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Kjære LKS-medlemmer!

NSF-LKS har nådd målet som vi har
hatt i flere år, nemlig å bli over 1000
medlemmer. Samtidig som vi hvert
år får flere medlemmer, mister vi
noen. Det er derfor også viktig å ta
vare på de medlemmene vi allerede
har. Styret prøver selvsagt å gjøre
faggruppen vår til en arena hvor
medlemmene trives, slik at de fort-
satt har lyst til å være en del av NSF-
LKS.

Lokalgruppene våre er en viktig
del av dette. De skal blant annet
bidra med å holde engasjementet
oppe mellom de årlige kongressene.
Det er heller ikke alle som er så hel-
dig og hvert år kan delta på kon-
gressen.Lokalgruppene er derfor en
viktig arena for å komme sammen
med andre kardiologiske syke-
pleiere. Hvordan denne arenaen
benyttes er forskjellig fra fylke til
fylke. Aktiviteten i lokalgruppene
blir derfor også forskjellig. Noen
arrangerer temadager med mange
deltakere og flotte forelesere, andre
har problemer med å få det til å gå
rundt. Lokalgruppen i Nord-Trønde-
lag har nå hatt flere temadager med
attraktive foredrag og over 100 del-
takere. Lokalgruppen i Hordaland
satser også stort i forbindelse med
sitt 10-årsjubileum i høst. Det feires
med en flott temadag 12.november.
NSF-LKS gratulerer Hordaland med
10-årsjubileet.

En lokalgruppe som har proble-
mer er Sør-Trøndelag. De har lenge
hatt vansker med å få gjennomført
valg, arrangere temakvelder og ha
andre aktiviteter. Nå er gruppen på
randen av nedleggelse. Sør-Trønde-
lag har store sykehus i sitt fylke, og
mange medlemmer i lokalgruppen.
Det burde være mulig å oppretthol-
de lokalgruppen fremover. Dersom
først gruppen blir lagt ned,er det en
tung jobb å stable den på beina
igjen. Så kom igjen trøndere, og
engasjer dere slik at lokalgruppen
deres kan leve videre.

Jeg hører medlemmer si at det er
travle dager og at en ikke har over-
skudd til mer etter endt arbeidsdag.
Andre sier at deres arbeidsplass har
fagdager/kvelder flere ganger i året
og at det gir tilstrekkelig påfyll. Lo-
kalgruppene har i snitt to kvelder/
dager i året. Å delta på lokalgrup-
pens arrangement betyr å møte
engasjerte kardiologiske sykeplei-
ere fra andre arbeidsplasser. Dere
stifter nye bekjentskap, oppretthol-
der gamle og får nye impulser av å
høre hvordan andre har det. Ofte er
det godt bare å komme seg bort fra
egen arbeidsplass.To ettermiddager
i året burde være mulig for de fleste
å avse til lokalt engasjement.

For at NSF-LKS fortsatt skal være
en aktiv,engasjert faggruppe må alle
ta i et tak. Så kom igjen kardiologis-

ke sykepleiere – og vis at dere er
engasjerte og brenner for vår fag-
gruppe og vårt fag.

Jeg har nettopp deltatt på Den 8.
Sykepleierkongressen i Trondheim
sammen med 1700 andre syke-
pleiere. Tema for kongressen var
livskraftig kompetanse. Det var et
godt faglig og sosialt program.
Høydepunkter var «Livskraftig kom-
petanse» ved forbundsleder Lisbeth
Normann, «Fra et pasientperspek-
tiv» av Arthur Buchardt, «I møte med
pasientens øyne» ved Marie Aakre,
«Vitenskap for praksis» ved Marit
Kirkevold og «Om å prestere i sann-
hetens øyeblikk» ved Øystein Wiik.
Det som er verdt å merke seg i vår
egen utdanningsdebatt var innleg-
get til Dag Karterud ved Høgskolen
i Oslo. Han hevdet at videreutdan-
ningene slik vi kjenner dem i dag er
på tur ut for å bli erstattet av et
«masterstudium i spesialsykepleie».
Jeg vil oppfordre dere til å gå inn på
NSF sine nettsider og se på for-
bundsleder Lisbeth Normann sin
åpningstale.

Neste sykepleierkongress faller
sammen med 100-årsjubileet til NSF
i september 2012 og arrangeres i
Oslo. Kongressen er absolutt verd å
få med seg og jeg håper å se flere av
dere der.

Vis lokalt engasjement
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Offisiell adresse:
NSFs landsgruppe av kardio-
logiske sykepleiere (NSF-LKS)
NSF-LKS
Postboks 465 Sentrum
0104 Oslo

Navn: Inger Bolsø, 45 år, kardio-
logisk sykepleier

Bakgrunn: Utdannet til syke-
pleier i 1994 ved sykepleierhøy-
skolen i Lørenskog. Jobbet etter
dette ett år i hjemmesykepleien,
før jeg gikk over til å arbeide på
sykehus. Har fått erfaring med
hjertepasienter etter å ha arbei-
det 5 år på Stensby sykehus,
medisinsk avdeling, og til nå vært
ansatt 8 år på kirurgisk senge-
post på Feiringklinikken. Tok

videreutdanning i kardiologisk
sykepleie ved Høgskolen i Ber-
gen 2007/2008.

Hvorfor: Videreutdanningen i
kardiologisk sykepleie har gjort
meg mer bevisst på at vi som
sykepleiere spiller en viktig rolle,
og har ansvar for å drive fagut-
vikling innen det feltet vi arbei-
der. Som deltaker i redaksjonsko-
miteen, håper jeg å kunne bidra
til dette.

Vi presenterer ny medarbeider i Hjerteposten:

Inger Bolsø

Inger Bolsø ønsker å bidra til
sette søkelys på viktigheten av
videreutdanning og fagutvikling
for hjertesykepleiere.
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Kristian Lexow, leder, NRR

Dette er et følsomt og vanskelig tema der praksis har
endret seg gjennom de senere årene. I «Norsk grunn-
kurs i AHLR» omtales problematikken slik:

Utenfor sykehus
Utenfor sykehus vil pårørende ofte allerede være tilste-
de og kanskje også være i gang med HLR når hel-
sepersonell kommer til. Med mindre det er til
direkte hinder for effektiv AHLR, bør helse-
personell respektere at de pårørende
ofte velger å bli på stedet eller i rom-
met. De kan ofte gi nyttig informa-
sjon om pasienten og noen
ganger også være til praktisk
hjelp. Hvis de pårørende vel-
ger å trekke seg tilbake til et
annet rom, bør dette også
respekteres.

På sykehus
For få år siden var det vanlig
å be de pårørende fjerne seg
og forlate et rom der resus-
citeringsforsøk pågikk. Det
er flere grunner til at denne
praksis er i ferd med å endres,
bant annet:

- det menneskelige behovet for
å være nær sin kjære når livet kan-
skje ebber ut

- det kan være lettere å bli overbevist om at alt som
kunne gjøres, virkelig blir forsøkt

- det kan være lettere å forholde seg til det vonde
som skjer, ubehagelige fantasier er ofte verre enn virke-
ligheten.

Studier har vist at flertallet av pårørende som har fått
være til stede ved resusciteringsforsøk av sine nærmes-

te,mener at de ville valgt det samme igjen.Mye tyder
også på at disse blir mindre plaget med angst,depre-
sjoner og vonde minner og at det blir lettere å for-

holde seg til sorg og savn.
En viktig forutsetning er at teamet opptrer

profesjonelt og fremtrer trygge og målrettet.
Dessuten må en erfaren og trygg person i tea-
met ha all sin oppmerksomhet rettet mot de
pårørende som er tilstede i rommet, deres be-
hov for emosjonell støtte og kontinuerlig infor-
masjon. Men valget om å være tilstede må gjø-
res av de pårørende selv, ingen må tvinges. I et

flerkulturelt samfunn er det også
viktig å være forberedt på og å
respektere emosjonelle reaksjons-
mønstre som kan være vanlige i
andre kulturer.

Hvis resusciteringsforsøket ik-
ke fører fram, må teamlederen
sette av tilstrekkelig tid til å gi rea-
listisk og sannferdig informasjon.
Ofte vil det være naturlig å be de
pårørende forlate rommet midler-
tidig mens utstyr fjernes og det
forberedes en verdig syning.

Bør pårørende 
være tilstede 
ved resusciteringsforsøk?

Lesetips fra redaktøren:
The views and preferences of resuscitated and non-resuscitated patients towards family witnessed resuscitation:
A qualitative study. McMahon-Parkes K, Moule P, Benger J,Albarran JW., Int J Nurs Stud. 2008 Sep 12.



Hjerteposten nr 3 - 2008 7

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Rapport nr 1:
Når det gjelder det faglige programmet, så omhandler
det alle emner innen kardiologi. Programmet er en bok
på over 600 sider, så det gjelder å sette seg godt inn i
den og velge sine forelesninger med omhu.

Fra programmet
I løpet av ESC-kongressene er det vanlig at resultater av
nye studier blir presentert. En av dem det var stilt størst
forventninger til var BEAUTIFUL-studien.Over 10 000
pasienter, fra 781 senter i 33 land, med koronarsykdom,
LVEF < 35 %, sinusrytme og hvilepuls over eller lik 60
slag i minuttet.Tesen var at om pasientene ble behand-
let med medisinen Procoralan (Ivabradin), i tillegg til
sine vanlige medisiner, ville det forhindre død, sykehus-
innleggelse og hjerteinfarkt. Procoralan er en frekvens-
reduserende medisin som virker direkte på sinusknu-
ten. Resultatet fra studien som ble presentert, viste at
det var ingen forskjell på mortalitet, hjerteinfarkt og
sykehusinnleggelse. For de med puls over 70 ble det en
reduksjon på 22 % for kardiovaskulære hendelser, 36 %
reduksjon for fatalt og ikke-fatalt hjerteinfarkt og 30 %
reduksjon i koronar revaskularisering.

En annen studie som ble presentert var SYNTAX-

studien. Studien sammenlignet PCI med medikament-
givende stent og ACB-operasjon for de med 3-karsyk-
dom. 1800 pasienter ble inkludert og fulgt opp i ett år.
Det var ingen signifikante forskjeller på de primære
endepunktene mortalitet og hjerteinfarkt. PCI-gruppen
hadde flere tilfeller av revaskularisering, men færre til-
feller av slag enn ACB-gruppen.

I 2007 viste CORONA-studien at personer med
hjertesvikt og koronarsykdom ikke hadde effekt av ko-
lesterolsenkende medisiner (statiner) når en så på mor-
talitet. I München ble resultatene fra GISSI-HF presen-
tert. I GISSI-HF hadde 40 % av deltakerne koronarsyk-
dom. Denne studien bekreftet funnene fra CORONA-
studien. Selv om LDL-kolesterolet ble redusert med 
27 % hadde det ingen effekt på mortalitet.

EUROASPIRE III som også ble presentert, kartla
over 5000 personer med høyrisiko for utvikling av kar-
diovaskulær sykdom i 12 europeiske land. Studien er
viktig, men resultatene er nedslående og viser at vi fort-
satt har lang vei å gå før vi er i mål. EUROASPIRE III 
viste at pasienter med høy risiko fortsatt røyker (16 %),
fortsatt er overvektig (43 %), er hypertensiv (71 %),
har for høyt kolesterol (79 %) og har diabetes (39 %).
Disse blir heller ikke behandlet etter retningslinjene.

Øivind Kristensen og Siv Olsen i München:

ESC-kongressen 2008
Årets ESC kongress gikk av stabelen i München i tidsrommet 30. august til 3. september.
For de som ikke har vært på en ESC kongress er alt veldig stort. Programmet strekker seg
fra morgen til kveld hver dag. Det som preget kongressen i år var sedvanlig tysk grundig-
het. All logistikk fungerte utmerket. På flyplassen, t-banen og på veiene var det skilt som
forklarte veien til kongressen.



Hjerteposten nr 3 - 2008

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

8

22 % stod på blodfortynnende, 31 % på betablokker,
56 % på ACE-hemmere eller ARB, 24 % på kalsium-
blokkere og 40 % på statiner.

En annen studie hvor resultatet ble presentert var
DANREHAB. Her ble pasienter som har deltatt på hjer-
terehabilitering (6 uker) mot de som ikke deltok fulgt
opp i 3 år. 1614 pasienter ble randomisert. Gjennom-
snittsalder 65 år og 36 % var kvinner. Studien viste en
reduksjon på 42 % for hjerteinfarkt og 25 % reduksjon
for sykehusdøgn i favør av hjerterehabiliteringsgrup-
pen. For resultatet av andre studier vil jeg anbefale å
sjekke ut nettsiden til ESC: www.escardio.org

CCNAP
The Council on Cardiovascular Nursing and Allied Healt
Professinals (CCNAP) holdt sitt årsmøte på kongressen.
Jeg, to kolleger fra Haukeland og ni fra Feiring deltok 
på møtet, som også markerte skifte av leder i CCNAP.
Tone Norekvål gikk av og blir nå past-chair for to år.
Den nye lederen heter Christie Deaton og er fra Eng-
land.

Dersom en melder seg inn i CCNAP kan en søke sti-
pend for å delta på Spring meeting eller ESC-kongres-
sen. Det koster ingen ting å være medlem, men en må
ha tre års erfaring som sykepleier ved hjerteavdelinger
og være medlem i NSF-LKS. Jeg vil oppfordre alle våre
medlemmer som oppfyller kravene til å melde seg inn.

Barcelona 2009
Til neste år er ESC-kongressen i Barcelona. NSF-LKS
deler i samarbeid med AstraZeneca, ut et stipend til
denne kongressen. Så dersom du har lyst til å komme
deg til Barcelona i september 2009 er det bare å søke.

Sist men ikke minst er også ESC-kongressen en arena
for å møte andre norske kardiologiske sykepleiere. Jeg
traff kolleger fra Bærum, Tønsberg, Bergen, Ålesund,
Haugesund,Volda, Feiring og Oslo.

Øivind Kristensen, Oslo
Leder NSF-LKS

Rapport nr 2:
Så var jeg igang... Det var overraskende, og en veldig
stor glede, å få tildelt AstraZenecas stipend på 10 000
kroner under LKS-kongressen i Tromsø. Søknaden ble
levert på impuls midt mellom to bleieskift og en sjelden
tankevandring til arbeidsplassen under min morspermi-
sjon.Kunnskapssuget var heldigvis ikke blitt borte i min
nye småbarnstilværelse,og jeg så virkelig frem til å møte
kolleger fra fjern og nær i München.

Kongressen har en hjemmeside (www.escardio.org )
hvor både påmelding og hotellbestilling enkelt ble
gjennomført. Da flybilletten var bestilt, kunne jeg be-
gynne å se frem til noen dager med faglig input. Jeg kan

heller ikke legge skjul på at jeg gledet meg til noen
dager hjemmefra med en uforstyrret nattesøvn.

Nålen i høystakken
Med ca 30 000 deltagere sier det seg selv at det var et
stort arrangement. Sjansen for å møte kjente uten å ha
avtalt tid og sted var ikke særlig stor. På forhånd hadde
jeg fått utdelt programmet til «The Council on
Cardiovascular Nursing and Allied Health Professional
(CCNAP)». I tillegg hadde jeg fått min «badge» i posten,
slik at jeg ved ankomst kongressenteret bare hadde å
levere denne for å få mappen min.Alle deltagerne fikk
et deltagerbevis der det sto hvor man kommer i fra. Det

Tre blide damer 
fra Volda.
Fra venstre:
Mai Britt Aambakk,
Reidun Fossheim og
Anne Grethe Vågen 
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var et bredt spekter av nasjoner representert, og til min
store glede også mange kvinnelige deltagere.

Programmet var på størrelse med en middels norsk
lærebok. Sammen med min kollega bestemte vi oss for
å prioritere de sykepleierelaterte innslagene, men at vi
også skulle gå på foredrag som var relatert til jobben
vår. Dessverre opplevde også vi at det var mange paral-
lellsesjoner, slik at det ble umulig å få gått på alt som var
av interesse. Siste dagen fikk jeg et tips fra en bevandret
kongressdeltager om at det går an å velge seg et tema.
Det tenker jeg at jeg gjør neste gang.

Så braker det løs
Programmet til CCNAP var innom mange forskjellige
temaer ; «Sleep disordered breathing in patients with
heart failure – why we should care», «Innovation in pati-
ent care», «Depressed about depression», «Moving from
cure to palliation», «Patient education in heart failure»,
«Supporting self care in patients with hearth failure»,
«Nurse managed prevention – is a good investment?»,
«State of the Art-Hearth failure: a challenge for care» og
«The mind and heart disease».

For første gang ble det også delt ut en pris som skal
anerkjenne den forskningen som blir gjort av syke-
pleiere for å forbedre forståelsen, forebyggingen og
behandlingen av hjertesykdommer. Kravene til kandida-
tene var at en måtte være sykepleier med doktorgrad
(PhD) som ikke var eldre enn fem år og at en hadde fått
akseptert abstract for fremlegg på årets ESC kongress.
Prisen er oppkalt etter en av grunnleggerne av CCNAP
og den første lederen,Atie Immink. The Atie Immink
New Investigator Award gikk i år til Phillip Moons,
Belgia, for prosjektet: «Profile of adults with congenital
heart disease with a good, moderate or poor quality of
life: a cluster analytic study.» 

Generalforsamling
Det ble gjennomført generalforsamling for CCNAP. Her
ble de forskjellige komitéer presentert med ledere.
CCNAP hadde i år også et lederskifte. Tone Norekvål
gikk av og Christie Deaton fra Storbritannia tok over.
Medlemsskapet i CCNAP er gratis og vi ble oppfordret
til å rekruttere medlemmer. Det enkleste er å gå inn på
hjemmesiden til ESC, www.escardio.org/Nursing.
Arrangørene av 9th Annual Spring Meeting on
Cardiovascular Nursing ønsket oss velkommen til
Dublin, Irland 24.-25. april 2009. Deltagerne på general-
forsamlingen ble også invitert til «CCNAP Reception»
arrangert av de tyske sykepleierne samme kveld.

CCNAP Reception
Våre tyske kolleger hadde laget til en hyggelig aften på
Hofbraukeller. Her ble det servert god drikke til gode

fingerretter. Det var en fin anledning til å møte kolleger
både fra hjemlige trakter og andre land. Etterhvert som
varmen steg i lokalet, ble det også lettere å konversere
på engelsk og mange erfaringer ble utvekslet.

Faglig påfyll
Jeg har valgt å presentere et lite utvalg av foredrag som
gjorde inntrykk. Det første var av P. Liu fra Toronto i
Canada.Han hadde en presentasjon som het «End of life
issues in implantable cardioverter-defibrillator pati-
ents». Han startet med en case. Her fikk vi presentert en
mann på 78 år som hadde 3-kar sykdom og derfor var
ACB-operert. Han hadde uttalt hjertesvikt og på den
indikasjonen fått implantert en ICD. I tillegg hadde han
cancer prostata og sist gjennomgått et cerebralt insult.
Spørsmålet som ble stilt var: «Hva gjør vi med ICD’en?»
Liu gikk gjennom flere problemstillinger som dukket
opp når pasienter med ICD fikk annen alvorlig sykdom.
Vi vet at gjentatte innslag av ICD’en er ubehagelig, men
vil man med å slå den av, kunne kalle det assistert selv-
mord? Det ble skissert flere punkter som måtte under-
søkes før en valgte å slå av en implantert ICD. Det var
viktig å involvere pasienten før det ble et aktuelt tema
og familien måtte delta i diskusjonen. Det måtte uteluk-
kes at pasienten led av depresjon og en måtte ha en pal-
liativ hjelp klar.

Kawasaki syndrom
Jeg hadde bakvakt og ble utkalt midt på natten. Pasi-
enten var 28 år og hadde akutt fremreveggsinfarkt. Han
var diagnostisert med Kawasaki syndrom. Uken før han
skulle til ACB-operasjon var han i arbeid og fikk akutte
brystsmerter under en kampsporttrening. Dette var
starten på min interesse for denne pasientgruppen, og
jeg gikk derfor på Emanuela V. Buechels presentasjon:

Siv Olsen på plass i München.
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«Kawasaki syndrom: what’s new in diagnosis and treat-
ment.»

Kawasaki syndrom ble første gang breskrevet i 1967
av Tomisaku Kawasaki. Det er en barnevaskulitt av
ukjent årsak og blir diagnostisert utelukkende av klinis-
ke funn som feber i mer enn fem dager, samt minst fire
av følgende kriterier: utslett, munnhuleforandringer,
forandringer på ekstremitetene, konjunktivitt og lymfe-
knutesvulst på halsen. Ubehandlet utvikler én av fire
permanente skader i form av aneurismer spesielt på
koronarkarene (Helle T et al,2004).

I dag blir Kawasaki syndrom behandlet med im-
munglobuliner og ASA. Buechel avviste at disse pasien-
tene også skulle behandles med steroider. Aneurisme-
dannelsen kan gå tilbake etter den akutte fasen, men 
de som får permanent skade bør følges hvert år. In-
dikasjon for hjertekateterisering er iskemiske sympto-
mer, positiv stress test eller 75 prosent stenose av LAD
med eller uten symptomer. Det ble anbefalt ACB-opera-
sjon hvis flere koronararterier var affisert, ostiale steno-
ser, lange lesjoner eller LV dysfunksjon. Lesjonene på
denne pasientgruppen er ulik arteriosklerose og ofte
kan det forekomme stenoser i forbindelse med aneuris-
mene.

Redd hjernen!
Kongressens beste foreleser for mitt vedkommende var
B.W. Boettinger. Bildet av en pasient pakket inn i poser

med frosne pommes frites gjorde at budskapet kom
frem. Boettinger melde at pasientens liv ble reddet av
disse posene. Nedkjøling av pasienter med hjertestans
og ROSC (return of spontaneous circulation) er viktig
og bør starte så tidlig som mulig!

Lurt tips
Patric Jourdain fra Frankrike var med på å undervise
pasienter som sto på antikoagulasjonsbehandling. Det
viser seg at få vet om symptomer på overdose og hva de
skal gjøre ved for høye verdier. Jourdain brukte i sin
undervisning et brettspill, veldig likt det mer kjente sti-
gespillet, hvor pasienten fikk spørsmål om kunnskaper
om antikoagulasjonsbehandlingen eller tiltak ved for
høye verdier.

Til sist
Jeg vil takke LKS og AstraZeneca for stipendet som ga
meg muligheten til å reise på ESC-kongress. Jeg vil hilse
til alle jeg møtte som var med på å gjøre kongressen
også til en hyggelig sosial begivenhet.

Kardiologisk sykepleier Siv Olsen,
Haukeland Universitetssykehus 

Referanser
R. Helle,T. Alsaker og G. Norgård. Risikofaktorer ved Kawasakis sykdom.
Tidsskrift for Norsk Lægeforening 2004; 124:1764-6
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Av Merete G Nordstad i samarbeid med Erik E Solberg

Norges fotballforbund (NFF) har bestemt at dette kravet
skal gjelde for spillerne i Tippeligaen og Adecco-ligaen.
Dette omfatter i alt 30 lag og ca. 750 spillere.

Man har fulgt føringene som er lagt fra UEFA i for-
hold til hva screeningen skal inneholde. I tillegg til den
europeiske screeningmodellen (Kardial slektsanamne-
se, selvrapporterte mulig patologiske idrettsresponser,
enkel legeundersøkelse med blodtrykk og hvile-EKG),
har UEFA også krevd Ekko undersøkelse i primærscree-
ningen.

Det er landslagslege og leder av medisinsk komité i
NFF, Thor Einar Andersen og overlege og spesialist i 
hjertesykdommer og idrettsmedisin, Erik E. Solberg,
som leder gjennomføringen av hjerteundersøkelsen.
Resultatene skal også brukes til et forskningsprosjekt
som vil kunne bidra vesentlig til norsk og internasjonal
idretts- og hjertemedisin.

Hvorfor er det nødvendig å screene 
toppfotballspillere?
Selv om idrett er dokumentert helsefremmende, forelig-
ger det samtidig også økt risiko for å dø plutselig i idrett

Hjertescreening 
av norske elitefotballspillere

Våren 2008 ble det for første gang gjennomført hjertescreening av norske elitefotballspil-
lere. Bakgrunnen for dette er at det europeiske fotballforbundet, UEFA, har besluttet at fra
i år skal alle elitefotballspillere i Europa gjennomgå en hjerteundersøkelse for at klubbene
skal få godkjent klubblisens.

Merete G. Nordstad og Martin Andresen.
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sammenlignet med i hvile. (1,2) Studier viser at hos
unge under 35 år kan ukjent hjertesykdom, kombinert
med økt sympatikustonus  og økt hjerteminuttvolum
ved  fysisk aktivitet, i sjeldne tilfeller utløse plutselig
død. De vanligste underliggende kardiale årsaker til
plutselig død i idrett er kardiomyopatier, koronare ano-
malier, prematur koronarsykdom samt myokarditt (3).

I Italia har man screenet toppidrettsutøvere i over 30
år. Landet har vært et foregangsland i dette arbeidet.
De dokumenterte nylig at over en periode på 25 år
hadde screeningprogrammet jevnet ut den økte risiko-
en ved plutselig død i idrett sammenlignet med i hvile.
Absolutt reduksjon i antall døde i idrett fra starten til
slutten av undersøkelsesperioden var 89 prosent. (4)
Begrunnelsen for reduksjonen i antall døde, tilskrives at
atleter med venstre – høyre ventrikkel kardiomyopatier,
ble tatt ut av konkurranseidrett (4).

Studier av plutselig dødsfall i idrett indikerer at det
kan foreligge populasjonsspesifikke årsaker. Ameri-
kanerne har mange dødsfall på grunn av hypertrofisk
kardiomyopati (HCM) (6) Italienerne har mange døds-
fall på grunn av arytmogen høyre ventrikkeldysplasi
(hjertemuskelsykdom i høyre hovedkammer i hjertet,
ARVD). (5) Et norsk materiale viser at mange døde på
grunn av koronarsykdom (in prep. E.E.Solberg). Den
norske overhyppigheten av prematur koronar sykdom
har man ikke funnet forklaring på.

De fleste plutselige dødsfallene skjer i fotball (3).Det
foreligger imidlertid ikke sammenlignende vitenskapeli-
ge data som tilsier at fotball er farligere enn annen
idrett. I idretten er det allikevel fotballmiljøet som har
tatt screeningspørsmålet mest alvorlig. Det ble blant
annet krevd hjertescreening av fotballspillerne i fotball-
VM i 2006.

Anstrengelsesrelatert plutselig død hos voksne er
primært forårsaket av koronarsykdom, mens det hos
yngre individer kan skyldes forskjellige medfødte og
genetisk bestemte kardiovaskulære forstyrrelser inklu-
dert arvelig kardiomyopati og arytmier, koronararte-
rieanomali eller aktivert kardiomyopati. (6)

I kraft av deres deltagelse i sterk fysisk aktivitet vil
konkurranseidrettsutøvere være spesielt utsatt for
anstrengelsesrelatert plutselig død. Slike dødsfall er
uventede, dramatiske og fører ofte til et rop fra samfun-
net om forebyggende tiltak. Hjerteundersøkelse av
idrettsutøvere før de starter i konkurranser kan være
hensiktsmessig for å identifisere særlig utsatte personer.

Egne erfaringer: 
Jeg hadde gleden av å få være med i ett av i alt seks team
som var med på dette første, store hjertescreening-pro-
sjektet av norske elitefotballspillere. Hvert team besto
av to kardiologer og en spesialsykepleier. Selve under-
søkelsen av spillerne ble foretatt på La Manga i Spania.
Det var mest praktisk da alle fotballklubbene er på tre-
ningsleir der i en til to uker i løpet av vårsemesteret.Det

gjør det mulig å nå flest mulig i løpet av en avgrenset
periode. (Det må sies at det heller ikke var noen stor
ulempe for oss som skulle være med på gjennomfø-
ringen av undersøkelsen).

Det var i alt 28 av 30 fotball-lag som ble screenet der
nede. De resterende to klubbene ble screenet lokalt.
Minst én fotballklubb ble screenet per dag, i snitt ca 25
spillere.Alle spillerne ble screenet etter en felles kvali-
tetssikret protokoll. Det er flere fordeler med en slik
gjennomføring. Undersøkelsen ble standardisert, og
med færrest mulig «aktører» for et mest mulig sammen-
lignbart resultat. Dette er en fordel når man skal bear-
beide dataene i etterkant.

Før selve undersøkelsen måtte spillerne fylle ut et
skjema om familieanamnese pluss eventuelt egne opp-
levde «hendelser». Deltakerne skrev under på informert
samtykke før de deltok i studien.

Så godt som samtlige så positivt på undersøkelsen og
syntes det var betryggende å bli sjekket. I løpet av den
uken jeg var der, tror jeg det kun var én eller to som
valgte å ikke delta i studien.Hovedårsaken var at vi ikke
fikk informert skikkelig på grunn av språkproblemer
hos utenlandske personer og/eller at enkelte personer
tilhørte etniske minoriteter. Før spillerne ble undersøkt
skulle de ikke trene, røyke eller innta snus en time før
undersøkelsen, for å unngå at dette skulle påvirke resul-
tatet.

Sykepleierne målte blodtrykk etter protokoll og tok
hvile-EKG av spillerne. I tillegg hadde vi ansvar for at
skjemaene var riktig utfylt og at selve logistikken med
lag, spillere og nummerering fungerte som det skulle.
Noen spillere fikk også litt hjelp med utfylling av skje-
maene.Legene tok seg av ultralydundersøkelsen av hjer-
tet etter protokoll. De vurderte hvor mange målinger
som skulle gjøres, og utførte en enkel legesjekk.

Etter endt dag ble alle data lagt inn i excel-ark, og
arkivert. Dataene skulle også lagres, krypteres, og sen-
des over til server i Norge, mens andre data skulle bren-
nes på CD som backup. Ettermiddagene og kveldene
gikk ofte med til en del etterarbeid, samt planlegging av
neste dag. Arbeidet krevde nøye planlegging, men vi
fant etter hvert en god arbeidsform.Vedrørende testing
med VO2max, er dette  essensielt i all forskning.VO2max

testene var gjort hjemme i Norge, enten i forkant eller i
etterkant av treningsleieren. Det er sannsynlig at VO2max

dataene er korrelert med idrettshjerteutvikling og dette
er ett av flere interessante forskningsspørsmål som
etter hvert vil bli besvart.

Etter å ha tatt noen EKG ble jeg til å begynne med
både bekymret og usikker på om elektrodeplasseringen
jeg hadde gjort, var riktig. Jeg tok EKG som jeg i første
omgang ikke syntes så normale ut. Det var høye ST-
avganger, hypertrofi og grenblokkmønstre samt AV-
blokk og bradykardi. Nesten samtlige av fotballgutta
hadde lavt blodtykk, men dette er normalt på topptren-
te, vites det fra litteraturen. Jeg har lang erfaring med å
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ta og vurdere EKG, men ikke av idrettshjerter. De EKG
jeg er vant til, er fra sykehuspasienter. Topptrente
idrettsutøvere kan ha EKG som nesten ser patologiske
ut. Dette er normalt i henhold til internasjonale studier.
Jeg ble raskt beroliget av mine samarbeidspartnere som
er drevne kardiologer og godt kjent med idrettshjerter.
I forhold til den pasienterfaringen jeg har fra før, synes
jeg at arbeidet med topptrente idrettsutøvere har utvi-
det mine kunnskaper.

Studiens mål:
Hovedmålet med denne studien er ved hjelp av EKG og
Ekko-doppler undersøkelse, å beskrive det norske
idrettshjertet.

Delmålene er; 
– Ut i fra egne data og tidligere gjennomførte interna-
sjonale studier å komme frem til en definisjon av det
norske idrettshjertet og videre, finne ut hvor mange
som faller utenfor eller innenfor disse rammene.
– å relatere de ekkokardiografiske definerte volum- og
massemål av hjertet, til maksimalt oksygenopptak
(VO2max) og ekkokardiografisk trykk i lungekretsløpet.
– å utføre fullstendig undersøkelse av de norske topp-
fotballspillerne basert på anamnese, kroppslig undersø-
kelse og blodtrykk

Om det vil komme endringer eller nye anbefalinger
når resultatene fra denne hjertescreeningen foreligger,
er det for tidlig å kunne si noe om. Det er et stort mate-
riale som er under bearbeiding hvor det er mange erfar-
ne hjertespesialister involvert for å sikre best mulig vur-
dering av dataene.

En konklusjon jeg allerede kan trekke av screening-
en, er at det er positivt at man nå også i Norge har inn-
ført (etter pålegg fra UEFA) å hjerteteste fotballspillerne
våre. For når vi ser tilbake har det dessverre vært noen
hjertestans på fotballbanen.

Med et slikt hjertescreeningsprogram som nå er inn-
ført, må vi forvente at vi kan forebygge slike hendelser
i fremtiden.

Hjertescreening av fotballspillere har vært et kon-
troversielt tema.Hva vil falske positive resultater føre til
– og hva med positive resultater? 

Det er vanskelig å skille mellom disse og man treng-
er en presis diagnostikk,noe det jobbes med hele tiden.
Dette forskningsprosjektet vil også være med å styrke
denne delen. Man kan spørre seg om idrettsutøverne
selv ønsker å få vite resultatet dersom det registreres
patologiske funn. Hvis man får mulighet for en slik
undersøkelse, kan man unngå plutselig død, som natur-
lig nok er fryktelig når det skjer. Og det bør helst ikke
skje. Er det snakk om falske positive resultater, kan det
muligvis medføre at idrettsutøveren taes ut av topp-
idrett, noe som heller ikke er en ønsket situasjon. Det
blir en vanskelig balansegang mellom mulighetene for å

forhindre plutselig død og å utelukke unge mennesker
fra konkurranseidrett unødvendig 

Økonomiske aspekter rundt dette med screening
har også vært en diskusjon, sammen med det ressurs-
messige. Hvor mye vil det koste sett i forhold til antallet
man finner patologi på? 

Hvem skal betale, og skal dette prioriteres i forhold
til andre pasientgrupper?

Akkurat dette prosjektet har ikke «gått på bekost-
ning» av andre pasientgrupper, heller ikke av den statli-
ge pengekassen.

Dette vil kunne være en ny måte å spore hjertesyk-
dom hos unge på. Hjertesykdom hos unge er mest syn-
lig under aktivitet, hvor det blir stilt større krav til hjer-
tet enn i hvile.

En annen debatt som har blitt tatt opp i mediene, er
hvorvidt også de kvinnelige elitefotballspillerne bør tes-
tes. Denne debatten er det andre som skal føre, men 
jeg blir gjerne med på dette en gang til.

Den siste kvelden etter endt arbeidsoppdrag, og
etter alt etterarbeidet vårt var i havn, ble det tid til å få
med seg en fotballkamp. En kamp med to av de lagene
vi blant annet hadde screenet. Det var artig! Morsomt å
få med seg kampen og stemningen, og se de supertren-
te gutta i «vigør». Mange av disse er nok «up and
coming», og vi vil sikkert se mer til dem fremover, kan-
skje til og med i utenlandske klubber.

Etter kampen ble det anledning til å snakke litt mer
med et par «fotballikon», og for ikke å glemme autogra-
fer til barna der hjemme, som syntes det var et kjempe-
spennende arbeidsoppdrag mammaen deres hadde fått
være med på.

Referanser:
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I forbindelse med min videreutdanning i kardiologisk
sykepleie ved Høgskolen i Bergen (januar 2007 – juni
2008) var jeg så heldig å bli tildelt utdanningsstipend fra
LKS. Fordypningstemaet jeg valgte omhandlet bruk av
musikk i forbindelse med behandling av pasienter på
kardiologisk hjertelaboratorium. I denne rapporten vil
jeg gå spesielt inn på mine erfaringer fra gjennomført
fordypningspraksis.

Jeg arbeider som kardiologisk sykepleier ved hjerte-
laboratoriet på Feiringklinikken.Ved avdelingen benyt-
ter vi blant annet coronar angiografi til å undersøke om
pasienter har hjertesykdom, og om de kan behandles
med PCI (percutan coronar intervensjon). I 2007 under-
søkte Feiringklinikken ca. 4000 pasienter, hvorav 1750
ble behandlet med PCI.

Bakgrunn for valg av tema
i fordypningsoppgaven
Jeg utarbeidet følgende problemstilling:
«Hvordan kan sykepleiere på kardiologisk laboratorium,
ved aktivt å påvirke lydmiljøet, bidra til å flytte pasien-
tens oppmerksomhet bort fra stressfaktorer til noe posi-
tivt?»

Oppgaven ble skrevet som en prosjektplan. Det var
viktig for meg at prosjektet er praktisk gjennomførbart,
noe jeg mener det er. Jeg har et ønske om at spesialde-
signet musikk implementeres som tiltak for å forbedre
lydmiljøet ved kardiologisk laboratorium, og bidra til
forbedret pasientopplevelse. Feiringklinikken har et
godt pasientgrunnlag, som gjør det mulig å gjennomfø-
re forarbeid og implementering av et prosjekt i løpet av
relativt kort tid.

Sykepleiere ved kardiologisk hjertelaboratorium
møter mange pasienter som gir uttrykk for at de er eng-
stelige for hva som skal skje under undersøkelsen.
Pasienter kommuniserer sin engstelse verbalt, og og-
så kliniske observasjoner som klamme hender, flak-
kende blikk og blek hud underbygger engstelse. Dette
er naturlige fysiske og psykiske reaksjonsmønstre for

pasienter i forbindelse med sykehusbehandling.
Symptomer på smerter i brystregionen er et stress-

moment i seg selv. Å bli henvist til utredning på grunn
av brystsmerter oppleves dramatisk for mange pasien-
ter. Naturlig nok er mange engstelige for resultatet av
hjerteundersøkelsen. I tillegg møter de et røntgenrom
med høyteknologisk utstyr og et ukjent lydmiljø.
Elementer i lydmiljøet kan for eksempel være utpakking
av sterilt utstyr, personalets samtaler, alarmer fra appa-
ratur og telefoner som ringer.

Sykepleiers rolle i møtet med disse pasientene er å
opptre profesjonelt og utføre omsorgsfull sykepleie, slik
at pasientene føler seg trygge og ivaretatt. Ut fra mine
egne erfaringer og refleksjoner kan sykepleiere gene-
relt bli dyktigere i å bidra til redusert stressopplevelse

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere
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Spesialdesignet musikk 
– det lille ekstra?

Turid S. Meisingset er kardiologisk sykepleier
ved Feiringklinikken
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for pasientene. Et eksempel er sykepleieres ferdighet i å
skape en dialog som er tilpasset den enkelte pasient sitt
individuelle behov.

Det er interessant at Florence Nightingale (1) allere-
de i 1860 gjorde oss oppmerksomme på at støy kan
skade pasientene. Hun påpekte viktigheten av friske
blomster, god mat, et godt pleiemiljø, og den negative
effekten av støy og trivielle samtaler. Alle elementer
kunne påvirke pasientens «healing» i følge Nightingale.
Hun sier blant annet dette om musikk i pasientbehand-
ling:

«I will only remark here, that wind instruments,
including the human voice, and stringed instru-
ments, capable of continuous sound, have generally a
beneficent effect – while the piano-forte, with such
instruments as have no continuity of sound, has just
the reverse. The finest piano-forte playing will dama-
ge the sick, while an air, like ‘Home, sweet home,’ or
‘Assisa a piè d'un salice,’ on the most ordinary grin-
ding organ, will sensibly soothe them – and this quite
independent of association».

Fordypningspraksis: 
«Spesialdesignet musikk – det lille ekstra?»
De siste fire – fem månedene av studiet ved Høgskolen
i Bergen var viet til arbeid med fordypningsoppgaven,
og en del av dette var fire uker obligatorisk fordyp-
ningspraksis.

Som nevnt i innledningen ønsket jeg å se spesielt på
hvordan pasientens opplevelse av stress kan reduseres
ved at vi som sykepleiere aktivt påvirker lydmiljøet i for-
bindelse med behandlingen. Jeg ønsket derfor fordyp-
ningspraksis på et hjertelaboratorium hvor det benyttes
musikk ved undersøkelse og behandling. Det virket
spennende å se dette i praksis på en avdeling hvor jeg
kjenner prosedyrene fra før.

Musikk er tatt i bruk flere steder for å forbedre pasi-
enters opplevelse under ulike typer behandling (smer-
telindring, avslapping, aktivitet i grupper, og i arbeid
med barn). Å bruke musikk aktivt i behandling av hjer-
tepasienter virket ut fra forskning og erfaringer fra for-
dypningspraksis veldig spennende. Jeg hadde funnet lit-
teratur om fordypningsemnet gjennom litteratursøk i

Komponist 
Niels Eje 
(Musica

Humana),
avdelingssyke-

pleier Bitten
Thorgaard

(Aalborg
Universtets-

sykehus) 
og produsent 

Inge Mulvad Eje
(Musica
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blant annet PubMed og Cinahl. I oppgaven redegjør jeg
for flere funn fra forskningen, blant annet beskrevet av
Lars Helset, som underbygger at musikk har positiv
effekt på fysiologiske faktorer som puls og blodtrykk,
samt på psykologiske faktorer (2).

Musikkens påvirkning av hjernen er kompleks, idet
musikkoppfattelsen involverer flere av hjernens sentre.
Musikk med den riktige kvaliteten og en langsom rytme
har en harmoniserende effekt. Den har en dempende
effekt på pasientenes opplevelse av støy. Videre har
musikk en mentalt avstressende effekt både ved akutt
og kronisk stress, og kan også bidra til å redusere angst
(3, 4).

Jeg kjente til at det komponeres og produseres spe-
sialdesignet musikk til forskjellige pasientgrupper, og
hadde et stort ønske om å møte noen av dem som står
bak dette. Jeg var nysgjerrig på å høre hva de fokuserer
på til de forskjellige pasientkategoriene.

I forbindelse med fordypningspraksis hadde jeg alle
muligheter til å oppsøke personer med erfaring og
praksis på området. Det viste seg at Danmark var et ide-
elt sted å gjennomføre fordypningspraksis. En begrens-
ning var likevel at jeg ikke hadde økonomisk støtte fra
arbeidsgiver til utdanningen, og støtten fra LKS kom
derfor godt med.

Fra før hadde jeg noe kjennskap til danske Musica
Humana, organisasjonen som i over åtte år har forsket
på og utviklet spesialdesignet musikk for sykehusinn-
lagte pasienter. Jeg kontaktet Musica Humana via mail,
og forespurte om de kunne anbefale et hjertelaborato-
rium hvor musikk blir brukt aktivt under pasientbe-
handling. De var meget hjelpsomme, og jeg ble henvist
til Hjertelaboratoriet ved Aalborg Universitetssykehus i
Danmark. Jeg kontaktet deretter avdelingsleder Bitten
Thorgaard ved hjertelaboratoriet. Jeg ble ønsket varmt
velkommen til å gjennomføre min fordypningspraksis i
Aalborg. Responsen var så positiv at jeg virkelig gledet
meg til å komme ut i praksis.

I løpet av mine 3 ukers fordypningspraksis i Aalborg
møtte jeg en engasjert, inspirerende og kunnskapsrik
avdelingssykepleier i Bitten. Jeg følte at jeg ble «smittet»
av hennes spesielle engasjement i forhold til å arbeide
for å avdramatisere møtet mellom pasient og hjertela-
boratoriet. Bitten delte villig sin kunnskap og erfaring
med meg. Jeg møtte også stor imøtekommenhet fra de
andre sykepleierne ved avdelingen.Det var i det daglige
arbeidet ved avdelingen jeg fikk møte pasienter og
snakke med dem, og jeg hadde selv uformelle samtaler
med flere av pasientene under praksisperioden.
Pasientene var entydige i at de var veldig fornøyde med
lydmiljøet inne på laboratoriet, og de opplevde musik-
ken deilig og avslappende. Enkelte sa at det var som å
være i drømmeland.

På hjertelaboratoriet i Aalborg gjennomførte de i
2003 en studie hvor pasienter fikk lytte til musikk
under utredning og behandling av hjertesykdom (3).

Pasientene i denne undersøkelsen rapporterte at de
følte mindre stress, og at de følte seg mer avslappet og
trygge. Studien viste at 6 av 10 pasienter i etterkant hus-
ket at de hadde hørt musikk før, under og etter under-
søkelsen. Pasientene valgte å fokusere på musikklyden,
på det behagelige.

I min andre uke i praksis skulle jeg få en opplevelse
jeg sent vil glemme. Bitten hadde fått invitasjon til å
delta på et seminar i Odense med tittelen «Musikk som
medisin». Jeg fikk være med Bitten på seminaret, og min
drøm om å møte komponist og musikere i Musica
Humana skulle bli oppfylt. Musica Humana lager blant
annet musikk til bruk ved forberedelse til kirurgiske
inngrep, oppvåkning, og til pasienter på intensivavde-
linger. Flere foredrag på seminaret omhandlet det jeg
arbeidet med i fordypningsoppgaven. Dette var meget
lærerikt og en stor opplevelse! 

Personalet opplever også bruk 
av musikk som positivt

Jeg intervjuet ansatte, sykepleiere og leger ved Aalborg
Universitetssykehus for å ta del i deres erfaringer med å
jobbe daglig i et lydmiljø med musikk. De fortalte at det
var stor skepsis blant de ansatte da det i 2003 skulle
gjennomføres et prosjekt med musikk på hjertelabora-
toriet. Det skulle imidlertid vise seg at det var liten
grunn til dette. En av kardiologene sier nå at han føler
seg mer konsentrert under prosedyren når det spilles
musikk.

Nå i 2008 savner personalet musikken når den ikke
er slått på. De er blitt mer bevisst på hvor høyt de snak-
ker inne på laboratoriet, og at de noen ganger bevisst
demper eller slår av musikken med hensyn til situasjo-
ner på laboratoriet.Personalet tar hensyn til pasientene,
men det er viktig at de også med dette ivaretar sitt eget
arbeidsmiljø.

Lars Helset gjorde i 2008 en undersøkelse som
omhandlet bruk av musikk på en intensivavdeling (5).
Han fant at musikken gjorde at de ansatte ble påvirket
til å gå mer stille, snakke lavere, og at de opplevde en
mer behagelig atmosfære på arbeidsplassen.

Bruk av musikk 
på Vålerenga bo- og behandlingssenter

Den siste uken av min fordypningspraksis var jeg sam-
men med musikkterapeut Karoline Ormåsen på Våler-
enga bo- og behandlingssenter. Karoline planlegger og
gjennomfører musikkstunder og andre aktiviteter med
musikk for beboere. Jeg så i praksis at beboere på in-
stitusjon har stor nytte og glede av stimuli i form av 
lyd og rytmer. Pasienter som er rammet av hjerneslag,
og som har vanskeligheter med å uttrykke seg verbalt,
sang med under sangstunder med sanger fra «gamle
dager». Musikkterapeuten spilte piano under de dag-
lige samlingsstundene. Det ble lagt vekt på aktiv delta-
kelse også av personalet under samlingene. Jeg så at
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betydningen av å ha et aktivt kulturkontor på institu-
sjoner som Vålerenga bo- og behandlingssenter er fan-
tastisk viktig.

Avslutning
Etter avsluttet videreutdanning i kardiologisk sykepleie
ser jeg betydningen av og behovet for faglig oppdate-
ring innen vårt fagområde, sykepleie til hjertepasienter.
Det har vært en inspirerende periode sett fra et syke-
pleiefaglig perspektiv. Jeg setter også stor pris på den
faglige og sosiale kontakten vi i kull 3 har hatt.Vi ble en
flott gjeng spesialsykepleiere!
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Dette begrunnes med at Elin Amrud er en ressurs og
drivkraft i det tobakksforebyggende arbeidet. I tillegg
til å være en ildsjel, er hun også en meget god repre-
sentant for positivt samarbeid på ulike arenaer innen-
for dette arbeidet. Elin jobber på hjerteovervåkningen
på SI – Lillehammer, og leder dessuten prosjektet
«Røykeavvenning fra sykeseng til hjem».

Røykeslutt-prosjekt på sykehuset 
Å slutte å røyke er det viktigste, men kanskje også det
vanskeligste pasienter med hjertesykdom kan gjøre. I
nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbei-
det 2006 – 2010 fremheves det at også spesialisthel-
setjenesten må på banen når det gjelder røykeavven-
ningstilbud. En dokumentert effektiv metode for røy-
keavvenning, som starter på sykehuset og fortsetter
etter at pasienten er kommet hjem, er praksis ved
indre medisinsk avdeling, SI – Lillehammer.

Høsten 2007 fikk det 3-årige prosjektet «Røyke-
avvenning fra sykeseng til hjem» midler fra Helse og
Rehabilitering (som forvalter overskuddet fra EXTRA-
lotteriet). Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjo-
nalforeningen for folkehelsen og SI – Lillehammer,
Viktige element er å få til et systematisk samarbeid
mellom sykepleiere på indremedisinsk sengepost,

røyketelefonen og Nasjonalforeningen for folke-
helsens røykesluttkurs.

Hjerteposten gratulerer Elin med prisen og synes
det er kjempeflott at kardiologiske sykepleiere mar-
kerer seg på denne arenaen.

Årets tobakkfri-pris 
i Oppland til sykepleier

Tobakkfri-prisen i Oppland fylke ble i år tildelt kardiologisk sykepleier Elin Amrud 
ved indremedisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet, Lillehammer. Fylkesmannen står
bak prisen. 

Prisvinner Elin Amrud
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Ved Carina Alm, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere ESC drevne studier (Euroaspire I, II og III) har
vist at oppfølgingen av hjertepasienter i Europa ikke
har vært optimal og at gjeldende retningslinjer ikke er
blitt godt nok fulgt. En stor del av pasientene oppnådde
ikke behandlingsmålene verken når det gjaldt livsstils-
forandring eller kliniske parametre som kolesterol og
blodtrykk.

Ved hjelp av EUROACTION-programmet ønsket man
å se om det nyttet å intensivere innsatsen. Denne studie
har tatt for seg både høyrisikopersoner i primærpre-
vensjon og pasienter med etablert hjerte- og karsyk-
dom. Under erkjennelsen av at livsstilsforandringer er
vanskelig å få til på egen hånd, har ektefeller og barn
også blitt involvert.Teamene i EUROACTION har bestått
av både sykepleiere, fysioterapeuter og ernæringsfysio-
loger som har sørget for individuelle råd, adferdsterapi
og langsiktig oppfølging av både pasient og familie.

Studien har klart å vise at med innsats, vilje og inter-
esse for forebygging er det mulig å oppnå gode resulta-
ter. 10 000 pasienter i åtte europeiske land, både på
sykehus og i allmennpraksis, har blitt fulgt i tre år.
Intervensjonsgruppen har redusert inntaket av mettet
fett og spiste mer fisk, frukt og grønnsaker enn kon-
trollgruppen. Flere sluttet å røyke og nådde målene for
fysisk aktivitet.Compliance i forhold til å ta foreskrevne

medisiner som ACE hemmere og statiner,var også bedre
i intervensjonsgruppen.

Forskningssykepleier og studiekoordinator, Catriona
Jennings fra National Health Instiute i UK, har uttalt at
«Changing lifestyle behaviour – especially giving up
smoking and loss of weight – is very hard to achieve.
On their own, patients struggle and don't do well
changing habits. Providing support and follow-up by
dieticians, nurses and physiotherapists, made a big dif-
ference in helping patients reach their goals». Dette 
er noe som er lett å kjenne seg igjen i også her på 
hjemmebane. Både vi og våre pasienter vet så inderlig
godt hva som må gjøres, men det er vanskelig å få satt
kunnskapen ut i praksis. Resultatene fra EUROACTION-
studien viser dog at det nytter og at sykepleierne kan 
ha en viktig rolle. Dette bør inspirere til sterkere fore-
byggende innsats på hjerteavdelinger landet over.

Referanse:
Nurse-coordinated multidisciplinary, family-based cardiovascular disease preventi-
on programme (EUROACTION) for patients with coronary heart disease and
asymptomatic individuals at high risk of cardiovascular disease: a paired, cluster-
randomised controlled trial
DA Wood, K Kotseva, S Connolly, C Jennings, A Mead, J Jones, A Holden, D De
Bacquer, T Collier, G De Backer, O Faergeman, on behalf of EUROACTION Study
Group
The Lancet - Vol. 371, Issue 9629, 14 June 2008, Pages 1999-2012

EUROACTION
På initiativ av European Society of Cardiology (ESC) startet den syke-
pleierdrevne, tverrfaglige og familiebaserte EUROACTION-studien opp 
i 2003. Studiens resultater ble presentert i Lancet i juni og her kunne
man lese at forebygging nytter.

For deg som ønsker 
å forebygge hjerte- og karsykdom!

Kardiologiske sykepleiere anbefaler:
• 30 min daglig, fysisk aktivitet av moderat karakter,
det vil si at du får opp pulsen litt og blir svett på ryggen.
• Et hjertesunt kosthold med mye fisk, frukt og grønt
og grove kornprodukter. Bytt ut noe av det mettede fet-
tet fra fete kjøtt- og meieriprodukter med sunt umettet
fett fra nøtter, oliven, avocado, oliven- og rapsolje og
myke plantemargariner.
• Røykfrihet

• Unngå å gå opp i vekt 
• Få sjekket opp blodtrykk og kolesterol hos fast-
legen

For deg som allerede er rammet av sykdom gjelder de
samme rådene. I tillegg er det viktig å følge opp
medisinering som er foreskrevet og gå til jevnlige
kontroller hos legen.
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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. For eksempel hjertemarsjer, hop-
petaukonkurranser eller andre store arrangementer
hvor man samler mange mennesker. Dagen er alltid
plassert siste søndagen i september. I 2008 er tema for
Verdens Hjertedag «Know your risk». Alle mennesker i
voksen alder oppfordres til å bli klar over egen risiko
ved å få en sjekk av blodtrykk og kolesterol hos legen. I
oppfordringen ligger også «Gjør noe med det». Det er
ingen vits i å bli klar over egen risiko hvis man ikke er
villig til å gjøre noe med den.En sunnere leveførsel med
mer fysisk aktivitet, et bedre kosthold og røykeslutt kan
gjøre underverker. For noen vil det i tillegg være behov
for forebyggende medikamenter.

World Heart Federation er en medlemsorganisasjon
med 180 medlemmer verden over, hovedsakelig nasjo-
nale kardiologiselskap og frivillige hjerteorganisasjoner
fra 100 land. I Norge er både Nasjonalforeningen for fol-
kehelsen og Norsk Cardiologisk Selskap medlemmer.
Dette nettverk skal styrke samarbeidet mellom de medi-
sinske fagmiljøene og folkehelsearbeidet. Fokus er på
lav- og middelinntektslandene, men alle medlemsland
forventes å bidra for å forebygge hjerte- og karsykdom-
mer verden over. Solidaritet med utviklingslandene som
har dårlig økonomi, ikke godt nok utbygget helsevesen
men økning i forekomst av hjerte- og karsykdommer er
et viktig anliggende for WHF.

Verdens Hjertedag 2008: «Know your risk»

World Heart Day er World
Heart Federation's viktigste
arrangement for å øke 
publikums bevissthet 
om hjerte- og kar-
sykdommer, og 
fremme budskapet 
om at det nytter med 
forebyggende tiltak for 
å redusere forekomsten og
dødeligheten av kardio-
vaskulær sykdom. 
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For å melde deg inn trenger vi følgende informasjon:
• Navn
• Fødselsdato
• Medlemsnummer i NSF
• Postadresse
• Telefon
• E-post
• Arbeidssted
• Stilling
• Vervet av

Verv ti medlemmer og vinn tur 
til neste års kongress!

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 vårt
årlige seminar eller sendes pr. post for de som ikke
er til stede.

Verving av:
3 medlemmer - reisemappe/visittkortmappe
5 medlemmer - badehåndkle
10 medlemmer - fri deltageravgift på kongressen
i Oslo 5. - 7. mai 2009.

Du som allerede er medlem jobber kanskje sammen med noen som ikke er det? 
Vet du at det er flotte vervepremier å vinne? 
Med mange medlemmer får vi større tyngde 
i mange fora; fagpolitisk i NSF, mot politikere, 
media og i samfunnet ellers.

Både enkeltmedlemmer og lokallag kan verve!

Sendes til NSF-LKS via e-post til: me-vorum@vktv.no
eller meld deg inn på vår nettside www.sykepleierforbundet.no/lks NB! All korrespondanse skjer via e-post

Medlemskontingenten 
er kr 300,- pr. år. 

Medlemskap i NSF-LKS 
forutsetter at du også 

er medlem i NSF.
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Påmelding til NSF-LKS kongress 2009

Vi tilbyr online-registrering til kongressen fra og med 1. desember. 
Se www.sykepleierforbundet.no/lks for mer informasjon om priser og program. 

Registreringen omfatter påmelding til kongressen, bestilling av hotell og sosiale aktiviteter.
Reise ordner den enkelte selv.

Det er lavere avgift hvis du melder deg på innen 31. mars!

Velkommen til kongress i Oslo!

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere inviterer til Kongress 2009 i Oslo

«Empati og teknologi – mangfold i kardiologi»

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 01.12.08.

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- postadresse til kontaktperson
Oppgi om innlegg / poster er presentert tidligere og eventuelt hvor. Opplys om navn, tittel,
arbeidssted, adresse, e-post 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
spørsmål.

Ved aksept av abstrakt til fritt foredrag gis fri kongressavgift!

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

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

Sted: Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass, Oslo     Tid: Onsdag 6. mai 2009 

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

Frist for innsending av saker er 15. mars 2009.
Sakene skal sendes til styret ved Øivind Kristensen: oivind.kristensen@getmail.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!

Kongressen vil finne sted i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass i Oslo. 
Vi starter 5. mai kl 9.00 og avslutter 7. mai kl 15.00. 

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

Kongressen vil vise mangfoldet og siste nytt 
innen sykepleie til hjertepasienter

Fra programmet:
• HLR • Røyking og hjerte- og karsykdom • Medikamentinteraksjoner
• Stress og hjerte- og karsykdom • Reumatiske lidelser og hjerte- og karsykdom
• Arytmier • Bruk av kunnskapsdatabaser

I tillegg inviterer vi til frie foredrag der sykepleiere presenterer sine fordypningsarbeider.
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Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefon-
tilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre 
med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

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

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

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

Telefontjenesten er gratis, innringer betaler 
bare vanlig lokaltakst.

Hjertelinjen er åpen man-fre  10.00 - 14.00.

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

De fleste merker ikke at medisinene «hjelper», kanskje
unntatt nitroglyserin ved anginasmerte,og det kan være
en utfordring å motivere til livslangt medikamentinn-
tak.

Mange studier har også vist nettopp dette, at ikke
alle som trenger medisiner i henhold til forskjellige ret-
ningslinjer, tar dem. Dette skyldes feil og mangler i flere
ledd. Alle som bør ha blir ikke oppdaget, leger skriver
ikke ut til alle som skal ha, pasientene henter ikke ut
resepten eller tar ikke medisinene som anbefalt. Dette
får naturlig nok betydning for pasientenes prognose. En
oversiktsartikkel tidligere i år tok for seg betydningen
og konsekvenser av pasientcompliance i behandlingen
av diabetes, høyt blodtrykk og lipidforstyrrelser.

Artikkelen som er publisert i International Journal of
Clinical Practice har tatt for seg 139 compliancestudier
og gått grundig gjennom dem. Det refereres også til
Verdens helseorganisasjon (WHO) som sier at dårlig
compliance ved langtidsmedisinering av kardiovaskulæ-
re tilstander er et vanlig fenomen som leder til dårligere
helsegevinster og alvorlige økonomiske konsekvenser i
form av sløseri med tid og penger, og ubehandlet syk-
dom.

Av de 139 studiene gjaldt 32 prosent hypertensjon,
27 prosent diabetes, 13 prosent dyslipidemier og resten

generell hjerte- og karsykdom. Den vanligste måten å
rapportere compliance på i studiene, var 12 måneders
medication possession ratio (MPR).Gjennomsnitts MPR
var 72 prosent og det var ingen forskjell blant medika-
mentklassene. Kun 59 prosent av pasientene hadde en
MPR > 80 prosent (at pasienter tar sine medisiner 8 av
10 dager regnes som god compliance).Videre forteller
tallene at kun 63 prosent av pasientene tar sine medisi-
ner etter ett år og da tar de kun 72 prosent av medisi-
nene.

Man så også på hvilke konsekvenser god compliance
hadde for pasientenes prognose og fant at i 73 prosent
av studiene betydde god compliance også god progno-
se. Forfatterne konkluderer med at dette er et stort pro-
blem som må tas alvorlig. Å oppmuntre hjertepasien-
tene til å være standhaftig med å følge opp sin medisi-
nering, kan bety mye i forbedret fremtida hjertehelse.
Her kan de kardiologiske sykepleierne bidra med mye
kunnskap og motiverende samtaler overfør sine pasien-
ter.

Referanse:
The significance of compliance and persistence in the treatment of diabetes,
hypertension and dyslipidaemia: a review. 
Cramer JA, Benedict A, Muszbek N, Keskinaslan A, Khan ZM. Int J Clin Pract.
2008 Jan;62(1):76-87

Medisiner 
for resten av livet –

Hva med 
compliance?

Så godt som alle hjertepasienter og mange mennesker med høy risiko for å utvikle hjerte-
og karsykdom står på et eller flere kardiovaskulære medikamenter. Medikamentene skal
beskytte hjertet og forhindre nye hendelser via forskjellige mekanismer. 
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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 anbe-
fales 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 hjel-
pestoffene. Alvorlig hypotensjon og takykardi. Uttalt mekanisk obstruksjon som påvir-
ker ventrikkelfylling/-tømming, alvorlig lever-/nyresvikt (kreatininclearance <30 ml/mi-
nutt). 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 anvendes med 
forsiktighet ved takykardi eller atrieflimmer med rask ventrikulær respons, eller poten-
sielle livstruende arytmier. Alvorlig hypovolemi bør korrigeres før administrering. Ved 
uttalte endringer i blodtrykk eller hjerterytme bør infusjonshastigheten reduseres eller 
infusjonen stanses. Ikke-invasiv overvåking i minst 3 dager etter avsluttet infusjon, el-
ler inntil pasienten er klinisk stabil anbefales. Ved mild til moderat nedsatt nyre- eller 
leverfunksjon anbefales overvåkning i minst 5 dager. Brukes med forsiktighet og under 
overvåking av EKG til pasienter med pågående koronar ischemi, langt QTc-intervall el-
ler 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 hematokritverdier. 
Levosimendan kan forårsake et fall i kaliumkonsentrasjonen i serum, og nivået av ka-
lium 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 ad-
ministrering av vasoaktive midler, inkl. inotrope substanser (unntatt digoksin) 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: Tok-
sisk effekt på reproduksjonen er observert i dyrestudier. Bruk til gravide bør begrenses 
til tilfeller der fordelene veier tyngre enn den mulige risikoen for fosteret. 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: Svimmelhet. 
Psykiske: Søvnløshet. Sirkulatoriske: Ekstrasystole, atrieflimmer, takykardi, ventrikulær
ekstrasystole, hjertesvikt, myokardischemi. Laboratorieverdier: Reduksjon av hemoglo-
binnivået. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon og takykardi. Høye 
doser (>0,4 μg/kg/minutt) og infusjon over 24 timer øker hjertefrekvens og er i blant 
forbundet med forlengelse av QTc-intervallet. Økt plasmakonsentrasjon av den aktive 
metabolitten som følge av overdosering, vil føre til mer uttalt og forlenget 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 vasodilate-
rende effekt hos hjertesviktpasienter. Virkningsmekanisme: Øker kontraksjonskraften, 
samt gir en reduksjon av både «preload» og «afterload» uten negativ påvirkning av 
den diastoliske funksjonen. Øker den koronare blodsirkulasjonen etter hjertekirurgi, 
og forbedrer myokardperfusjon ved hjertesvikt. Dette oppnås uten at oksygenforbru-
ket i myokard øker signifikant. Forsterker sensitiviteten for kalsium i de kontraktile 
proteinene gjennom en kalsiumavhengig binding til kardialt troponin C. Åpner ATP-
sensitive kaliumkanaler i vaskulær glatt muskulatur som induserer vasodilatasjon av 
systemiske og koronare arterielle motstandskar, og systemisk venøse kapasitetskar. 
Proteinbinding: 97-98%, primært til albumin. 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 til-
strekkelig overvåkingsutstyr og ekspertise for bruk av inotrope legemidler er tilgjenge-
lig. 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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Marit M. Larsen(4), Øivind Kristensen(5), Tone M. Norekvål(6)

1 Haukeland Universitetssykehus, Leder NSF-LKS 1999-2003
2 St. Olavs Hospital, Leder NSF-LKS 2003-2004
3 Høgskolen Buskerud, Leder NSF-LKS 1998-1999
4 Rikshospitalet, Leder NSF-LKS 2006-2008
5 Aker Universitetssykehus, Leder NSF-LKS 2008-
6 Haukeland Universitetssykehus, Leder NSF-LKS 2004-2006

I dag er hele 79 studenter uteksaminert som 
spesialsykepleiere i kardiologisk sykepleie.  

Det var en trang fødsel for videreutdanningen;
LKS brukte sju år fra første spede ide, til student-
kull nummer en var en realitet. Landsgruppens
styre bygget systematisk opp organisasjonen til et
nivå der det ville være mulig å gjennomføre dette
store prosjektet. Årsmøtet i 2001 la premissene
for videreutdanningen, og styret fulgte opp med
behovsundersøkelse, organisering og utforming
av studieplanen. Det kan derfor med rette sies at
Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ved
Høgskolen i Bergen (HiB) er et ektefødt barn av
NSF-LKS!

Den spede begynnelsen
Første gang styret i LKS drøftet muligheten for å opp-
rette en videreutdanning i kardiologisk sykepleie var i
1996. Dette året kom det inn to forslag fra medlemmer
av landsgruppen til årsmøtet i Bergen. Det første var fra
Orkdal sykehus som foreslo at det skulle opprettes en
spesialutdanning for kardiologiske sykepleiere. Det
andre ønsket kom fra sykepleiere i Fredrikstad som
foreslo at det ble opprettet et utdanningstilbud til hjer-
tesvikt- og hjerteinfarktsykepleiere. I forkant av årsmø-
tet tok styret kontakt med Norsk Sykepleierforbund
(NSF) for vurdering av forespørslene.NSF svarte LKS på
følgende måte:

«Å få til et vekttallsrelatert studium er et
stort og arbeidskrevende tiltak.

Landsgruppen bør derfor arbeide for å
opprette et etterutdanningskurs i kardio-
logi som kvalifiserer til klinisk spesialist
innenfor NSF sitt etterutdanningssystem.» 

NSF-LKS definerte den gang etterutdanning som et
arbeidsgiveransvar. Da styret ikke mottok noen entusi-
astisk støtte fra NSF, valgte LKS derfor å ikke legge noen
energi i dette arbeidet. Landsgruppen hadde den gang
kun tre års fartstid, og tiden var ikke moden for annet
enn å bygge opp en sterk organisasjonsplattform.

Så gikk det fire nye år; det var utskiftninger i styret,
og nye kreative ildsjeler kom inn. Sykepleiere og ar-
beidsgivere hadde underveis kommet med tydelige sig-
naler på at det var behov for spesialkompetanse for
sykepleiere som arbeidet innenfor det kardiologiske
fagmiljøet. Hjerte-karsykdom er det dominerende syk-
domsbildet i befolkningen, og er forventet å også inne-
ha lederplass på mortalitetsstatistikken i uoverskuelig
fremtid (1). Utviklingen innen medisinsk behandling og
teknologi går raskt, og pasientene har behov for å bli
møtt av kompetente sykepleiere både på hjerteover-
våkningen, på post, i poliklinisk virksomhet og i pri-
mærhelsetjenesten.

Vinteren 2001 tok representanter fra styret
kontakt med HiB for å starte innledende samtaler
om å bygge opp en ny klinisk videreutdanning.
LKS ble møtt med velvilje.Våren samme år vedtok der-
for styret å utrede muligheten for å opprette en kardio-
logisk videreutdanning. Utgangspunktet for dette arbei-
det var at behovet for en videreutdanning skulle kart-
legges.

Høgskolene kan nå starte etter- og videreutdan-
ningstilbud på inntil 30 vekttall uten godkjenning fra
departementet. Mjøsutvalget anbefaler en ny grads-
struktur innenfor vårt utdanningssystem. Disse end-

Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie feirer

5-års jubileum
– bakgrunn for opprettelse, innhold og fremtidige visjoner

Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) kan i år feire 5-års jubileum for sin
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie – samtidig som landsgruppen selv feirer 15-års
jubileum. Dette viser at begge har nådd et erfaringsnivå det står respekt av. 
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ringene innebærer store muligheter for kunnskaps-
bygging for de enkelte faggruppene. Å etablere ulike
etter- og videreutdanninger er nå et stort satsingsom-
råde for høgskolene. Faggruppen må ta dette på al-
vor og sørge for at vi er premissleverandører; at vi
bidrar med det fagspesifikke i denne prosessen og
tydeliggjør det kardiologiske kompetansebehovet (2).

Opprettelse av prosjekt- og styringsgruppe 
NSF-LKS’s årsmøtet i Trondheim i 2001 godkjente i
Handlingsplan for 2001/2002 det videre arbeidet med
utrede behovet for å etablere en videreutdanning (3).
Styret i LKS søkte NSF om prosjektmidler til en spør-
reundersøkelse for å kartlegge behovet for en videreut-
danning i kardiologisk sykepleie. I 2002 fikk landsgrup-
pen kr. 30.000,- til dette formålet.

Helt fra starten var den bærende idéen for en videre-
utdanning i regi av LKS at den skulle ha en nasjonal pro-
fil. En prosjektgruppe med representanter fra ulike de-
ler av landet – og med varierende formell kompetanse
og erfaringsbakgrunn – ble derfor etablert.Felles for alle
var en sterk tilknytning til det kliniske kardiologiske fag-
feltet. Tone M. Norekvål, som prosjektleder, fikk i opp-
drag – sammen med resten av prosjektgruppen – å utar-
beide og gjennomføre en behovsundersøkelse og even-
tuelt lage forslag til studieplan. Styringsgruppe for pro-
sjektet var styret i NSF-LKS i perioden 2002-2003 (4).

Kartlegging av behov for 
en videreutdanning i kardiologisk sykepleie
En nasjonal survey ble utført for å kartlegge et behov
for videreutdanning i kardiologisk sykepleie.To spørre-
skjema ble utarbeidet av prosjektgruppen for dette for-
målet, ett for arbeidsgivere (12 spørsmål) og ett for

sykepleiere, både LKS medlemmer og ikke-medlemmer
(13 spørsmål).

Hovedproblemstillinger:
1. Er det behov for spesialisering i kardiologisk syke-
pleie?
2. Hvor er det behov for denne kompetansen?
3. Hva bør vektlegges i denne utdanningen?
4. Hvordan bør en slik utdanning finansieres? (5)

Hovedresultater fra spørreundersøkelsen
101 arbeidsgivere besvarte undersøkelsen. 96% så be-
hov for spesiell kompetanse innenfor det kardiologiske
fagfeltet. Arytmi, hjertesvikt og intervensjonsbehand-
ling ble spesielt fremhevet. Det var behov for spesial-
kompetanse både på sengepost og i spesielle funksjo-
ner. 58% ville anbefale permisjon med full lønn under
utdanningsforløpet, mens 40% ville gi delvis lønnet per-
misjon. Fjernundervisning og nettsamlinger hadde
betydning for både arbeidsgivers og arbeidstakeres
positive holdning til utdanningen (6,7).

288 sykepleiere deltok i undersøkelsen. Også 96% 
av disse mente at det var behov for en kardiologisk
videreutdanning på høgskolenivå. 58% svarte at de selv
ville ønske å delta på denne videreutdanningen,23% var
usikre og 19% ønsket ikke å delta. For dem utdanningen
ikke var aktuell for, oppga de at de allerede hadde en
spesialutdanning eller at de prioriterte andre formelle
utdanningstilbud. 75% av sykepleierne med arbeid på
post ønsket å delta i utdanningen,men også sykepleiere
i poliklinisk virksomhet uttrykte behov for spesialise-
ring. 46% av dem som ble registrert som intensivsyke-
pleiere, kunne være interessert i en kardiologisk videre-
utdanning. For 70% av sykepleierne ville det være viktig
å oppnå spesialkompetanse innenfor spesifikke fagfelt –
tilsvarende arbeidsgivers prioriteringer.

Resultatene viste dermed et tydelig behov for en
nasjonal videreutdanning i kardiologisk sykepleie (7).

Videreutdanningen vedtas!
Formell søknad ble utarbeidet, og i mai 2002 kom
Avdelingsstyret med følgende innstilling til Høgskole-
styret ved HiB:

«Høgskolen i Bergen ved Avdeling for helse- og sosi-
alfag, er kontaktet av Landsgruppen av kardiologiske
sykepleiere for om mulig å få etablert en videreut-
danning i kardiologisk sykepleie. Behovet er doku-
mentert gjennom en landsomfattende spørreundersø-
kelse (…). Avdelingsstyret anbefaler Høgskolestyret å
godkjenne etablering av et nytt studium;Kardiologisk
sykepleie, 45 studiepoeng.» (8)

Anbefalingen ble vedtatt, og videreutdanningen var
et faktum! Forslaget til studieplan ble deretter sendt ut
til høring i desember 2002. Flere sykehus og høgskoler
kom med konstruktive innspill.

Prosjektgruppe for opprettelse av Videre-
utdanning i kardiologisk sykepleie (2001-2003):

Sidsel Christensen, prosjektsykepleier ved
Kardiologisk seksjon, Regionssykehuset i Tromsø.
Nina Fålun, avdelingssykepleier
Hjerteovervåkningen, Haukeland
Universitetssykehus. Leder av NSF-LKS.
Aud Hiller, undervisningssykepleier ved
Kardiologisk seksjon, Regionssykehuset i
Trondheim. Styremedlem i NSF-LKS.
Lars Mathiesen, fag- og forskningssykepleier ved
Thoraxkirurgisk seksjon, Rikshospitalet.
Tone M. Norekvål, fagutviklingssykepleier ved
Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.
Styremedlem i NSF-LKS
Anne Siri Rokvam, fagsykepleier ved
Hjerteovervåkningen, Ullevål sykehus.
Sissel Tollefsen, lektor ved Høgskolen i Bergen.
Leder i faggruppen NSF-FUFF
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Hvorfor valgte landsgruppen 
Høgskolen i Bergen?
Det var ikke tilfeldig at HiB ble valgt som samarbeids-
partner. Det var allerede et aktivt kardiologisk fagmiljø i
Bergen. Den første lokalgruppen i LKS ble etablert her.
Videre fantes det høy formalkompetanse i det kardiolo-
giske sykepleiemiljøet – både ved Haukeland Universi-
tetssykehus (HUS), Universitetet i Bergen (UiB) og HiB.
Flere masterkompetente sykepleiere var allerede ut-
eksaminert fra UiB innenfor det kardiologiske fagfeltet,
og flere doktorgradsarbeider var under arbeid disse
årene vi jobbet med studieplanen.HiB var dessuten den
høgskolen i landet med størst erfaring i å etablere og
drive kliniske videreutdanninger. Leder for NSF-FUFF,
Sissel Tollefsen, var en drivkraft i dette arbeidet. Hen-
nes erfaring og kompetanse gav viktige bidrag inn i pro-
sjektgruppen.

Studieplan utarbeides og 
en videreutdanning tar form
Prosjektgruppen arbeidet i perioden 2002-2003 med å
gi utdanningen en profil. Styret i LKS deltok på flere av
møtene i prosjektgruppen. På den måten fikk de stor

innflytelse over den endelige utformingen av utdan-
ningen. Studiet skulle ha en tydelig klinisk utforming –
den skulle tydeliggjøre for arbeidsgivere og oss selv at
disse spesialutdannede sykepleierne ville «utgjøre en
forskjell» i pasientpleien. LKS måtte også imøtekomme
ønskene om en klinisk spesialisering innenfor generell
kardiologisk sykepleie, invasiv behandling, arytmi, hjer-
tekirurgi og hjertesvikt – dokumentert i spørreunder-
søkelsene. Allerede i 2001 fantes det over 30 hjerte-
sviktpoliklinikker i Norge (9,10). Denne virksomheten
var i ekspansjon og en kunne forvente at det ville bli
behov for liknende tilbud til andre pasientgrupper som
ICD pasienter, infarktpasienter, GUCH pasienter med
flere. Samtidig antok prosjektgruppen at det også ville
tydeliggjøres behov for sykepleiere som brobyggere
mellom 1. og 2.linjetjenesten i form av klinisk spesiali-
sering innenfor forebygging og rehabilitering. Disse fag-
feltene ble derfor implementert i studieplanen.

Videreutdanningens kjerneområder
Det ble lagt til rette for at studentene skulle tilpasse
utdanningen til utfordringer på mange ulike enheter –
som overvåkning, sengepost, poliklinikk og kommune-

Prosjektgruppe for opprettelse av videreutdanning i kardiologisk sykepleie (2001-2003):Fra venstre: Aud Hiller, Sidsel
Christensen, Tone M. Norekvål, Nina Fålun og Sissel Tollefsen (Lars Mathiesen og Anne Siri Rokvam ikke tilstede).
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helsetjenesten. LKS valgte å favne vidt; det skulle fore-
ligge et studietilbud innenfor både ustabilt koronar-
syndrom, hjertesvikt, arytmi, intervensjonsbehandling
og barne- og voksenkirurgi.Utdanningen består i dag av
fem samlinger over et og halvt år, hver på to uker. Hver
enkelt samling er knyttet opp mot ett av pasientfoku-
sene. Gjennomgående på alle samlingene er undervis-
ning i anatomi, fysiologi, patofysiologi og sykepleie rela-
tert til hvert enkelt emneområde. Studentene skal dess-
uten særlig dyktiggjøre seg i rytmetolkninger. I løpet av
utdanningen tar studentene også grunnkurset i AHLR,
deretter utdannes alle til gruppeledere (instruktører) i
AHLR. Dette gjøres i samarbeid med Norsk Resuscita-
sjonsråd (NRR) (11). Studentene får videre anledning til
å dyktiggjøre seg i forskningsmetode; artikkelgransk-
ning, litteratursøk og kunnskap i å skrive prosjektplan
er sentrale undervisningsområder (12).

Mellom samlingene jobber studentene i nettbaserte
arbeidsgrupper med caseoppgaver, målsetting for for-
dypningsoppgaver, rytmetolkninger med mer. Sentralt
for utdanningen er det tette, repeterende samarbeidet
mellom student og arbeidsgiver.Hensikten med dette er
å opprette forpliktende planer for bruk av studentens
spesialkompetanse etter fullført utdanning (12).

«... Dette er virkelig et løft for kompetansebygging i
faget. Det har under hele utdanningen vært lagt til
rette for et tett samarbeid med arbeidsplassen, og på
den måten har vi kunnet bygge mye av kompetansen
opp mot bestilling fra arbeidsgiver.» Leder ved
Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital (16).

Skjær i sjøen…
Det var mange skjær i sjøen når videreutdanningstil-
budet ble opprettet. Dette omfattet blant annet spørs-
målet om det skulle være en utdanning med 30 eller 45
studiepoeng. Videreutdanningen startet opp med 15
vekttall/45 studiepoeng (13) – noe som ikke var selv-

sagt i 2003. Andre kliniske videreutdanninger ved HiB
var den gang på 30 studiepoeng. Med det store og
komplekse fagfeltet ville ikke den kardiologiske videre-
utdanningen få tilstrekkelig med tid og rom for et kom-
plett utdanningstilbud innenfor den tiltenkte rammen.
Dette fikk LKS gjennomslag for, til tross for motstand
internt i høgskolemiljøet. Intensivmiljøet (NSF-LIS) var
heller ikke spesielt positivt innstilt til videreutdannin-
gen. Imidlertid oppfatter mange nå kardiologiske spesi-
alsykepleiere som viktige og nødvendige i pleietilbudet
til akutt kritisk syke hjertepasienter.

Studiets pionerer; 
10.mars 2003 – en merkedag i LKS sin historie
Den 10. mars møtte 24 spente sykepleiere opp i Aulaen
i Haukelandsbakken ved HiB. Ingen visste helt hva de
gikk til, de færreste kjente hverandre fra før. Seks må-
neder ut i studiet, trekkes det følgende konklusjoner:

«Vi er en godt blandet gjeng i denne klassen; både i
alder, geografi, faglig og erfaringsmessig. Jeg opplever 
å være en del av en meget engasjert gruppe,med en fag-
lig bredde som gjør at vi kan lære mye av hverandre.
(…) Det å være i en klasse der enkelte har vært i yrkes-
livet i mange år, innebærer en utrolig styrke. (…) Det er
artig for meg å høre hvordan den kardiologiske hverda-
gen var bare for noen få år siden.Vi som jobber innen-
for kardiologien ser at det er en enorm utvikling, og at
dette fordrer en stadig kompetanseheving av oss som
sykepleiere.Dette var en hovedmotivasjon for å ta dette
studiet.» (14) .

21.september 2004 avsluttet det første kullet sin
videreutdanning med en flott seminardag i Bergen.Alle
studentene bidro med enten frie foredrag eller postere
(15,16). Flere entusiastiske arbeidsgivere var til stede,
og kunne bekrefte nytten av denne videreutdanningen.
Seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling på Diakon-
hjemmet i Oslo sa det slik (16): «Mye nytte! Faktisk så
mye at vi betaler hvert øre som trengs for å få
gjennomført dette. (…) Jeg vil anbefale denne utdan-
ningen til alle som virkelig vil ha med hjertepasienter
å gjøre».

Spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie – 
tittel og lønn
På styremøte i NSF-LKS 10.-12.juni 2004 ble det fattet
følgende vedtak:

«Tittel for uteksaminerte kandidater fra Videreut-
danning i kardiologisk sykepleie er Spesialsykepleier
i kardiologisk sykepleie.Vedtaket er i tråd med anbe-
falinger fra Fagpolitisk avdeling i NSF.Vedtaket omfat-
ter den opprettede Videreutdanningen i kardiologisk
sykepleie ved HiB».

Spesialsykepleiertittelen er i prinsippet ikke knyttet
opp mot et definert antall studiepoeng og er heller
ingen beskyttet tittel. For få år siden var for eksempel

Fagansvarlige
for videre-
utdanningen:
Nina Fålun 
og Tone M.
Norekvål.
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intensivutdanningen sykehusintern. Den ga dermed
ingen vekttall – eller poenguttelling, men intensivsyke-
pleierne har likevel fått spesialsykepleierlønn. Det er
derfor opp til den enkelte arbeidsgiver å gi lønn knyttet
til denne tittelen. Erfaringsmessig kan vi nå se at om lag
to tredjedeler av arbeidsgiverne gir spesialsykepleier-
lønn til kardiologiske spesialsykepleiere fra HiB.
Økningen fra 45 til 60 studiepoeng har vært en medvir-
kende årsak til lønnsuttelling.

En nasjonal utdanning
Videreutdanningen får stadig flere søkere, og det har
hele tiden vært mer enn dobbelt så mange søkere som
studieplasser. Som nevnt har det fra begynnelsen av
vært et bærende prinsipp at utdanningen skal være et
nasjonalt tilbud. Den skal ikke ha noen institusjonell til-
knytning eller ha et avgrenset geografisk nedslagsfelt,
men ha et fritt opptak av studenter – på bakgrunn av
objektive opptakskriterier. Det er derfor ikke mulig for
enkelte sykehus å «bestille plass» til egne studenter.

Videreutdanningen har hatt studenter fra Nordland i
nord til Vest-Agder i sør.De aller fleste må reise langt,bo
på hotell og være borte fra familien i to uker om gang-
en. Innledningsvis oppleves dette gjerne som utfor-
drende, både familiemessig og økonomisk, men sam-
lingene evalueres utelukkende positivt; Det oppleves
godt å være student på heltid, få anledning til konsen-
trert fordypning og etablere gode sosiale nettverk med
sine medstudenter. Dette nettverket viser seg nyttig
også etter endt studieløp hvor utveksling av erfaring og
samarbeid på tvers av helseforetak står sentralt.

«Vi har nå fått en spesialutdanning som
er felles for hele hjertemiljøet i Norge»

Leder ved Hjertemedisinsk avdeling,
St. Olavs Hospital (16).

En av samlingsukene er dedikert videooverført
undervisning mellom Bergen og Oslo. Dette er en kre-
vende undervisningsform både for studenter og forele-
sere. Tema er barne- og voksenkirurgi; studentene får
dermed anledning til å høre de beste foreleserne innen-
for emnet i Norge, fra henholdsvis HUS og Rikshos-
pitalet.

Videreutdanning i kardiologisk sykepleie er en beta-
lingsutdanning, på lik linje med de fleste andre kliniske
videreutdanningstilbud. Mange arbeidsgivere betaler
studentens utdanningskostnader, reise og overnatting,
mens enkelte studenter finansierer utdanningen selv
(17).

Bidrag fra tidligere studenter
Det er spennende med oppstart av hvert nytt kull.
Studentene er undrende til hva de skal lære og hvordan
de kan anvende ny kunnskap. Da er det kjekt å kunne
konstatere i ettertid at utdanningen kanskje har vært

med å bidra til at disse sykepleierne virkelig har klart å
dyktiggjøre seg innenfor medisinske og sykepleiefaglige
kunnskapsområder.

Ett viktig prinsipp i videreutdanningen er at kunn-
skap ikke er privat kunnskap – kunnskap skal deles og
formidles. Disse sykepleierne har skrevet abstrakt, laget
postere og deltatt med foredrag på utdanningens avslut-
ningsseminar (15). Dette er en verdifull erfaring de tar
med seg tilbake til praksis (17).

Mange har i etterkant deltatt i prosjekter, og etablert
nye pasienttilbud (18, 19). De har med seg faglig tyng-
de inn i det faglige/tverrfaglige rommet, samtidig som
de er blitt flinke til å formidle videre de erfaringer de
gjør seg underveis. De deler med andre – og oppfyller
dermed noe av intensjonen med utdanningen. Det er
kjekt å følge studentene i ettertid; møte dem igjen i
ulike fora; og se at de har behov for å opprettholde 
nettverket og vennskapet med sine medstudenter. De
deltar på kongresser nasjonalt og internasjonalt, som
inviterte forelesere og med postere. Enkelte av deres
fordypningsoppgaver er presentert i form av artikler i
Hjerteposten (20-24), Tidsskriftet Sykepleien (25-27) 
og Scandinavian Journal of  Trauma, Resuscitation and
Emergency Medicine (Akuttjournalen) (28). Flere ar-
tikler er også underveis.

NSF-LKS og tilknytning til utdanningen
Landsgruppen har utredet behovet for en videreutdan-
ning, initiert utdanningen og kvalitetssikret den med
aktiv deltakelse i utarbeidelse og revisjoner av studie-
plan og pensumlitteratur. Styret i NSF-LKS har i hele
utdanningens femårige levetid integrert utdanningen i
årsrapporter og handlingsplaner. Det har vært opp-
nevnt en utdanningsansvarlig representant i styret som
har holdt god kontakt med de to fagansvarlige for
utdanningen.

Videreutdanningen har også bygget kompetanse inn
i landsgruppen.Studentene bidrar både i sentralstyre og
lokalgruppestyre; som kompetente og engasjerte styre-
medlemmer og varamedlemmer.

Det finnes flere videreutdanninger innenfor kardio-
logisk sykepleie. En synes å være nedlagt (Sykehuset
Asker og Bærum i samarbeid med Menighetssøster-
hjemmets høgskole), to eksisterer fortsatt: «Videre-
utdanning i klinisk sykepleie med valgfri fordypning i
spesialemne» ved Høgskolen i Tromsø og «Klinisk vi-
dereutdanning i kardiologisk sykepleie» ved Høgskolen
i Akershus i samarbeid med Feiringklinikken (29). Ingen
av disse utdanningene har noen formell forankring i
LKS.

Det tar tid å bygge opp kvalitet på studieplan, time-
planer, veiledning, eksamineringer og akademisk forele-
serkompetanse. De økonomiske omkostningene er
store i etableringsfasen. Dersom en ikke lykkes vil det
ha konsekvenser også for det kliniske fagfeltet. Målet
for vår videreutdanning har hele tiden vært å fremstå
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som en nasjonal spydspiss, også for å hevde oss inter-
nasjonalt. At utdanningen har sitt utspring fra et sterkt
fagmiljø og en organisasjon som NSF-LKS har vært
avgjørende.

Akademisk kompetanse og internasjonalisering
Videreutdanningen i Bergen kan sies så langt å være
relativt unik i nordisk og europeisk sammenheng. Det
er få land som har tilsvarende utdanning hva angår inn-
hold og studiepoeng. Det er inngått et formelt samar-
beid med the Council on Cardiovascular Nursing and
Allied Professions (CCNAP) og the Heart Failure
Association (HFA) i ESC; utdanningen er et av tre pilot-
sentra i Europa for utprøving av Curriculum in Heart
Failure Nursing. Programmet er en integrert del av for-
dypningsområdet hjertesvikt i videreutdanningens siste
halvår (12). Nordiske og europeiske sykepleiere med
høy akademisk og klinisk kompetanse er engasjert som
forelesere og veiledere. Dette er både nyttig og inspire-
rende for studentene og utdanningen. Det samme gjel-
der fordypningspraksis. Studenter har blant annet valgt
å ha sin praksis i England, Nederland, Danmark og
Sverige.

De fagansvarlige for utdanningen er representanter 
i både nordiske og europeiske samarbeidsgrupper;
Tone M. Norekvål har inntil nå vært leder av CCNAP in
ESC (30). Hun er også medlem av den europeiske for-
skergruppen Undertaking Nursing Interventions
Throughout Europe (UNITE) tilknyttet CCNAP (31).
Flere av medlemmene i UNITE har bidratt inn i
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie ved HIB som
forelesere og veiledere. Nina Fålun er medlem av
Nordisk samarbeidsgruppe for kardiologiske syke-
pleiere. Også tidligere styremedlemmer med internasjo-
nal erfaring har deltatt aktivt i undervisning og veiled-
ning av studenter. Dette relativt store internasjonale
nettverket kommer dermed videreutdanningen og stu-
dentene tilgode.

Klinisk mastergrad
Å drive en videreutdanning av høy kvalitet krever kon-
tinuerlig videreutvikling. Å holde fokus på kjerneområ-
der i studieplanen og samtidig ha en moderne tilnær-
ming til fagfeltet er en positiv utfordring. Neste trinn i
denne prosessen er å sikre en masterpåbygging som har
en klar klinisk profil samtidig som høy akademisk stan-
dard opprettholdes. I 2007 ble det foretatt en påbyg-
ning av studiet til 60 studiepoeng.Våre studenter vil nå
stille godt forberedt når det gjelder forskningsmetode
og kunnskapsbasert praksis.

HiB har nå sendt sin kliniske mastergrad inn til god-
kjenning i NOKUT. Studieplanen er utarbeidet og har
vært ute på høring - også hos LKS.Vår videreutdanning
er en av fire kliniske videreutdanninger som omfattes av
søknaden. Det å få anledning til å bygge en videreut-
danning opp til masternivå, er en unik mulighet for
videreutdanningsstudentene i kardiologisk sykepleie

ved HiB. Dette vil gi kortere samlet studietid på grunn
av poenguttelling for videreutdanningen – noe en ikke
vil få om en søker seg til andre masterstudier. I tillegg
ser LKS det som et viktig skritt å kunne tilby en ytterli-
gere fordypning innen det kardiologiske fagfeltet.
Forutsatt godkjenning i NOKUT vil dette bli en av de
første masterne i kardiologisk sykepleie i Europa.

Vi jubilerer…
Å tråkke nye stier er alltid arbeidskrevende.NSF-LKS har
i kraft av ildsjeler og et visjonært styre bygget en frem-
tidsrettet videreutdanning av høy kvalitet.Videreutdan-
ningen er i stadig utvikling, og har fremdeles tette bånd
til en landsgruppe som er sterk og tydelig i det kardio-
logiske fagmiljøet. Det gjensidige samarbeidet har vært
og er viktig – både for utdanningen, LKS og fagmiljøet
for øvrig. Det satses nå videre med oppstart av fjerde
kullet på nyåret 2009. I mellomtiden feirer vi alle 5-års
jubileum!
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Tidligere studier har vist at psykososiale
faktorer kan ha negativ innvirkning på
sykdomsforløpet hos pasienter med
koronar hjertesykdom, og at angst og
depresjon er underrapportert i denne
pasientgruppen. Hensikten med studien
var å få kunnskap om hvordan det er å
leve med koronar hjertesykdom ved å
kartlegge ulike aspekter ved helserela-
tert livskvalitet blant et stort utvalg pasi-
enter som ble henvist for utredning ved
Hjerteavdelingen, Haukeland Universi-
tetssykehus.Ved bruk av spørreskjema er det under-
søkt om selvrapport kan bidra til viktig informasjon,
utover det som tradisjonelt fremkommer ved utred-
ning av disse pasientene.

Studien avdekket at kvinner hadde signifikant
lavere helserelatert livskvalitet enn menn. En stor
andel av begge kjønn rapporterte angst og depresjon.
En problemløsende mestringsstrategi var relatert til
mindre sykdomsbelastning og bedre livskvalitet.
Studien konkluderer med at et større fokus på selv-

rapport om hvordan det oppleves å leve
med hjertesykdom,bør inkluderes i plan-
legging av behandlingsstrategier og opp-
følging av pasientene.

Personalia:
Bjørg Ulvik er født og oppvokst i

Odda. Hun er utdannet sykepleier og 
har videreutdanning i akutt medisinsk
sykepleie. Hun ble cand.polit. med Ho-
vedfag i Helsefag i 1997, Universitetet i
Bergen. Hun har vært ansatt som høgsko-
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nomisk støtte fra Vesta forsikringsselskap og Høg-
skolen i Bergen.

(Fra oppslagstavlen UiB)  

Sykepleier har tatt doktorgrad
Helserelatert livskvalitet og hjertesykdom

Bjørg Ulvik disputerte 27. juni i år for dr.polit-graden ved Universitetet i Bergen med
avhandlingen: «Aspects of health-related quality of life in patients admitted for elective
coronary angiography».
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Jeg vil begynne med å fortelle litt om min sykepleier-
bakgrunn. Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1986 ved
sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag. De første årene
som nyutdannet sykepleier, jobbet jeg ved A10 på RiT,
som det het den gangen. I 1990 flyttet jeg tilbake til
Verdal, og fra august 1990 har jeg vært ansatt ved
Sykehuset i Levanger. De første årene jobbet jeg ved
Med B, medisinsk sengepost for kardiologi og nefrologi-
pasienter. Deretter 7 år som nattavdelingssykepleier på
medisinsk avd. Høsten 2000 begynte jeg på videreut-
danning i intensivsykepleie ved Høgskolen i Nord-
Trøndelag. Siden januar 2002 har jeg jobbet ved hjerte-
overvåkingen som intensivsykepleier. Jeg har erfaring
fra prosjekter og har vært vikar 1 år på hjertesviktpoli-
klinikken.Videreutdanningen jeg gikk var basert på pro-
blembasert læring (PBL), så det var lite tradisjonell
undervisning. I tillegg følte jeg at kardiologi ble lite
vektlagt i forhold til andre tema innen intensivfaget.
Med bakgrunn i dette, søkte jeg på stipend fra NSF-LKS
for å gå hjertekurset ved SOHO. Jeg hadde hørt mye
positivt om kurset fra tidligere deltakere. Jeg var heldig
og fikk tildelt høststipend på kr. 5000, som er det belø-
pet kurset koster.Da det ikke ble noe kurs høsten 2007,
fikk jeg overført stipendet til 2008.

Deltakere med ulik bakgrunn
Kurset var på totalt 12 dager, fordelt på fire samlinger
som hver var på tre dager.Kurset ble avsluttet med eksa-
men 13. mai. En avsluttende eksamen motiverte til å til-
egne seg pensum, og førte til større utbytte av kurset.
Tirsdag 8. januar var første kursdag.Vi var totalt 37 for-
ventningsfulle og motiverte deltakere. De fleste fra
SOHO og St.Elisabeth, men også sykepleiere fra Molde,
Kristiansund, Orkdal og Levanger sykehus deltok. Vi
hadde ulik bakgrunn, men alle jobbet med hjertepasi-

enter. Fra Levanger var vi fire sykepleiere.To fra senge-
post og to fra hjerteovervåkinga.Det har vært trivelig og
nyttig å være flere sykepleiere fra samme sykehus. Det
har også vært interessant å treffe sykepleiere fra andre
sykehus og utveksle erfaringer. Samtidig har det vært
spennende å se utviklingen av byggeprosjektene på
nytt sykehus ved SOHO. Den gamle høyblokka begyn-
ner å bli innebygd av nye sykehusbygninger.

Gode formidlere
Første dag startet vi med undervisning i hjertets anato-
mi og fysiologi og det normale EKG. Jeg syntes det var
en herlig følelse å få «god gammeldags» undervisning.
Det har gått opp flere «lys» for meg underveis. Vi har
hatt svært gode forelesere med høy formidlingsevne.
Både leger, en medisinstudent, sykepleiere, fysiotera-
peuter og prester har bidratt med forelesninger. Kurset
har hatt høy faglig kvalitet og var praktisk rettet.
Temaene ble belyst fra ulike synsvinkler.

Temaene det ble undervist i var:
- Hjertets anatomi, fysiologi og patofysiologi 
- Det normale EKG
- Arytmier, lang QT tid, ablasjon, hjerterytmer
- Hjertetrim, hjerteskole
- Invasiv/noninvasiv blodtrykksmåling
- Aortaballongpumpe
- Medfødt hjertefeil
- Arteriell blodgass
- Pacemaker/ICD/biventrikulær pacemaker
- Metabolsk syndrom
- Bipap/Cpap
- Ekko
- Hjerte/lungesykdom
- Etikk/livsstilsendring

Hjertekurset
ved St.Olavs hospital (SOHO)

Et kompetansehevingsprogram for erfarne sykepleiere
En stipendmottakers rapport fra hjertekurset 2008
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- Hjertekirurgi
- Organdonasjon
- Pasientrettighetsloven
- Masterutdanning.

Alt dette er kjente tema for oss som jobber med hjer-
tepasienter. Jeg føler jeg har hatt godt utbytte av kurset.
Det har også vært en fordel å ha en del basiskunnskap
og erfaring med seg fra tidligere. Det undervises i
mange tema på begrenset tid. Klinikksjef Knut
Bjørnstad ønsket oss velkommen på første kursdag.Han
gav uttrykk for å ha merket en tydelig kompetansehe-
ving hos sykepleierne etter gjennomført hjertekurs.
Sykepleiere har også selv en plikt til faglig oppdatering.

Jeg fikk inntrykk av at kurs og videreutdanning er klare
satsningsområder ved SOHO,de hadde som mål å ha ett
hjertekurs i året.

Jeg vil på det sterkeste anbefale sykepleiere å søke
om stipend og likeledes oppfordrer jeg ledelsen ved
sykehusene til å sende sykepleiere på hjertekurset. Jeg
vil også benytte anledningen til å takke kursleder Gunn
Husby for fin ledelse av kursdagene. Hun skapte også
trivsel og hygge med blomster på bordet, kaffe og frukt
i pausene.Det var noe vi alle satte pris på.Til slutt vil jeg
takke for stipendet.

Med vennlig hilsen Hilde H. Haug

Kursdeltakere i kollokviegruppe før eksamen Anne Marie Hammer, Bjørg Heimdal (foran venstre), Ove Sagen og
Hilde Haug (foran høyre).
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Rammen rundt
Aulaen ved Høgskolen var fylt til randen av studenter,
familie og kollegaer. Scenen var pyntet med oransje gla-
diolus og den bakre delen av rommet var satt av til 19
flotte posterpresentasjoner. I pausene var det stor akti-
vitet rundt disse. Studentene delte ut hand-outs av sine
postere og svarte ivrig på spørsmål. Det vil bli spen-
nende å få høre framlegg av disse ved seinere anled-
ninger.

Nina Fålun og Tone Merete Norekvål kunne ønske
velkommen til avslutningsseminar for videreutdanning 
i kardiologisk sykepleie for tredje gang i Høgskolens
historie. Noe de hadde all grunn til å være stolte av.
Tone la vekt på at skolens samarbeid med studentene
og arbeidsgiver var viktig, og var glad for at så mange 
av arbeidsgiverne var representert. Studiet legger stor
vekt på formidling av studentenes kunnskap videre,
både til pasienter og kollegaer.11 studenter var valgt 
ut til å holde et 20 minutters foredrag fra sine fordyp-
ningsoppgaver. De resterende 19 hadde laget poster.
Her var det ingen kunnskaper som skulle bli lagt ned i
en skuff.

Tydelig og stolt 
Tone oppfordret studentene til å bli tydelige spesialsy-
kepleiere som kan være stolte over faget. Hun håpet på
at resultatene vil komme pasientene til gode. Alle ble
oppfordret til å bli handlekraftige sykepleiere. Dekan i
helse og sosialfag ved Høgskolen i Bergen, Kristin
Ravnanger, kom med gratulasjoner til studentene. Hun
informerte gjestene om skolen og ønsket studentene til-
bake til Mastergrad i klinisk sykepleie i ca 2010. Hun
kunne også informere om en ny nettverksbase HIB
ALUMNUS hvor høgskolens tidligere elever kan holde
kontakten i framtida. Irene Drotningsvik fremførte gra-
tulasjoner fra styret i NSF-LKS og oppfordret studentene
til å sende inn abstract til NSF-LKS kongressen i Oslo
2009.

Presentasjoner
Først ut blant studentene til frie foredrag var Hege
Selheim Rinke, Haukeland Universitetssykehus.
Hun hadde laget en prosjektplan hvor målet var å kart-
legge hvordan pasienter med atriflimmer (AF) opplev-
de sin livskvalitet og symptomer på arytmi, før og etter
RFA (radiofrekvensablasjon). Pasientene overlever sin
sykdom men må leve med kroniske plager resten av

livet. Avdelingen ønsket å kunne dokumentere hvem
som hadde størst gevinst av behandlingen. Prosjektet
skulle følge ca. 100 pasienter over 6 måneder.

Liv Jorunn Hovland fra Feiringklinikken had-
de studert våre gode venner, Omega 3 fettsyrene. Hun
hadde satt seg godt inn i pasientenes postoperative pla-
ger med atrieflimmer (AF) og sett på muligheten for å
kunne forebygge dette med Omega 3 fettsyrer.112 pasi-
enter på Feiringklinikken får på årsbasis ekstra ligge-
døgn på grunn av post operativ AF. Omega 3 fettsyrer er
et vitenskapelig dokumentert kosttilskudd som har vel-
dokumenterte forebyggende effekter på arytmi. 1 gram
Omega 3 i døgnet reduserer hjertefrekvensen, reduse-
rer AV- overledning,reduserer fare for QT- forlengelse og
hemmer inflammasjon.

Ved Akershus Universitetssykehus er nå Jo-
run S. Gjermundshaug i startgropa med å opprette
en sykepleiebasert poliklinikk for pasienter med ICD
(Implantable Cardioverter Defibrillator). Hun hadde
hospitert på lignende klinikk i Linköping. ICD pasien-
tene er en økende gruppe og Jorun ønsker å være til-
gjengelig for disse pasientene. Litteraturstudie, erfaring-
er fra praksis og pasientfortellinger viser at en syke-
pleierdrevet ICD poliklinikk kan gi pasientene og pårø-
rende kunnskap som videre skaper trygghet. Dette kan
forbygge angst, depresjon og fysiske belastninger.
Oppgaven viser også hvordan en sykepleierdrevet poli-
klinikk kan bygges opp.

Lene R.L. Peersen sitt foredrag brakte oss videre
med ICD pasientene. Lene arbeider med ICD pasienter
på Sørlandet Sykehus Kristiansand. Hun er opptatt
av sykepleiernes kunnskap om ICD og livet til pasien-
tene som får dette implantert. Hun hadde foretatt en
kartlegging av kunnskapen til sykepleiere og spesialsy-
kepleiere som arbeidet med kardiologipasienter og
andre sykepleiere. Studien viste at det var mangelfull
kunnskap om ICD blant sykepleierne.Dette vil gi en økt
risiko for inadekvat pleie og kan gjøre det vanskeligere
for pasienten å takle hverdagen etter implantering av
ICD. Fordypningsoppgaven var skrevet som en artikkel
med engelsk ordlyd så vi kan forhåpentligvis glede oss
til å se denne trykt i et fagblad med tiden.

Irene Olsen sto fram med en behagelig stemme, og
la fram for meg den største nyheten ved seminaret.
Irene arbeider ved Feiringklinikken og har assistert
ved de ni første prosedyrene med perkutan implanta-
sjon av aortaklaff i Norge. Som et resultat av oppgaven

Avslutningsseminar videreutdanning
Denne dag hadde vi begge sett fram til med spenning og glede. Jeg og min gode kollega
Marit Grønlund ved Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger, som nå var ferdig med sin
videreutdanning i kardiologi.
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har hun laget prosedyrer og sjekklister til bruk i forbin-
delse med implantasjonen. Informasjonsmateriale til
pasienten var neste oppgave for henne. Mange eldre får
avslått operasjon av aortastenose. Perkutan implanta-
sjon av aortaklaff (til ca. kr.150 000) kan være et godt
alternativ til gamle inoperable pasienter med alvorlig
aorta stenose (AS).Aortaklaffen styrkes ved hjelp av et
18 french kateter som føres opp fra arteria femorales.
Klaffen som er fra perikard av gris består av tre seil som
ligger i en selvekspanderende metallramme av nitinol.
Denne legges inn i den gamle klaffen. Prosedyren gir en
stor bedring av aortaklaffen og pasientene kan mobili-
seres første dag.

Brystsmerter og sykepleie var tittelen på Rolf Arne
Stein sitt framlegg. Han arbeider til daglig på Aker
Universitetssykehus HF. Rolf Arne hadde fokus på
sykepleien til pasienter i brystsmerteenheter. Det ligger
et stort effektiviseringspotensiale i en brystsmerteen-

het. Og kjernen i sykepleie sammen med gode rutiner
kan her gi pasientene et godt tilbud. Det er nødvendig
at sykepleiere er med på å utvikle protokollen for nye
brystsmerteenheter, slik at de er i stand til å utføre det
de oppfatter som god sykepleie overfor pasienten.

Spesialdesignet musikk – det lille ekstra? Turid S.
Meisingset hadde som mål å finne ut om endret lyd-
miljø kan redusere pasientenes stressnivå under coro-
nar angiografi.Turid assisterer ved angiografilaboratori-
et på Feiringklinikken. De foretar ca 4000 angiografi-
er og 1800 PCI i året. Under PCI prosedyren får pasien-
tene lokalbedøvelse og lett sedering. De ser lite men
hører mange lyder under prosedyren. Spesialdesignet
musikk kan gi pasienten en bedre opplevelse med
lavere BT, lavere produksjon av cortisol og lavere medi-
sinforbruk. Musica Humana i Danmark lager spesialde-
signet musikk som gir en jevn, beroligende billedska-
pende opplevelse. Musikken formidles gjennom

i kardiologisk sykepleie, Høgskolen i Bergen, 13. juni 2008

Kull nr. 3, 2008
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Tempur høytalere i en bue rundt pasientens hode. (Les
mer om Turids prosjekt annet sted i dette nummer av
Hjerteposten)

Feiringklinikken hadde mange studenter ved
årets kull. Inger Bolsø arbeider også der. Hun foreleste
med fokus på smerte. Hun hadde et spesielt godt fram-
legg av sin prosjektbeskrivelse der hun har sett på post-
operativ smerte og prosesser mellom pasient og syke-
pleier. Feiringklinikken hadde 1097 åpne hjerteopera-
sjoner i 2007. Prosjektet ønsket å lage et smerteskjema
for å sikre individuell oppfølging i forhold til postope-
rative smerter. Sykepleiere kommuniserer og vurderer
forskjellig, derfor kan et smerteskjema være et godt
verktøy for sykepleieren til å se utvikling over tid og for
å sikre informasjonsoverføring mellom helsepersonell.
De ønsker å ta i bruk skjemaet fra januar 2009.
Evaluering av smertebehandlingen skal gjøres over tele-
fon.

Kardiologiske sykepleiere rundt i Norge kommer
oftere og oftere borti grown up congenital heart disea-
se ungdommene (GUCH barna). Tove Lillan Rognmo
Olsen ved SiV Tønsberg HF jobber med disse ung-
dommene, og har satt fokus på hvordan sykepleieren
kan gi barna en spesiell opplæring for å bevisstgjøre de
om hvilken sykdom de har og hvordan de bør leve for å
forebygge komplikasjoner i voksen alder. Tove er opp-
tatt av at ungdommene skal få en glidende overgang fra
barnemedisin til voksenmedisin. En planlagt og forbe-
redt overflytting fra pediatri til voksen medisinsk opp-
følging ved hjelp av en kontaktsykepleier fremmer en
nedtrapping av forelderansvaret og opptrapping av ung-
dommenes egenomsorg.

Helsevesenet møter oftere pasienter over 80 som
trenger hjertekirurgi. Rita Åretun ved Haukeland
Universitetssykehus hadde tatt for seg teorien over
hvordan vi ser på eldre pasienter. Hensikten med arbei-

det var om ulike måter å se aldring på kan gi sykepleie-
ren en bedre forståelse i å møte en økende befolkning
over 80 år.Det er ikke bare den kirurgiske teknikken en
må ta hensyn til. Individuelle forskjeller gjør seg mest
gjeldene når vi blir eldre. Vi blir mer sårbare og både
morbiditet og mortalitet øker. Behandling av eldre pasi-
enter gir økte kostnader og det er viktig med en risiko-
kartlegging før utførelse av kirurgi. Motivasjon og infor-
masjon i forkant bedrer også resultatet.

Som avslutningsforedrag hadde Anne Britt Sand-
bukt fra Rikshospitalet fått et spesielt oppdrag i å se
på hvordan et sosiokulturelt læringsperspektiv kan
kaste lys over implementering av kardiologisk sykepleie
i praksis? Med en ny utdanning er det viktig at vi får en
basis og innpass i et praksisfellesskap hjemme.
Etablering av ny praksis tar lang tid. Formell kunnskap
er viktig og kan hjelpe oss i å bygge nye relasjoner for å
løfte vår egen praksis hjemme.Faget blir skapt gjennom
de personene som er i miljøet. Finn deg noen gode rol-
lemodeller, streb gjerne etter noen og vær andres
modell.Det er viktig å holde god dialog med ledelsen og
også gjøre kunnskapen synlig. For faget kan det være
positivt å stå sammen og se seg selv gjennom en grup-
pe, som for eksempel NSF-LKS. Gjennom faget kan
sykepleieren bidra til at hjertepasienten får ivaretatt
sine behov.

Til slutt
Nina Fålun avsluttet seminaret først med å minnes en av
studentene som døde i løpet av studien, deretter holdt
hun et resymé over historien til hvordan studien for
spesialsykepleiere i kardiologi ble til.Til slutt utfordret
hun studentene til å bruke det de har laget, presentere
det og publisere det til beste for pasienten. Oppdater
dere – vedlikehold kunnskapen og bruk det nye nett-
verket dere har laget var Nina sin sluttappell studentene
fikk ta med hjem.

Takk til Høgskolen i Bergen og spesielt Tone, Nina
og studentene for en flott fagdag!

Med hilsen
Hilde Kristin Korbøl

Abstraktene legges ut i sin helhet på nettsiden
til NSF-LKS, mange av oppgavene vil bli arkivert
på biblioteket til HIB. Og oppgavene kan også gjø-
res tilgjengelige ved å kontakte hver enkelt stu-
dent.

Christine Moore og Reza Moadel Mojdhi fra kull 3 pre-
senterer poster på avslutningsseminaret.
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Velkommen til NSF-LKS kongress og GF 
i Oslo 5. - 7. mai 2009

Tid og sted Kongress, seminar, symposium og møter Internettadresse med abstraktfrist

12. – 14. november 2008 CardioLipid 2008 www.cardioegypt.com
Ain Sokhna, Egypt

9. –10. januar 2009 Forum for klinisk fysiologi, sirkulasjon, www.cardiopulm.no
Rikshospitalet, Oslo gassutveksling og ventilasjon 2009

24. – 25. april 2009 9th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing www.escardio.org
Dublin, Irland Abstraktfrist 01.12.08

6. – 9. mai 2009 EuroPRevent 2009 www.escardio.org
Stockholm, Sverige Abstraktfrist 19.11.08

30. mai – 2. juni 2009 Heart Failure Congress 2009 www.escardio.org 
Nice, Frankrike

03. – 05. juni 2009 Nordic – Baltic Congress of Cardiology www.congress.is
Reykjavik, Island

21. – 24. juni 2009 EUROPACE 2009 www.europace.org
Berlin, Tyskland Abstraktfrist 22.01.09

29. august – 2. september 2009 ESC congress 2009 www.escardio.org 
Barcelona, Spania
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Emconcor «Merck»
Emconcor CHF «Merck»
Betablokker ATC-nr.: C07A B07
T: 12.
TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg og 10 mg: Emconcor :
Hver tablett inneh.: Bisoprololfumarat 5 mg, resp. 10 mg,
hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandiok-
sid (E 171). 10 mg: Gult jernoksid
(E 172), rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Med de-
lestrek.
TABLETTER, filmdrasjerte 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 7,5
mg og 10 mg: Emconcor CHF: Hver tablett inneh.: Bisoprolol-
fumarat 1,25 mg, resp. 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg og 10 mg,
hjelpestoffer. Fargestoff: 1,25 mg og 2,5 mg Titandioksid (E
171). 5 mg og 7,5 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E
171). 10 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid
(E 171).
Indikasjoner: Emconcor: Hypertensjon. Angina pectoris. Emcon-
cor CHF: Behandling av stabil moderat til alvorlig kronisk
hjertesvikt med nedsatt systolisk ventrikkelfunksjon (ejeksjons-
fraksjon ≤35%, basert på ekkokardiografi) som tillegg til ACE-
hemmere og diuretikum og ev. hjerteglykosider.
Dosering: Tablettene bør tas om morgenen og kan tas
sammen med mat. Tablettene bør svelges sammen med
væske og bør ikke tygges. Eldre: Ingen dosejustering er nød-
vendig. Barn: Det finnes ingen erfaring fra behandling med biso-
prolol hos barn, og behandling kan derfor ikke anbefales.
Emconcor: Voksne: For begge indikasjonene er normaldosen 1
tablett (5-10 mg) pr. dag som tas som engangsdose. Om 5 mg
bisoprolol ikke gir ønsket effekt kan dosen økes til 10 mg pr.
dag eller i spesielle tilfeller til 20 mg pr. dag. Dosen bør tilpasses
individuellt og justeres slik at bradykardi unngås. Ved hypertoni
kan Emconcor kombineres med diuretika om tillfredstillende
effekt ikke oppnås. Det er spesielt viktig for pasienter med
ischemisk hjertesykdom at behandlingen ikke avbrytes brått
ettersom angina problemet ellers kan forverres med risiko for
hjerteinfarkt. Dosen bør reduseres gradvis under 1-2 uker. Em-
concor bør seponeres minst 48 timer før et kirurgiskt inngrep,
utenom i spesielle tilfeller, f.eks. ved tyreotoksikose og feokro-
mocytom. Nyre- eller leverinsuffisiens: Normalt behøves ingen
dosejustering for pasienter med lett til moderat nedsatt nyre-
eller leverfunksjon. Hos pasienter med alvorlig nyresvikt (krea-
tininclearance <20 ml/minutt) eller hos pasienter med alvorlig
leversvikt bør dagsdosen ikke overskride bisoprolol 10 mg. Em-
concor CHF: Pasientene bør ha en stabil kronisk hjertesvikt uten
akutt svikt i de siste 6 ukene og i hovedsak en uendret grunnbe-
handling i de siste 2 ukene. De bør behandles med en optimal
dose ACE-hemmer (eller en annen vasodilator i tilfelle intoler-
anse for ACE-hemmere) og et diuretikum, og ev. hjerteglykosider,
før bisoprololbehandling startes. Behandlende lege bør ha erfar-
ing i behandling av kronisk hjertesvikt. Behandling av stabil kro-
nisk hjertesvikt med bisoprolol startes med en titreringsfase i
hht. til følgende skjema: 1,25 mg 1 gang daglig i 1 uke. Hvis
dosen tolereres godt, økes den til 2,5 mg 1 gang daglig i den
neste uken. Hvis dosen tolereres godt, økes til 3,75 mg 1 gang
daglig i ytterligere 1 uke. Hvis dosen tolereres godt, økes til 5
mg 1 gang daglig i de neste 4 ukene. Hvis dosen tolereres godt,
økes til 7,5 mg 1 gang daglig i de neste 4 ukene. Hvis dosen tol-
ereres godt, økes til 10 mg 1 gang daglig som vedlikeholdsbe-
handling. Etter initialdosen, 1,25 mg, skal pasienten observeres i
løpet av de første 4 timene etter tablettinntaket (spesielt når det
gjelder blodtrykk, hjertefrekvens, ledningsforstyrrelser og tegn
på forverret hjertesvikt). Maks. anbefalt døgndose er 10 mg.
Forekomst av bivirkninger kan forhindre alle pasienter i å bli be-
handlet med den høyest anbefalte dosen. Hvis nødvendig kan op-
parbeidet dose reduseres gradvis. Behandlingen kan om
nødvendig avbrytes og gjeninnsettes ved senere anledning. Hvis
hjertesvikten forverres eller ved intoleranse under titrerings-
fasen, anbefales først reduksjon i bisoprololdosen, eller umiddel-
bar stopp i behandlingen (i tilfelle alvorlig hypotensjon,
forverret hjertesvikt med akutt lungeødem, kardiogent sjokk,
symptomatisk bradykardi eller AV-blokk). Behandling av stabil
kronisk hjertesvikt med bisoprolol er vanligvis en langtidsbehan-
dling. Bråstopp av bisoprolol anbefales ikke fordi dette kan lede
til en forbigående forverring av svikten. Hvis seponering er nød-
vendig, bør dosen gradvis reduseres ved ukentlig halvering av
dosen. Nyre- eller leverinsuffisiens: Det mangler informasjon om
bisoprolols farmakokinetikk hos hjertesviktpasienter med nedsatt
nyre- eller leverfunksjon. Dosetitrering bør gjennomføres med
ekstra forsiktighet hos disse pasientene.
Kontraindikasjoner: Akutt hjertesvikt eller under perioder med
kompensert hjertesvikt der i.v. inotrop behandling er nødvendig.
Kardiogent sjokk. AV-blokk II og III uten pacemaker. «Sick
sinus»-syndrom. Sinoatriell-blokk. Bradykardi med <60 slag/
minutt før behandlingsstart. Hypotensjon (systoliskt blodtrykk
<100 mmHg). Alvorlig bronkial astma eller alvorlig obstruktiv
lungesykdom. Sene stadier av perifer okklusiv arteriesykdom og
Raynauds syndrom. Ubehandlet feokromocytom. Metabolsk
acidose. Kjent overfølsomhet for bisoprolol eller noen av
hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: Må brukes med forsiktighet ved hjerte-
svikt (se Kontraindikasjoner og Emconcor CHF Indikasjoner). Må
brukes med forsiktighet ved: Bronkospasmer (bronkialastma og
obstruktiv lungesykdom). Behandling med inhalasjons anestetika.
Diabetes mellitus med store svingninger i blodsukkernivået, et-
tersom symptomer på hypoglykemi kan maskeres. Streng faste.
Pågående desensibiliseringsterapi. AV-blokk I. Prinzmetals ang-
ina. Perifer okklusiv arteriesykdom (intensivering av symptomer,
spesielt i begynnelsen av behandlingen). Ved bronkial astma
eller annen kronisk obstruktiv lungesykdom som kan gi symp-
tomer, bør bronkodilaterende behandling gis samtidig. I enkelte
tilfeller kan økt resistanse i luftveiene hos astmapasienter kunne
kreve en økning av beta2-agonistdosen. Bisoprolol kan øke både
følsomheten for allergener og alvorlighetsgraden av anafylak-
tiske reaksjoner. Behandling med adrenalin gir ikke alltid forven-
tet terapeutisk effekt. Pasienter med psoriasis eller psoriasis i
familien skal kun gis betablokkere (f.eks. bisoprolol) etter nøye
nytte/risiko vurdering. Til pasienter med feokromocytom må
bisoprolol først gis etter alfareseptorblokkade. Symptomer på
tyreotoksikose kan maskeres. Initiering av bisoprololbehandling
krever regelmessig kontroll. Seponering bør ikke skje brått med
mindre det er klart påkrevd (se Dosering).
Interaksjoner: Bisoprolol anbefales ikke kombinert med føl-
gende: Kalsiumantagonister (negativ innflytelse på kontraktilitet,
AV-overledning og blodtrykk), klonidin (økt risiko for «rebound»
hypertensjon, samt reduksjon i hjertefrekvens og hjertetsledning-
sevne) og monaminoksidasehemmere (ikke MAO-B-hemmere),
som kan gi økt blodtrykkssenkende effekt av betablokkere, men
også hypertensiv krise. Bisoprolol bør brukes med forsiktighet i
kombinasjon med følgende: Klasse I antiarytmika (f.eks. disopy-
ramid, kinidin), da effekt på atriell overledningstid kan for-
sterkes og den negative inotrope effekten kan øke. Klasse III
antiarytmika (f.eks. amiodaron), da effekt på atriell overled-
ningstid kan forlenges. Parasympatomimetika, da atrioven-
trikulær overledningstid kan forsterkes. Andre betablokkere
(inkl. øyedråper), da disse har additiv effekt. Prostaglandinsyn-
tesehemmere, da disse kan gi redusert hypotensiv effekt. Ergota-
minderivater, da disse kan føre til forverring av perifer sirkula-
sjonsforstyrrelse. Trisykliske antidepressiva, barbiturater, fenti-
azider og andre antihypertensiva, da disse gir økt blodtrykks-
senkende effekt. Narkosemidler, da reflekstakykardi svekkes og
risikoen for hypotensjon øker. Fortsatt betablokkade reduserer
risikoen for arytmier under induksjon og intubasjon. Anestesile-
gen må informeres hvis pasienten står på bisoprolol. Kombi-
nasjon med insulin og orale antidiabetika kan gi økt blodsukker-
senkende effekt og symptomer på hypoglykemi (f.eks.takykardi)
kan maskeres. Digitalisglykosider gir redusert hjertefrekvens og
økt atrioventrikulær overledningstid og bør brukes med forsik-
tighet i kombinasjon med bisoprolol. Kombinasjon med sympa-
tomimetika kan redusere effekten av begge legemidlene. Høyere
doser av adrenalin kan være nødvendig ved behandling av aller-
giske reaksjoner. Rifampicin gir ubetydelig reduskjon i halver-
ingstiden for bisoprolol. Normalt er dosejustering ikke
nødvendig. Kombinasjon med meflokin kan gi økt risiko for
bradykardi og kombinasjonen bør overveies.
Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bisoprolol har far-
makologiske effekter som kan forårsake skadelige effekter
under graviditet og/eller på fosteret og det nyfødte barnet.
Generelt gir betablokkade redusert placentaperfusjon, hvilket
kan gi vekstretardasjon, fosterdød, abort eller for tidlig fødsel.
Bivirkninger (f.eks. hypoglykemi og bradykardi) kan opptre hos
foster og nyfødt barn. Bør ikke brukes ved graviditet med min-
dre behandling er absolutt nødvendig. Hvis behandling anses
nødvendig, må placentafunksjon og fosterets vekst overvåkes.
Hvis uønskede effekter på graviditeten eller fosteret oppstår,
skal alternativ behandling vurderes. Det nyfødte barn må
overvåkes nøye. Symptomer på hypoglykemi og bradykardi opp-
trer vanligvis i løpet av de første 3 dagene. Overgang i
morsmelk: Ukjent. Preparatet bør ikke brukes under amming.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme,
brekninger, diaré, konstipasjon. Sentralnervesystemet: Tretthet,
utmattelse, svimmelhet, hodepine. Disse symtomene opptrer spe-
sielt i begynnelsen av behandlingen. De er vanligvis milde og
forsvinner som regel i løpet av 1-2 uker. Mindre hyppige:
Luftveier: Bronkospasme hos pasienter med bronkial astma eller
tidligere obstruktiv luftveislidelse. Sentralnervesystemet: Søvn-
forstyrrelser, depresjon. Sirkulatoriske: Bradykardi, AV-overled-
ningsforstyrrelser, forverret hjertsvikt, ortostatisk hypotensjon,
følelese av kulde eller nummenhet i ekstremitetene. Øvrige:
Muskelsvakhet og kramper. Sjeldne (<1/1000): Hud: Overføl-
somhetsreaksjoner (kløe, rødme, utslett). Hørsel: Nedsatt hørsel.
Lever: Økning i leverenzymer (ALAT, ASAT), hepatitt. Luftveier:
Allergisk rhinitt. Metabolske: Økning av triglyserider. Sentral-
nervesystemet: Mareritt, hallusinasjoner. Syn: Redusert tårepro-
duksjon (må vurderes ved bruk av kontaktlinser). Urogenitale:
Potensforstyrrelser. I tillegg er følgende svært sjelden sett: Kon-
junktivitt. Betablokkere kan provosere frem eller forverre psori-
asis eller indusere psoriasislignende utslett, alopeci.
Overdosering/Forgiftning: Det er ingen erfaring fra over-
dosering med Emconcor CHF hos pasienter med stabil kronisk

hjertesvikt. Symptomer: Vanligst ved overdosering av
betablokkere er bradykardi, hypotensjon, bronkospasme, akutt
hjerteinsuffisiens og hypoglykemi. Til nå er det rapportert et få-
tall tilfeller av overdosering med bisoprolol (maks. 2000 mg) hos
pasienter med hypertensjon og/eller koronar hjertesykdom, og
de har vist bradykardi og/eller hypotensjon. Alle pasientene er
rekonvalesert. Det er en stor interindividuell variasjon i følsom-
heten av en høy enkeltdose bisoprolol og pasienter med hjerte-
svikt er sannsynligvis meget følsomme. Det er derfor obligatorisk
å begynne behandling hos disse pasientene med gradvis opptrap-
ping av dosen, se Emconcor CHF Dosering. Behandling: Bisopro-
lolbehandlingen skal avbrytes og støttende og symptomatisk
behandling gis. Begrensede data tyder på at bisoprolol knappest
er dialyserbart. Følgende generelle tiltak vurderes hvis de er
klinisk begrunnet: Bradykardi: Atropin i.v. Ved utilstrekkelig svar
kan isoprenalin eller et annet middel med positive kronotrope
egenskaper gis med forsiktighet. Behandling med temporær
pacemaker kan være nødvendig. Hypotensjon: Intravenøs væs-
ketilførsel og vasokonstringerende middel skal gis. Glukagon i.v.
kan være nyttig. AV-blokk (II eller III): Pasienten bør overvåkes
nøye og behandles med isoprenalininfusjon eller ved midlertidig
innsetting av pacemaker. Akutt forverring av hjertesvikt: Intra-
venøs administrering av diuretika, inotrope substanser, vasodila-
toriske substanser. Bronkospasmer: Bronkodilaterende terapi som
isoprenalin, beta2-sympatomimetika og/eller aminofyllin. Hypo-
glykemi: Glukose intravenøst.
Egenskaper: Klassifisering: Selektiv beta1-adrenoreseptor-
blokker uten egenstimulerende og relevant membranstabilis-
erende effekt. Virkningsmekanisme: Viser kun svak affinitet til
beta2-reseptorer i glatt muskulatur i bronkier og blodårer, samt
beta2-reseptorer involvert i metabolsk regulering. Bisoprolol
påvirker i liten grad luftveismotstand og beta2-medierte meta-
bolske effekter. Beta1-selektiviteten hos bisoprolol strekker seg
utover det terapeutiske doseringsintervallet. Ved akutt admini-
strering til pasienter med koronar hjertesykdom uten kronisk
hjertesvikt reduseres hjertefrekvens og slagvolum, og dermed
også hjerteminuttvolum og oksygenbehov. Ved kronisk admin-
istrering reduseres den initialt forhøyede perifere resistansen.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet på ca. 90%. Emconcor: Maks. ef-
fekt oppnås etter 3-4 timer. Maks. antihypertensiv effekt oppnås
som regel etter 2 uker. Proteinbinding: Ca. 30%. Fordeling: Dis-
tribusjonsvolum er 3,5 liter/kg. Totalclearance er ca 15 liter/
time. Halveringstid: 10-12 timer og gir 24 timers effekt etter
dosering 1 gang pr. dag. Emconcor CHF: Hos pasienter med kro-
nisk hjertesvikt (NYHA klasse III) er plasmakonsentrasjonen
høyere og halveringstiden forlenget sammenlignet med friske
personer. Maks. plasmakonsentrasjon ved «steady state» etter
daglig dosering av 10 mg er 64 ± 21 ng/ml og halveringstiden
er 17 ± 5 timer. Utskillelse: 50% metaboliseres i lever til inak-
tive metabolitter og utskilles deretter via nyrene. Resterende
50% utskilles uforandret gjennom nyrene. Det er ikke nødvendig
med dosejustering hos pasienter med redusert nyre- eller lever-
funksjon.
T:12g
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Pakninger og priser (CHF)

1,25 mg enpack: 20 stk kr 48,20

2,5 mg enpack: 28 stk kr 56,80

5 mg enpack: 100 stk kr 201,20

7,5 mg enpack: 100 stk kr 252,20

10 mg enpack: 100 stk kr 292,00

Luhrtoppen 2 - 1470 Lørenskog
Tlf + 47 67 90 35 90
Fax + 47 67 91 14 32
www.merck.de

Produktannonsen
står på siste side
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β1-selektivitet er viktig

www.emconcor.com

MERCK deg: www.cibis3.info

1,25 mg 5 mg
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Emconcor® (bisoprolol) var den første betablokkeren, som i kontrollerte studier viste redusert
dødlighet hos hjertesvikt pasienter (34%). Uansett årsak til hjertesvikt (CIBIS II studien).
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