteret være
pådriver for utviklingsarbeid innen fagområdet blant
annet gjennom å nedsette tverrfaglige arbeidsgrupper
med fokusområder, arrangere kurs/seminar, samt samle
og gjøre retningslinjer og forskning innenfor hjertere-
habilitering tilgjengelig. Ressurssenteret vil utvikle en
aktivitetskalender slik at man som helsepersonell på en
enkel måte kan holde seg oppdatert på aktuelle kurs,
seminarer og kongresser nasjonalt og internasjonalt.
Ressurssenteret skal samarbeide med relevante bruker-
organisasjoner, kommuner, NAV og andre aktører slik at
tilbudene som finnes skal komme hjertepasientene til
gode, og sikre god overgang til pasientenes hjemmemil-
jø.

Vi får mye å gjøre, er ydmyke overfor utfordringen,
men gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Vi ønsker oss gjerne tilbakemeldinger på hva dere
som helsepersonell trenger, hva dere ønsker å benytte
dere av eller bidra med i forbindelse med utviklingen av
Ressurssenteret.

Kontaktperson: Hanne Aandstad, Leder Ressurssenter
Hjerterehabilitering.
Mail: hanne.aandstad@feiringklinikken.no eller 
tlf.: 63 92 41 86 / 99 29 93 54
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Intensivsykepleier Birgitte Børset Futsæther og 
sykepleier Mona S. Tjordal 
Kardiologisk overvåkningsenhet, Feiringklinikken
Korrespondanse: 
Birgitte.Børset.Futsæther@feiringklinikken.no 
Redaksjonelt bearbeidet av Heidi Lunde Elstad

To av våre kjære og trofaste vikarer fra Danmark orga-
niserte en tre dager lang studietur. På det innholdsrike
programmet sto besøk på danske sykehus – både offent-
lige og private, den danske hjerteforening med foreles-
ninger, temaundervisning og gruppearbeid. Det faglige
formålet med turen var å få inspirasjon til å gi bedre
sykepleie til våre hjertepasienter og pårørende med
hovedfokus på koronarangiografi og PCI- behandling.

Varde hjertesenter
Varde er et privat hjertesenter. Feiringklinikken kan på
mange måter sammenligne seg med dette sykehuset.Vi
var derfor spente på hvordan sykehuset ble driftet og
var organisert.Besøket startet overraskende med en fan-
tastisk dansk lunsj og halvt glass hjertevennlig rødvin.

Hjertesenteret har annenhver uke PCI / angiografi
og ACB-operasjoner. De hadde skaffet seg CT-maskin og
er i startfasen med CT-angiografi.Dette er for å selektere
pasienter som ikke har behov for videre invasiv under-
søkelse.

PCI og koronarangiografi utføres via lyskeprosedyre.
Sykepleierne komprimerer over innstikkstedet i 20
min. og pasientene kan stå opp etter 3 timer. Faste-
prosedyren er mer liberal enn hjemme; pasientene kan
spise frokost fire timer før inngrepet, drikke kaffe og te
helt fram til undersøkelsen, men ikke innta melkepro-
dukter to timer før oppmøte. Pasienter som PCI-
behandles overvåkes med telemetri fram til de reiser
neste dag.

Alle operasjonspasientene, kommer inn til preopera-
tiv samtale med lege og sykepleier en uke før operasjo-
nen. Da har pasient og pårørende en uke til å forberede
seg på operasjonen, tenke gjennom informasjon og til-
rettelegge for den praktiske hverdagen hjemme etterpå.

Pasienter som gjennomgår ACB-operasjon får rutine-

messig epidural smertekateter innlagt dagen før opera-
sjonen. Epiduralkateteret er aktivert ett til to døgn post-
operativt. Dette gjør at pasientene kan mobiliseres opp
få timer etter operasjonen. De fleste extuberes allerede
på operasjonsstua, og respirator er normalt ikke aktuelt
postoperativt. Operasjonspasientene bruker heller ikke
kompresjonsstrømpe.Oppholdet varer vanligvis i fire til
fem dager. Målet er å ferdigbehandle operasjonspasien-
tene på sykehuset til direkte hjemreise. Etter en måned
kommer pasientene tilbake til kontroll på Varde.

Hjertesenteret har ikke fokus på hjertevennlig kost
under oppholdet. De mener at nyopererte trenger pro-
teinrik mat og serverer dette primært. På senteret
mener de at pasienter som får PCI-behandling er inne
for kort tid til at det er hensiktsmessig å informere om
kosthold og røyking.

Varde gjør også utstrakt ablasjonsbehandling, prose-
dyrer som i gjennomsnitt tar tre timer på en standard-
prosedyre,men som også kan vare opp til 5-6 timer.Den
vanligste og relativt hyppige komplikasjonen til abla-
sjonsbehandling er tamponade.

Hjertesenteret har to- og firesengs rom. Dette er
hovedgrunnen til at sykehuset har begrenset besøkstid
for de pårørende. Sykepleiere har mulighet til å jobbe
på tvers av avdelingene. Rulleringen er basert på frivil-
lighet og gir større variasjon i arbeidet.

For mer informasjon se: www.hjertecenter.dk

Livsstilsendringer og PCI  
Vi opplevde den danske gjestfriheten, da vår danske
kollegavikar Heidi inviterte oss med til sitt hjem i
Bryrup hvor vi fikk servert sunne forfriskninger i en
skjønn hage omgitt av frukttrær, blomster, høner og
mange sommerfugler. Heidi trakk opp et spennende
tema for diskusjon med oss: «Hva bør PCI pasienter
få av informasjon?»
• En studie fra Dagens Medisin viste at 48 prosent av
pasienter som har fått PCI med stent, kommer tilbake
for ny behandling innen fire år.
• Bør vi som sykepleiere informere pasientene mer?
Bør vi være mer konkrete? 

Feiringklinikken på

Studietur til Danmark
- med fokus på hjertepasienten

Å drømme litt sammen i matpausen kan gi resultater. Det opplevde 16 sykepleiere fra kar-
diologisk overvåkning på Feiringklinikken, som reiste på studietur til Silkeborg i Danmark
23. - 25. august 2007.
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• Det blir ofte sagt: «Du er frisk nå», men pasientene har
fortsatt sin koronarsykdom, selv om mange blir symp-
tomfrie av behandlingen, er de ikke friske. Har de for-
stått dette? Er vi som sykepleiere og våre kolleger bevis-
ste på de begrepene vi bruker?
• Bør vi som sykepleiere spørre pasientene om hva de
selv tror de kan bidra med i endring av sin livsstil? Bør
vi oppfordre dem til å sette seg små, realistiske mål for
å øke motivasjonen?
• Bør det stilles tydeligere krav til pasientgruppen, for å
få dem til å forstå at de selv har et viktig medansvar for
egen helse og at resultatet av behandlingen er avhengig
av deres egen innsats? 
• Bør PCI pasienter få vite at de kan være blant de 48
prosent som kommer tilbake etter få år dersom de vel-
ger å leve som før?
• Når er den beste tiden for informasjon? Bør den være
individuell, i gruppe eller begge deler?

Skejby universitetssykehus 
Skejby er et stort offentlig universitetssykehus i Aal-
borg. Vi besøkte hjertemedisinsk enhet som har
fire sengeposter knyttet til et kardiologisk
laboratorium. De dårligste hjertepasien-
tene i regionen kommer hit.

Hjertelaboratoriet er bygget for for-
målet invasiv hjertebehandling,og frem-
står dermed svært funksjonelt. De har til
sammen seks stuer og gjør både elektive
og akutte koronarangiografier og PCI-
behandlinger, pacemakerinnleggelser og
ablasjoner ved hjerterytmeforstyrrelser. Pasi-
entene faster i seks timer før behandlingen,
men kan drikke fritt med unntak av melk, frem til
prosedyrestart. De fleste prosedyrer gjøres via
lyske og lukkes med percloseteknikk.Pasientene kan
spise og drikke rett etter prosedyren og har sengeleie
i en time. Ved 70 prosent av PCI-prosedyrene brukes
Drug Eluting Stent (DES). På Skejby er de nå mer
tilbakeholdne med bruk av DES, da studier viser at det
er stor fare for stent-trombose etter avsluttet Plavix-
behandling etter et år. Profylaktisk gis Mucomyst x 2
dagen før inngrepet for å hindre nyreskade med krea-
tininkontroll rutinemessig dagen etter.

Sykepleierne har ansvar for informasjon til pasien-
tene før og etter undersøkelse og behandling,mens kar-
diologene informerer pasientene hovedsakelig under
prosedyre på hjertelaboratoriet eller ved spesielle
behov. På grunn av store avstander mellom sengepost
og hjertelaboratoriet, ble pasientene kjørt gjennom
lange korridorer av portører med motoriserte kjøretøy
under transport. Ustabile pasienter følges også av syke-
pleier under transport og direkte rapportering til hjer-
telaboratoriet.

Skejby har bevisst fokus på hjertevennlig kosthold
og serverte fett- og sukkerfattig kost. Pasienter som ven-
tet på operasjon fikk proteinrik kost.

For øvrig var det innført elektronisk pasientjournal
og skriftlig rapportering/stille rapport som standard på
hele sykehuset. Muntlig rapportering over telefon ble
også gitt ved spesielle behov. Dette medførte minimum
av overlappingstid. Personalet kunne velge om de ville
gå 6- eller 12-timersvakter i turnus. «Powernap» for natt-
vakter var innført over hele sykehuset. Rullering/hospi-
tering til andre avdelinger er basert på frivillighet og
bidrar til at sykepleierne holder seg faglig oppdatert på
et bredere fagområde.

Undervisning, fagutvikling og forskning: 
Skejby arrangerer «Hjertekurset» en uke i januar årlig for
faglig oppdatering blant personalet. Det foregår mye ad
hoc undervisning i avdelingene ut fra løpende behov og
ved innføring av nye behandlingsmetoder og prosedy-
rer. Avdelingsvise sykepleiekonferanser med diskusjo-
ner og samtaler over aktuelle sykepleietema, avholdes
to til  tre ganger hver uke. Det arrangeres også konfe-
ranser med samarbeidende sykehus (Odense) og man
samarbeider om felles seminar og undervisningsdager.
Pågående forskningsprosjekter er: «Hvordan oppleves
det å være pårørende til ICD-pasienter og hvordan på-

virkes deres hverdag?» og «Telefon-
oppfølging til hjertepasienter».
Ønsker du mer informasjon,
gå inn på:
www.skejby.dk

Hjerteforeningen
Vi besøkte hovedkontoret til Hjerte-

foreningen i Aalborg. Her kan man
komme inn rett fra gaten for å få informa-

sjon, måle blodtrykk og kolesterol. Man kan
også bestille time hos ernæringsfysiolog for å få

kostholdsveiledning og hjelp til livsstilsendring.
Hjerteforeningen opplever å møte topp motiverte

mennesker som selv betaler for dette.Fakta er at 40 pro-
sent av danskene er overvektige. De har 13 kostholds-
råd og nytt er at fysisk aktivitet er inkludert som ett av
kostholdsrådene. Noen kostholdsfakta:
• Å spise sundt gir energi og overskudd.
• Abdominalt fett er farlig. Midjemål hos kvinner bør
ikke være over 80 cm og for menn ikke over 94-102 cm.
• Det er en pågående diskusjon om tran og omega 3
egentlig har en positiv effekt hos hjertepasienter og
deres lipidprofil.
• Egg, skalldyr og innmat har ikke så stor betydning for
kolesterolet.Det er mengden av mettet fett i maten som
er avgjørende.
• 300 g fisk pr. uke styrker hjerte og kretsløp og stabili-
serer hjerterytmen.
• Lightprodukter med kunstige søtningsmidler kan
virke appetittfremmende.

Til ettertanke: «Har du ikke tid til mosjon nå, så
sett av tid til sykdom senere!»

Se: www.hjerteforeningen.dk

Har du ikke tid
til mosjon nå, 

så sett av tid 
til sykdom
senere!

«  
»



37

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Hjerteposten nr 3 - 2007

Kosthold og diabetes
Hjemme hos vår andre danske kollega Kirsten, ble vi
servert en fantastisk hjertevennlig middag som hele
familien hadde deltatt i, servert på langbord utendørs.
Familien hadde en flott naturhage og vi fikk se rådyr
passere like ved oss. Kirsten holdt en svært engasje-
rende interaktiv dialog på temaet kosthold og diabetes.
• DIA 2 er ikke så ufarlig som vi tidligere trodde. DIA 1
er ofte mer velregulert gjennom medikamentell be-
handling og redusert risiko for seinskader.
• DIA 2 oppdages ofte ikke før man allerede har sein-
skader som f.eks nephropati.
• Blodsukkeret varierer mer ved DIA 2 og man går opp
i vekt.
• Man blir veldig sliten av ustabilt blodsukker.
• Kolesterolet øker med stress, men det senkes hvis
man trener før man spiser.
• God forbrenningsmat er salat og grønnsaksupper.
• Svinekjøtt er like sunt som kylling og kalkun hvis man
tar av fettranden.
• Alkohol setter ned forbrenningen.
• Spis mer grønt enn frukt på grunn av fruktsukkeret.

Telefonoppfølging og kvalitetssikring
Siste forelesning var med kvalitet- og utviklingssyke-
pleier Grethe Tind fra De Vestdanske Friklinikker. Ho-
vedfokus var telefonoppfølging og kvalitetsikring. Stan-
dardrutine er å ringe pasientene opp dagen etter hjem-
komst (mellom kl. 9-14) for å gi pasienten trygghet. Det
er frivillig for pasientene om de ønsker tilbud om ny
telefonkonsultasjon med sykepleier etter en måned.

Sykepleieren benytter standardspørsmål som registre-
res i elektronisk pasientjournal under samtalen.
Dataene benyttes aktivt til å måle tilfredshet og for å se
hvor det er forbedringspotensiale i behandlingen og
sykepleieomsorgen. Sykehuset benytter også dialogkon-
feranse med inntil fire frivillige pasienter, lege og syke-
pleiere som ledes av en innleid fascilitator (intervjuer/
veileder) i kvalitetsikringsarbeidet. Dette er for å sjekke
om spørreskjemaene og svarene de får er gode nok.
Dialogforum er en valid kvalitetssikringsmåte, holdes to
til tre ganger årlig og er tids- og ressursbesparende. De
Vestdanske Friklinikker har fokus på å være i forkant
med det nyeste og at behandling og sykepleie alltid har
høy kvalitet.
For mer informasjon se: www.sundhed.dk

Oppsummering
Vi opplevde spennende, travle og innholdsrike dager
som ga faglig inspirasjon og engasjement. Energien er
nå konstruktivt ivaretatt gjennom arbeidsgrupper i
avdelingen som jobber med ulike tema som informa-
sjon etter PCI, telefonoppfølging til pasienter, livsstil,
sykepleiedokumentasjon og stille rapport som oppføl-
ging av studieturen. Dette gir faglig utvikling, kompet-
anseheving og styrket faglig samhold videre.Vår appell
til slutt:har du engasjerte vikarer i din avdeling,spør om
de kan bidra til å tilrettelegge for studietur til deres
egen praksis eller andre avdelinger/ sykehus de kjenner
til! En unik mulighet til å bli bedre kjent og styrke det
faglige og sosiale samholdet.

Feiringsykepleiere på studietur til Skejby sykehus.
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Det norske hjerte – 
Norsk hjertemedisins historie

Forfatter: 
Kolbjørn Forfang og Knut Rasmussen (red.)
Sidetall: 395
Forlag: Universitetsforlaget, 2007                           
Pris: kr. 499,-

Boken er omfattende, inndelt i fem hoveddeler og 31
kapitler. Den gir oversikt og innblikk og en bred beskri-
velse av utviklingen innen norsk hjertemedisin og hjer-
temiljø som har skjedd det siste århundre med hoved-
vekt fra 1945-2005; fra generell utvikling, diagnostisk-
og terapeutisk revolusjon, de viktigste norske bidrag til
internasjonal hjertemedisinsk forskning til hjertemed-
isinens administrasjon og organisasjon. Det er totalt 42
bidragsytere til boken. Gledelig er det at kardiologisk
sykepleie er viet et eget kapittel i boken – «Sykepleiere
i norsk kardiologi: fra pleiefunksjoner til aktiv rolle i
diagnostikk og behandling» av Carina Alm og Tone M.
Norekvål.

Redaktøransvarlige er Kolbjørn Forfang og Knut
Rasmussen på oppdrag fra Norsk Cardiologisk Selskap,
NCS. Begge er nestorer innen norsk hjertemedisin med
lang og bred erfaring og en rekke verv.

Det norske hjerte er først og fremst et tidsaktuelt
oppslagsverk med en rekke medisinske faktaopplys-
ninger knyttet til hjertebehandling, solid understøttet
av forskning. Boken kjennetegnes ved at den er
gjennomarbeidet og fremstår med grundige presenta-
sjoner av forfatterne som er spesialister innenfor sine
fagområder med stor kompetanse og formidlingsevne.
Redaktørene antyder selv at boken kan mangle et kri-
tisk blikk på norsk hjertemedisin; faget strever mellom
å finne balansen mellom den gode klinikk og den
moderne teknikk. Med dette kunne også etiske per-
spektiv blitt trukket tydeligere opp.

Som fagkritisk leser vekkes refleksjon over om det
tverrfaglige perspektivet og pasientopplevelsesper-
spektivet burde vært inkludert. Disse perspektivene er
viet liten oppmerksomhet, men kunne gitt inspirasjon
til historikken underveis, og en ytterligere klinisk for-
ankring til den historiske fremstillingen. Paralleller til
det internasjonale fagmiljøet trekkes i noe grad inn,
men kunne fått større plass og gitt leseren et enda mer
nyansert bilde av norsk hjertemedisinsk utvikling og
hvilken posisjon Norge har hatt sammenlignet med
andre land. Positivt er det at det at boken benytter
mange bilder og illustrasjoner som levendegjør frem-
stillingen underveis. Både det invasive og det non-inva-
sive behandlingsperspektivet ivaretas.

Kapitlene kan leses uavhengig, og spesielt anbefales
kapittel 2-5, 8-21, 27-28 for den interesserte leser.
Kapittel 28 «Sykepleier i norsk kardiologi: fra pleiefunk-
sjoner til aktiv rolle i diagnostikk og behandling» gir et
bilde på hvilken enorm utvikling også kardiologisk
sykepleie har hatt gjennom klinikk, organisering og
utdanning.Boken kan trygt anbefales til alle sykepleiere
som jobber med hjertepasienter. «Det norske hjerte» er
å finne på pensumlisten ved videreutdanning i kardio-
logisk sykepleie, boken bør finnes i klinikken som et
nyttig oppslagsverk, den er en viktig budbringer av vår
fagidentitet og tilhørighet til kardiologien og ikke minst
kan «Det norske hjerte» bidra som et utgangspunkt for
kunnskapsdiskusjoner og refleksjoner i vårt eget fag-
miljø.

Heidi Lunde Elstad,
Fagutviklingssykepleier,

Feiringklinikken

Bokanmeldelse

Det norske hjerte – boken for alle hjerteinteresserte!  Det norske hjertets historikk og
utvikling er nå samlet mellom to permer, med eget fokus på kardiologisk sykepleie og den
endrede rollen som samarbeidspartner i kampen mot hjertesykdommer. Boken vil være
nyttig og interessant for deg som jobber med eller har interesse for kardiologi og hjerte-
pasienter.
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25 av 32 faggrupper hadde egen stand og det var en
god oppslutning. Det var satt opp mange telt, slik at vi
hadde tak over hodet. Man vet jo aldri hvordan været
er i dette landet…

Men for å ta det første først. Dagen før dagen var
det duket for en super båttur på Oslofjorden for alle
som skulle delta på stand.Noen lot det være,etter å ha
delt ut plaster hele dagen på Karl Johan for å mar-
kedsføre den 12. mai. Alle deltakerne fikk utdelt en
flott softshelljakke med sykepleierforbundets logo på
armen, samt en sydvest, kjølebag/sekk og nøkkelring.
Tre drikkebonger fulgte også med. Etter en times båt-
tur utover ankret vi opp, og fikk servert reker, loff og
masse tilbehør. En trubadur med gitar sang og spilte
det vi ba om. Det var en særdeles hyggelig tur hvor vi
ble kjent med mange andre fra forskjellige faggrupper.
22.30 la vi til kai i Oslo. Noen gikk for å legge seg, og
andre fortsatte det sosiale livet på byen i Oslo.

Lørdag kl 10 var det hele i gang.Vi i NSF-LKS hadde
tilbud om blodsukker- og kolesterolmåling og målte
blodtrykk på de som ønsket.Vi serverte også frukt og
nøtter. Gratis selvfølgelig.

Det hopet seg fort opp en kø hos oss, slike måling-
er er populære overfor publikum. Å ta kolesterolprø-
ven tar tre minutter. Den taes på samme måte som
blodsukker. På en stix, og et lite målingsapparat gir
svaret. Mens vi ventet på svar fikk vi pratet litt med
«pasientene» om kosthold, mosjon, røyk og hjertesyk-

dom. Flere hadde startet med kolesterolsenkende tab-
letter og fikk se at disse hjalp. Det samme med blod-
trykksmedisiner. Det var flere «pasienter» vi oppfor-
dret til å ta kontakt med lege på grunn av prøveresul-
tatene og deres sykehistorie. I løpet av dagen hadde vi
besøk av ca 100 «pasienter». Når klokka var 16.00 var
det hele over. De andre faggruppene hadde pakket
sammen, men vi hadde fremdeles ei lang kø. Det var
nesten synd å si nei så vi holdt på en god stund til.
Sykepleiernes trommekorps spilte flere ganger i løpet
av dagen, og Bjelleklang opptrådte. Dette var en vir-
kelig flott opplevelse, som skapte gode forbindelser
mellom faggruppene i NSF.Vi oppdaget at det faktisk
finnes andre enn kardiologiske sykepleiere…  Vi
håper på å få være med på dette flere ganger,da vi vir-
kelig fikk vist frem kardiologisk sykepleie overfor folk
flest og overfor våre kolleger i andre faggrupper.

På stand for NSF-LKS:
Jo Inge Norum (Levanger),
Torill Liodden (Tønsberg),

Carina Alm (Nasjonalforeningen),
Hilde Kristin Korbøl (Kongsvinger) og 

undertegnede Heidi Gulbrandsen (Trondheim).

...Og køen tok aldri slutt!!
12. mai ble den Internasjonale sykepleierdagen markert i Oslo, nærmere bestemt på
Universitetsplassen. De forskjellige faggruppene deltok ved hjelp av stands.

Carina Alm, Jo Inge Norum og Hilde Kristin 
Korbøl i startgropen.

Torill Liodden i aktivitet ved standen.
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Vi oppfordrer til DEBATT!

Kardiologisk sykepleier/Hjertesykepleier.
«Fra vogge til anker med nye tanker»

I lederartikkelen i siste Hjerteposten har lederen brukt
ordet «hjertesykepleiere» i stedet for «kardiologiske
sykepleiere» opp til flere ganger. Vi i lokalgruppen i
Troms har aldri likt det latinske ordet «kardiologisk….»
som navn på vår faggruppe og synes det er flott å se at
ordet «hjertesykepleie» blir mer brukt. Dette har inspi-
rert oss til å starte en diskusjon om navneendring på
årets lokalgruppelederkonferanse.

Vi i lokalgruppa her i Troms har spurt venner og
kjente, gamle og unge, sykepleiere og sykepleierstuden-
ter om de vet hva «kardiologisk sykepleie» er? Resultatet
av denne uformelle undersøkelsen viser at «folk flest»
ikke vet hva en kardiologisk sykepleier er og de som vet
det har lite forståelse for hvorfor vi trenger å bruke latin
for å beskrive vår spesielle sykepleiefunksjon. Noen
sitater fra de spurte:
« – dere skaper avstand til oss andre» 
« – ser ut som dere vil være noe mer enn dere er»
« – folk på gata forstår ikke hva dere driver med»
« – det er en tittel for de utdannede»
« – hjertesykepleie er forståelig for alle og 

alminneliggjør spesialfunksjonen»
« – høres liksom mer fint ut kanskje med 

kardiologisk»
« – er det ikke godt nok med hjertesykepleie da?»
« – hvem vil dere skal vite hva dere står for? 

– Legen, pasientene, sykepleiere?»

Vi mener at «hjertesykepleie» er umiddelbart infor-
mativt og det er lettere for oss som arbeider med hjer-
tepasienter å identifisere oss med det norske ordet.

Jfr. Kreftsykepleier som har skiftet navn fra onkolo-
gisk sykepleier som er norsk, og mer forståelig for folk
flest.

Vårt forslag er at landsgruppa vår og lokalgruppene
skal hete hjertesykepleierforening og at utdanningene
skal hete videreutdanning i hjertesykepleie. Til innfor-
masjon, så valgte vi å kalle vår avdeling på UNN for
Hjertemedisinsk avdeling da vi omorganiserte for noen
år siden.Tidligere var det kardiologisk seksjon.For øvrig

har vi også Hjerteoppvåkningen i kirurgisk avdeling.
På et tidligere vårmøte i foreninga vår var det snakk

om navneendring, men den gangen var det ikke gehør
for dette. Konferansens navn «Fra vogge til anker – nye
tanker» inspirerer til å tenke nytt og i denne sammen-
heng vil vi foreslå at lokalgruppelederkonferansen tar
en seriøs diskusjon på navneendringsforslaget vårt.

Tromsø 30. mars 2007

Lokalgruppa for kardiologiske 
sykepleiere i Troms

v/leder Unni Lorentzen

Er det på tide å skifte navn 
på foreninga vår?

Unni Lorentzen, lokalgruppeleder for hjertesykepleierne
i Troms
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Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) spanderte wraps
og drikke, noe som smakte når folk kom slitne rett fra
jobb.Merete G.Nordstad,hjertesviktsykepleier ved LDS,
ønsket velkommen. Styret i lokallaget v/ undertegnede
ga deretter en kort orientering om NSF – LKS.

Diabetes
Det første foredraget i programmet var ved overlege Jan
Bertil Eggesbø om diabetes og komplikasjoner. Han for-
klarte om forskjeller på type 1 og type 2 diabetes. De to
diabetestypene har ulike årsaker og utvikler seg for-
skjellig i forhold til når sykdommen oppstår. Komplika-
sjonene er de samme. Type 1 må ha insulin med det
samme, mens type 2 pasientene ofte kan prøve med
livsstilstiltak og tabletter først.

Det er to til tre ganger høyere risiko for hjerneslag
eller hjerteinfarkt dersom en er diabetiker. Sannsynlig-

heten for å dø av hjertesykdom er 75 prosent ved dia-
betes type 2 og 35 prosent ved diabetes type 1. Det er
hyppigere forekomst av diabetisk nevropati og øye-
komplikasjoner (retinopathia) hos type 1 diabetes enn
hos type 2 diabetes. Blodkar vokser og kan gi akutte
blødninger. Nyrene kan også affiseres og pasienten får
proteiner i urinen, og risikoen for nyresvikt øker. Til
tross for at diabetes ikke er en ukjent diagnose for oss
som jobber med hjertepasienter, hadde Eggesbø mye å
lære ut om diabetes og den medisinske behandlingen,
på en lettfattet og interessant måte.

Søvnapné
Foredrag nummer to var Søvnapné og hjertesvikt v/
overlege Tobias Bjørkeng. En stor del av befolkningen
har søvnrelaterte pusteproblem. Obstruktiv søvnapné
gir trang passasje/ingen luft og det blir pustestopp. For

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Engasjert forsamling på Lovisenberg.

Den 15. mai i år møtte 78 sykepleiere fra Oslo og Akershus opp for å møte likesinnede 
og lære mer om hjertepasienter. Temaet for kvelden var: Hjertepasienten – en sammensatt
diagnose.



43

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Hjerteposten nr 3 - 2007

NSF-LKS Troms
Leder: Unni Lorentsen
Unni.Lorentzen@unn.no
Dalv. 4, Ersfjordbotn, 
9100 Kvaløysletta

NSF-LKS Nordland
Leder: Hilde Kvandal
hilde.kvandal@hotmail.com
Andreas Markussonsvei 25, 8019 Bodø

NSF-LKS Nord-Trøndelag
Leder: Bente Moksnes
bentemok@start.no 
Matbergveien 9, 7600 Levanger

NSF-LKS Sør-Trøndelag
Leder: Heidi Gulbrandsen
hegulbr@online.no
Adolf Øiens vei 4E, 7036 Trondheim

NSF-LKS Møre og Romsdal
Leder: Berit Hustad Birkeland
bhbirk@online.no
Adj. Dørumsgt. 4, 6413 Molde

NSF-LKS Hordaland
Leder: Irene Drotningsvik
Adr: irene.drotningsvik@helse-bergen.no
idrotningsvik@hotmail.com
N.Drotningsvik 26, 5179 Godvik

Rogaland
Ellen Hokholt
elle-hok@online.no
Nygårdsvn. 6, 5500 Haugesund

NSF-LKS Aust- og Vest-Agder
Leder: Kirsten Seivaag
kirsten.seivaag@sshf.no
Lian Platå 16, 4638 Kristiansand

NSF-LKS Vestfold
Leder: Ann Merete Myhre
ann.merete.myhre@siv.no
Munkerekkevn. 91, 3142 Vestskogen

NSF-LKS Oslo/Akershus
Leder: Beate Holme
Adr: beate.holme@rikshospitalet.no
Holmenkollveien 127B, 0787 Oslo

NSF-LKS Hedmark og Oppland
Leder: Elin Amrud
eamrud@online.no
Dronning Ragnhildsvei 6, 
2618 Lillehammer

Sogn og Fjordane
Kontaktperson: 
hilde.manseth.bjoerhovde@
helse-forde.no

Medlemmer som ønsker å etablere lokalgrupper – ta kontakt med Øivind Kristensen på epost:
oivind.kristensen@akersykehus.no
Det er utarbeidet egen «Håndbok for hjelp til etablering av nye lokalgrupper». Denne sendes ut på forespørsel.

Oversikt over etablerte lokallag NSF-LKS:

Lokalgruppeneinviterte til temakveld
å få diagnosen obstruktiv søvnapné må det være minst
fem apnéperioder pr. time. Disse må ha minst ti se-
kunders varighet i tillegg til fall i oksygenmetningen.
Obstruktiv søvnapné finnes hos to til fire prosent av
befolkningen. Kun 10-20 prosent er diagnostisert og får
behandling. En forbinder ofte obstruktiv søvnapné med
overvekt, hypertensjon og diabetes. Klinisk relevans:
dårligere livskvalitet, arytmier, hjerteinfarkt, slag og høy-
ere mortalitet.Det er gjort få studier med pasienter med
søvnapné og hjertesvikt. De har tatt for seg menn med
hjertesvikt der EF er mindre en 45 prosent. Disse studi-
er viser at det er opptil halvparten som har søvnapné.
Søvnapné kan utløse hjertesviktsymptomer. I tillegg kan
den forverre hjertesvikten. Hjertesvikt kan også utløse
søvnapné.

Søvnapnépasientene får behandling med CPAP-
maske.Adekvat søvnapnébehandling fører til bedring i
EF og forbedring av NYHA klasse.Livskvaliteten øker og
det er vist fall i serum proBNP. LDS har hatt en preva-
lensstudie av alle hjertesviktpasienter som de har regis-
trert i sin hjertesviktdatabase. Pasientene ble kalt inn og
påmontert søvnregistreringsutstyr. Resultatet var at så
mange som 75 prosent av pasientene kvalifiserte for
diagnosen obstruktiv søvnapné. Sykehuset er nå i gang
med en intervensjonsstudie der de blant annet vil ta for
seg endringer av EF, proBNP, 6 minutters gangtest og
livskvalitet. Det skal bli spennende å se resultater etter
hvert.

Nye guidelines ved atrieflimmer
Etter pausen var det atrieflimmer – nye guidelines v/
konst. overlege Zia Kamal. Kamal viste til de nye guide-

lines fra 2006 for behandling av atrieflimmer.Det er fire
viktige aspekter ved atrieflimmer: 1) etiologi, 2) kon-
troll av ventrikulær frekvens, 3) forebygging av tilbake-
fall, 4) forebygge trombotiske hendelser.

Problemet med atrieflimmer er at det ofte går over
til kronisk atrieflimmer. Kamal forklarte om den medi-
sinske behandlingen og forebygging av atrieflimmer.
Det er fem til syv ganger hyppigere hjerneslag hos pasi-
enter med atrieflimmer,enn pasienter uten.Før en elek-
trokonvertering bør pasientene forbehandles med
medisiner.Etter elektrokonvertering bør pasientene set-
tes på atrieflimmer profylakse. Det anbefales 1) vanlig
betablokker 2) kombinasjon av betablokker og flekai-
nid eller 3) amiodaron.

Kakeksi ved hjertesvikt
v/hjertesviktsykepleiere Merete G. Nordstad og Ellen E.
Skogrand ble det siste foredraget denne temakvelden.
Til tross for en sliten forsamling, ble folk sittende igjen
for å lære om kakeksi. Dette foredraget ble omtalt i for-
rige hjerteposten.

På vegne av Oslo og Akershus lokalgruppe av kardi-
ologiske sykepleiere vil jeg takke Merete, Ellen, Lene og
Silvia ved Lovisenberg ved Diakonale Sykehus for en
flott temakveld med spennende og lærerike foredrag.

Beate Holme,
Oslo og Akershus lokalgruppe 

av kardiologiske sykepleiere
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Søkere må oppfylle følgende krav:
• Medlemskap NSF-LKS siste 2 år
• Medlemskontingenten for siste og inneværende år skal være 

betalt
• Reiseregning med originale kvitteringer leveres NSF-LKS etter 

gjennomført reise
• Rapport fra kongressen skal leveres NSF-LKS etter gjennomført 

reise
• Rapporten fra kongressen skal kunne publiseres i 

«Hjerteposten» 
• Rapporten fra kongressen skrives etter nærmere avtale med 

redaktør av Hjerteposten

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

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

Søknadsskjema finnes på vår internettside: 
www.sykepleierforbundet.no/lks, 

eller kan fåes ved henvendelse til Carina Alm 
e-post: carina.alm@nasjonalforeningen.no

Søknadsfrist:
Søknaden må være NSF-LKS i hende 15. januar 2008

Jubileumsstipend
I forbindelse med at NSF-LKS feirer 15 år, utlyses

fire stipend à kr 5000,-
til NSF-LKS kongressen i Tromsø 17.– 19. april 2008
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Stipendene tildeles sykepleiere som
• skal presentere egne prosjekter eller holde foredrag
• ønsker å delta på seminar/kongresser
• ønsker støtte til faglig prosjekt/utviklingsarbeid (ikke utdanning)
• ønsker hospitering ved sykehus/institusjoner/innenlands/

utenlands

Søkere må oppfylle følgende krav:
• Medlemsskap NSF-LKS siste 2 år
• Medlemskontingenten for siste og inneværende år skal 

være betalt
• Reiseregning med originalkvitteringer leveres NSF-LKS 

etter gjennomført reise
• Rapport fra seminar/kongressdeltakelse/hospitering skal 

leveres NSF-LKS etter gjennomført reise
• Rapporten fra seminaret/kongressdeltakelse/hospitering 

skal kunne publiseres i «Hjerteposten» eller annet LKS-forum

Søknaden må inneholde begrunnelse for søknad, samt budsjett 
med anslåtte utgifter. 
Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter når rapporten 
er godkjent.

Søknadsskjema finnes på vår internettside:
www.sykepleierforbundet.no/lks

eller kan fåes ved henvendelse til 
Carina Alm, e-post: carina.alm@nasjonalforeningen.no

Søknadsfrist:
Søknaden må være NSF-LKS i hende 15. januar 2008.

NSF-LKS´ 
medlemsstipend våren 2008

fire stipend à kr 5000,-
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KONGRESSKALENDER    

Styret i NSF-LKS ved medlemsansvarlig ønsker å ha en oversikt over
alle medlemmenes e-postadresser. Dette for at styret skal få et regis-
ter som sikrer rask og billig utsendelse av informasjon.
Send inn din e-post adresse til medlemsansvarlig Hilde Kristin Korbøl:

hilde.kristin.korbol@sykehuset.innlandet.no

NB! Varsle oss ved endring av e-postadressen.

Vi vil ha

e-post-
adressen

din!

Velkommen til NSF-LKS kongress og GF 
i Tromsø 17. - 19. april 2008
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Tid og sted Kongresser, seminar, symposium og møter Internettadr. og abstractfrister

14. – 15. mars 2008 Spring Meeting on www.malmokongressbyra.se
Malmö, Sverige Cardiovascular Nursing Abstractfrist: 01.12.07 

29.mars – 1.april 2008 ACC 57th Annual http://acc08.acc.org/
Chicago Scientific Session

17. – 19. april 2008 NSF LKS kongress http://www.sykepleierforbundet.no/category.php?categoryID=370 
Tromsø Abstractfrist: 01.12.07

01. – 03. mai 2008 Euro Prevent http://www.escardio.org/congresses/Europrevent/europrevent2008/
Paris, Frankrike Abstractfrist: 01.12.07

18. – 21.mai 2008 XVI World Congress  http://www.worldheart.org
Buenos Aires of Cardiology

22. – 24. mai 2008 European Resuscitation www.resuscitation2008.eu
Ghent, Belgia Council

29. – 31.mai 2008 Norsk Cardiologisk Selskaps www.kongress.no
Bergen vårmøte 2008

14. – 17. juni 2008 Hearth Failure 2008 HFsecreteriat@escardio.org
Milano, Italia Abstraktfrist: 14.01.08

03. – 06. juli 2008 Controversies in ccare@comtecmed.com
Berlin, Tyskland Cardiovascular Diseases Abstractfrist: 01.04.08

30. aug – 03. sept 2008 ESC Congress 2008 www.escardio.org
München Tyskland Abstractfrist: 14.02.08

11. – 14. oktober 2008 Acute Cardiac Care 2008 EuroACCsecreteriat@escardio.org
Versailles, Frankrike Abstraktfrist: 27.03.08
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The Proxis™ Embolic Protection System is a 

proximal protection device that ensures that a 

lesion is never crossed without protection.

• Large and small particles – The Proxis 

system suspends and reverses blood flow, 

evacuating both large and small emboli

• Protect side branches – Because Proxis 

suspends blood flow, downstream side 

branches are fully protected

• Guidewire of choice – Proxis is 0.014” 

guidewire compatible and allows physicians 

to use their guidewire of choice

• Exceptional versatility – Ideal for Stenting, 

Angioplasty, Saphenous Vein Grafts, and

     AMI / Thrombectomy procedures

Proximal Embolic Protection
Equals Complete Protection

© 2005 Proxis is a trademark of St. Jude Medical.

The Corporate Village
Avenue Da Vinci Iaan, 11 - Box F1
B-1935 - Zaventem
Belgium
+32 2 774 68 11
+32 2 772 83 84 Fax

Embolic Protection System

Ordering  Information

PROXIS EMBOLIC PROTECTION SYSTEM

Reorder Number Vessel Compatibility Sheath ID Usable Length Guide Catheter Compatibility

   0607-004 2.25-4.5 mm 0.051” 135 cm 7F, 0.078” - 0.081” I.D.

   0070-010 2.5-5.0 mm 0.058” 135 cm 8F, 0.088” - 0.091” I.D.

INFUSION CATHETER

Order Number Catheter Working Length Guidewire Compatibility

   0183-018 145 cm 0.014”

7F

8F

While vessel is occluded, guidewire
and stent are advanced

across lesion

Sealing balloon is placed
proximal to the lesion –
suspending blood flow

After stent system is removed,
flow is reversed in the vessel

– removing the debris

Sealing balloon is deflated
and blood flow is restored

to normal

Rx Only
Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions 
for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, 
precautions, potential adverse events and directions for use.

Caution: Proxis is not approved for embolic protection in the U.S.

™
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Noen ganger er det 
søvn hjertet trenger

76% av alle hjertesviktpasienter har søvnapné*

Søvnapné er en tilstand hvor man får mange episoder med pustestopp i løpet av en natt. Det er påvist sammenheng mellom søvnapné 

og hjertesvikt, slag, høyt blodtrykk og diabetes type II. Cheyne-Stokes respirasjon er en form for sentral søvnapné, som nå kan 

behandles med en nyutviklet og avansert pustemaskin – AutoSet CS2.

Økt livskvalitet med medisinsk utstyr Telefon: 67 11 88 50 • www.polarmed.no

* Ref.: Oldenburg O. et al Sleep-disordered breathing in patients with 
symptomatic heart failure, European Journal of Heart Failure(2006) 

doi; 10.1016/j.ejheart.2006.08.003.
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Hilde Kristin Korbøl, 
Medisinsk poliklinikk, 
Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger
2226 Kongsvinger




