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Kjære LKS-medlemmer!
Ønske om mange frie foredrag
Styret har nå avholdt to styremøter
og er godt i gang med sitt arbeid. 
Vi har blant annet vært innom Rica
Nidelven hotell i Trondheim og sett
på fasilitetene for neste års kon-
gress. Her må jeg si at vi ble impo-
nert. Hotellet har alt og litt til for at
rammene rundt kongressen skal bli
best mulig. 

Programmet til kongressen er
nesten klart. Det som står igjen er
frie foredrag. Spesialsykepleierne i
kardiologisk sykepleie ved videreut-
danningen ved Høyskolen i Bergen
har i flere år presentert mange flot-
te foredrag på høyt faglig nivå for
oss. Nå har både videreutdanning-
ene ved Høyskolen i Akershus og
Tromsø uteksaminert sine første
kull.  NSF-LKS håper at disse tar sta-
fettpinnen videre slik at vår kon-
gress fortsatt kan presentere dyktige
spesialsykepleiere som forelesere. 

Stipend
Styret i NSF-LKS har fått signaler fra
sine medlemmer om at det blir min-
dre og mindre penger til faglige akti-
viteter rundt omkring på landets
sykehus. Vi synes derfor det er rart
at så få av våre medlemmer søker på
LKS-stipend. Vi vil fra neste år øke
summen på stipendene slik at det
kan dekke reise, opphold og kon-
gressavgift både på nasjonale og
internasjonale kongresser. 

Lokalgrupper
På Generalforsamlingen i Oslo i vår
ble det bestemt å tilføre lokalgrup-
pene mer midler. Styret har nå satt
av en pott som lokalgruppene kan
søke på.  Man kan søke om midler i
forbindelse med temakvelder og
fagdager, for å hospitere hos en

annen faggruppe, til profilering av
lokalgruppen eller til å sende styre-
medlem til vår egen kongress, for
eksempel. Hensikten med midlene
er blant annet å stimulere til økt
lokal aktivitet i faggruppen.  

Handlingsplan 2010
På styremøte i november skal styret
begynne arbeidet med handlings-
planen for 2010.

Siden vi er en del av NSF må vi
også følge deres prioriteringer. I
2010 har NSF blant annet følgende
prioriteringer:
- Medlemsrekruttering
- Hovedtariffoppgjøret 2010
- Likelønn innen 2012
- Samhandlingsreformen
- Modernisering av sykepleierutdan-
ningen
- Pasientansvarlig sykepleier og
kommunesykepleier
- Implementering av lov om skift/
turnus

Medlemsrekruttering har vi allerede
på handlingsplanen vår. I september
i år var vi 988 medlemmer. Vi har
vært over 1000 og har som mål å
stabilisere oss på rett side av tusen-
tallet.

Møteplasser
Som leder av en av NSFs 33 fag-
grupper deltar jeg på flere møte-
plasser innen NSF. Jeg skal i de to
første ukene av oktober møte i både
Sentralt fagforum og Sentralt fagpo-
litisk forum. Sentralt fagforum er en
møteplass for lederne av NSF sine
33 faggrupper. Her ivaretar vi koor-
dinering, erfaringsutveksling, infor-
masjonsspredning, drift og andre
oppgaver i relasjon til faggruppenes
formål og funksjon i NSF. 

Sentralt fagpolitisk forum er en
møteplass for faggruppelederne og
lederne av fylkesstyrene. Her disku-
teres helhetlig satsing innen fagpoli-
tikk, utdanningspolitikk og helsepo-
litikk, med vurdering av eventuelle
felles prosjekter og kompetanse-
grupper på tvers av faggrupper, og
innspill til utforming av faggrup-
penes egne handlingsplaner for det
etterfølgende år.

I tillegg brukes faggruppene ak-
tivt til høringer. NSF-LKS har i år
blant annet gitt innspill til Sam-
handlingsreformen, nasjonalt regis-
ter over Hjerte- og karlidelser, kom-
binasjonsvarsel (tekst og bilde) for
tobakksprodukter, nasjonale ret-
ningslinjer for individuell primær
forebygging av hjerte- og karsyk-
dommer og innsatsstyrt finansie-
ring.

Forebygging
Jeg deltok i månedsskiftet august/
september på ESC-kongressen i
Barcelona. Der ble det snakket mye
om forebygging. Vi vet at hjerte- og
karsykdommer er hovedårsak til
sykelighet og prematur død i hele
Europa og i tillegg til diabetes er en
av de mest forebyggingsbare lidel-
sene vi har. Som kardiologiske syke-
pleiere har vi et spesielt ansvar for
forebygging av disse sykdommene. 

Til slutt vil jeg be alle sette av
datoene 4. – 6. mai 2010 og ønske
dere velkommen til Trondheim.
Styret står for det faglige program-
met og gjennomføringen av kon-
gressen mens vi med god samvittig-
het har overlatt det sosiale til lokal-
gruppene i Nord- og Sør-Trøndelag.
Og kjenner jeg de rett blir det en
kongress vi sent glemmer. 
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Carina Alm, seksjonsleder Nasjonalforeningen for folkehelsen

På Helse- og omsorgsdepartementets nettside kan man
lese den 16. oktober at Regjeringen endelig foreslår å
etablere et nasjonalt register for hjerte- og karsykdom-
mer. NSF LKS hilser regjeringens forslag om et slikt re-
gister velkommen. 

Hjerte- og karsykdommer er den største gruppen av
folkesykdommer i Norge. Hjerteinfarkt er den vanligste
dødsårsaken her i landet, mens hjerneslag er den tredje
hyppigste dødsårsaken og den hyppigste årsak til alvor-
lig funksjonshemming.

Dødsårsaksregisteret kan fortelle oss at dødeligheten
knyttet til hjerteinfarkt er halvert i løpet av de siste tjue-
fem årene, mens dødeligheten som følge av hjerneslag
har gått gradvis ned de siste femti årene.

Vi har imidlertid liten kunnskap om utbredelsen av
sykelighet som følge av hjerte- og karsykdom. Vi vet 
heller ikke om nedgangen i dødelighet skyldes at færre

rammes (forebyggingseffekt), eller om en først og
fremst står overfor en nedgang i dødeligheten blant
dem som rammes (behandlingseffekt). 

Et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser vil bi-
dra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag, og til å sikre
bedre kvalitet på diagnostikk og behandling av pasien-
ter med hjerte- og karsykdom. Nå vil vi endelig bli i
stand til å følge utviklingen av disse folkehelsesykdom-
mene på lik linje med våre nordiske naboland.

Et nasjonalt register vil legge til rette for forskning på
årsaker til hjerte- og karsykdommer, og gi oversikt over
forekomst i befolkningen. Et godt kunnskapsgrunnlag
er av stor betydning for forebyggende helsearbeid, og
for at det skal kunne gjøres gode, kunnskapsbaserte pri-
oriteringer i helsepolitikken.

Hjerte- og karregisteret foreslås lagt til Folkehelse-
instituttets avdeling i Bergen. 

Nå håper vi bare at Stortinget vedtar registeret slik
det er foreslått.

Endelig hjerteregister
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Bente Moksnes, Diacor-stipend
Guri Holmen Gundersen, LKS-stipend

«Heart failure management 
in complex clinical situations»
Panel: Ponikowski (PL), Witte (GB), Zannad (FR)
Dette var en sesjon hvor det ble presentert problem-
stillinger som sykepleiere og kardiologer som jobber
med hjertesviktpasienter, møter daglig. Tre kasuistikker
ble presentert. Det ble stilt spørsmål til publikum, og vi
fikk anledning til å svare ved hjelp av mentometerknap-
per.  Alle tre kasuistikkene medførte interessante disku-
sjoner i panelet. 

1. Første kasuistikk omhandlet hjertesvikt og nyre-
svikt. «Failing heart, failing kidney: double trouble»

2. Andre kasuistikk omhandlet problemstilling ifht
hjertesvikt og blodtrykk. «Blood pressure and heart fai-
lure: the hate-love relationship»

3. Siste kasuistikk omhandlet hjertesvikt og atrie-
flimmer. «Atrial fibrillation an worsening heart failu-
re: chicken or egg?»

Denne sesjonen var spennende og lærerik, og ga oss
mye å reflektere over i ettertid.  Fasitsvarene i møtet
med den komplekse hjertesviktpasienten er ikke alltid
like klare. 

«Hypertension: The silent killer»
Panel: Sierra (ES), Parati (IT), Ongen (TR)
Her forsøkte ekspertene å besvare spørsmål relatert til
høyt blodtrykk. Vi fikk også nå presentert ulike kasuis-
tikker av Sansoy (TR). 

1. «White coat hypertension». Denne type hyperten-
sjon omfatter de pasienter som får målt høyt blodtrykk
på legesenteret, men som har normalt blodtrykk målt
over tid hjemme. Det ble diskutert hvorvidt dette høye
blodtrykket var skadelig og trengte medikamentell be-
handling. Her trengs mer data, men per i dag anbefales
det kun kostholdsveiledning og fysisk aktivitet. I tillegg
trengs tett oppfølging, da ca 40 % av disse pasientene
etter hvert utvikler vedvarende høyt blodtykk. 

2. «Masked hypertension». Omhandler pasienter som
har normalt blodtrykk målt på legesenter, men har høye
verdier målt over tid hjemme. 

Anbefalte referanseverdier (hjemmemåling på dag-
tid)

Hypertensjon >= 135/85
Normalt < 130/85
Optimalt < 120/80.

Hos pasienter med diabetes og nyresvikt anbefales
lavere verdier. 

På legekontor vil blodtrykk målt til 140/85 være å
regne som normalt. For kartlegging av hypertensjon
anbefales hjemmemåling over tid. 

Reduksjon i risikoen for hjertesvikt med 
forebyggende resynkroniseringsterapi 
«Reduction in the risk of heart failure with preven-
tive cardiac resynchronzation therapy: 
MADIT-CRT Trial»
CRT (Cardiac resynchronization therapy) reverserer
venstre ventrikkel remodellering og bremser sykdoms-
progresjon hos hjertesviktpasienter i NYHA klasse III
og IV. Om dette også kan være gunstig hos pasienter
med mindre alvorlig hjertesvikt (NYHA klasse I og II),
ble testet i MADIT-CRT Trial (Multisenteret Automatic
Defibrillator Tannimplantat Trial – Cardiac Resynchroni-
zation Therapy) presentert av A. Moss under Hot Line
Session.  

Resultatene viste at CRT utsetter sykdomsprogresjon
også for asymptomatiske hjertesviktpasienter i NYHA
klasse I og II, med EF <= 30 % og QRS-kompleks med
bredde på 130 ms eller mer. 

Trening og forebygging av hjertesvikt 
«Train to maintain: exercise and prevention of heart
failure»
V. Adams (DE) refererte til grunnleggende vitenskap
som viser at regelmessig trening har en positiv effekt på
det kardiovaskulære systemet, både på hjertet og blodå-
rene. Det øker den vasodilaterende evne, og beskytter
mot det som er sekundært, dannelse av frie oksygen
radikaler. I diskusjonen understreket han at positive
effekter på cellenivå bare vil vare i to til tre uker etter
avbrudd av regelmessig trening. 

P. Giannuzzi (IT) viste at et program med moderat
intensiv aerob trening er trygt, og har gunstige effekter
på venstre ventrikkel funksjon. Dette medfører en
reversert remodellering av venstre ventrikkel hos hjer-
tesviktpasienter. Han viste også en fersk meta-analyse
hvor reversert remodellering er blitt funnet ved aerobe
treningsprogrammer, men ikke i programmer som kom-
binerte aerob trening og styrketrening. 

V. Conraads (BE) argumenterte for at økt livskvalitet
og økt toleranse skal være sentrale mål i et rehabilite-
ringsprogram for hjertesviktpasienter. Hun la fram bevis
som støtter at respiratoriske muskler, motstand og inter-

ESC-kongress i Barcelona 2009

Referat fra to stipendmottakere
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valltrening må integreres i treningsprogrammet. Hun
viste også data fra en liten studie, hvor gode resultater
ble funnet hos hjertesviktpasienter som fikk lov til å
utføre trening ut i fra personlige preferanser i stedet for
å bli satt på et klassisk program. 

Konklusjon: Trening har klare fordeler hos hjerte-
sviktpasientene. Klassiske treningsprogrammer må
endres for å integrere nye typer av fysisk trening, og må
aktivt fremme pasientens ønsker og motivasjon. Noen
studier støtter ideen om at treningsintensiteten må set-
tes på et høyere nivå enn vanlig, men vi må vente på
ytterligere bevis for å foreta en endelig anbefaling.

«La Dolce Vita» – Hva enhver kardiolog 
ønsker å vite om mat, drikke og aktivitet
Dr. De Lorgeril (FR) uttalte at det er nesten ingen viten-
skaplig dokumentasjon om helseeffekten av mat. Den
tradisjonelle Middelhavsdietten er som kjent forbundet
med lav risiko for hjerte- og karsykdom. 

Dr. Sleight (UK) snakket om effekten moderate
mengder alkohol har på hjerte- og karsykdom. Han
mente det ikke finnes bevis for at vin er sunnere enn
andre drikkevarer, men her var mange uenige med han.
Blant annet har mer enn tre drinker per dag vært for-
bundet med økt risiko for tykktarmskreft. Russland er et
av de landene som har høyest kardiovaskulær dødelig-
het i verden, og dette blir assosiert med deres høye alko-
holforbruk. 

Dr. Doherty (UK) snakket om helseeffekten av tre-
ning. Dr. Sharma (UK) snakket om sex og hjerte- og kar-
sykdom.  En oppsummering her var at økt seksuell akti-
vitet er positivt, da dette øker puls og blodtrykk på lik
linje med annen fysisk aktivitet. 

«La Dolce Vita» som på norsk kan oversettes med det
søte liv, er ofte betraktet som usunt, – nesten det mot-
satte av sunn livsstil. Men det behøver ikke være slik. En
sunn livsstil kan være bra: meningsfull trening med ven-
ner eller ektefelle, god mat og vin i moderate mengder
osv. Sunn mat er dessuten ikke det samme for alle. På
grunn av genetiske forskjeller, er noen individer mer
mottakelig for energi, fett, raske karbohydrater og salt
enn andre. 

«Heart failure and cancer»
Drexler (GE)
Millioner av nye krefttilfeller oppstår hvert år. 60 % av
disse pasientene får kjemoterapi, og står derfor i fare for
kjemoterapi-indusert skade på hjertet. Faktisk ser det ut
til at kjemoterapi gitt i barndommen, øker risikoen for å
utvikle kardiomyopati. 

Kjemoterapi-indusert kardiomyopati har en dårlig
prognose. Det er avgjørende å identifisere disse pasien-
tene tidlig. Medikamentell behandling med ACE-hem-
mere og ß-blokkere bør startes innen 6 måneder etter at
skaden oppstår, hvis det skal ha gunstig effekt. Pågående
skader kan identifiseres med måling av troponin T eller
I, og det kan ses langvarig forhøyede verdier. 

Kachexi er en kompliserende tilstand som svekker
prognosen både hos pasienter med kreft og hjertesvikt.
Det synes som om utviklingen av kachexi kan dempes
med ACE-hemmere og ß-blokkere. Spironolakton ser
også ut til å øke kroppsvekten til disse pasientene. 

Tusen takk til NSF-LKS, CCNAP og Diacor for rei-
sestipendene, som ga oss muligheten til å dra til
Barcelona på ESC-kongress. 

Tone M Norekvål, Past chair CCNAP in ESC

Born med medfødt hjertefeil har
ikkje dei samme moglegheitene
til behandling i dei ulike euro-
peisk land. ESC har derfor teke
initiativ til eit humanitært pro-
sjekt for å hjelpe dei borna som
ellers ikkje har utsikter til eit godt liv –
eller eit liv i det heile.

På verdensbasis blir 1 million born født med hjertefeil
kvart år, mens berre 200 000 får adekvat behandling. I

medlemslanda til European Society of Cardio-
logy (ESC) er situasjonen betre sidan dei fles-

te landa kan tilby riktig behandling. Gjen-
nomsnittleg operasjonsrate er 1000 opera-

sjonar per 1000 000 innbyggjarar, noko som
blir sett på som tilfredsstillande. Imidlertid er

det også ESC-medlemsland som har ein rate på
0-100 operasjonar. Presidenten i ESC, Roberto

Ferrari, er klar på at «the range of disparity is enor-
mous and should not be tolerated any longer.»
Prosjektet består av tre trinn:

1. Operasjonsteam vil reise til enkelte land for å vise 
det medisinske og politiske miljø at det er mogeleg å

European Heart for Children 
– eit humanitært prosjekt i regi av ESC



behandle born med medfødt hjertefeil. I starten vil
desse «missions» bli utført i samarbeid med humanitære
organisasjonar og i samråd med myndigheitene lokalt,
samt den nasjonale kardiologiske foreningen. European
Heart for Children vil bidra med finansiering, medisinsk
utstyr og frivillige operasjonsteam.

2. Kursprogramma drivne av ESC vil bli gjort til-
gjengeleg. Legar, sjukepleiarar og teknikarar frå land der
dei vil sette opp behandlingsprogram vil bli oppfordra
til å søkje seg til senter med høg kompetanse. ESC tilbyr
allerede fleire typar  stipend, og fleire vil bli oppretta
gjennom European Heart for Children – særskilt for sju-
kepleiarar.

3. Det tredje og siste trinnet er å hjelpe desse landa
både finansielt og profesjonelt med å etablere einheiter
for behandling av born med medfødt hjertefeil. 

Initiativet til prosjektet blei tatt av kona til ESC-pre-
sidenten, Claudia Ferrari. Prosjektet vert drive av ekte-
feller og partnarar til ESC Board members på frivillig
basis, men med full støtte av ESC Board. Under ESC-kon-
gressen var det fleire aktivitetar for å samle inn midlar
til prosjektet. Den tradisjonelle konserten søndag kveld
var erstatta av ein veldedigheitsmiddag der organisasjo-
nar og enkeltpersonar kunne kjøpe seg billettar. Billett-
inntektene gjekk til prosjektet. CCNAP støtta prosjektet
ved å kjøpe eit heilt bord. Underhaldninga stod ESC-
medlemmene sjølv for med både sang, spel og gode his-
toriar. Det er mykje ein gjer for ei god sak…

Dersom du vil vite meir om prosjektet sjå:
www.escardio.org/Policy/european-heart-children 
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Tone M Norekvål, past chair CCNAP og 
møteleiar på sesjonen 

Symptom ved hjertesjukdom 
Professor Fridlund (Jönköping, SE) framheva viktigheita
av å auke bevisstheiten rundt hjertesjukdom hjå kvin-
ner. Kvinner er framleis underdiagnostisert, underbe-
handla og forska for lite på. Han foreslo at kognitive og
atferdsmessige variablar kan bidra til å forklare kjønns-
skilnader. Kvinner har ein tendens til å uttrykke symp-
toma annleis, og i tillegg rapportere fleire symptom enn
menn. Sjølv om atypiske symptom er meir vanleg hjå
kvinner kan det opptre hjå begge kjønn. Fridlund kon-
kluderte med at det er mindre viktig kva kjønn som rap-
porterer mest atypiske symptom. Det som har betyd-
ning er at helsepersonell og pasientar gjenkjenner spek-
trumet av symptom som uttrykk for hjertesjukdom. 

Hormonsubstitusjon
Dr Stevenson (London, GB) innleia med det faktum at
bruk av østrogentilskudd har gått frå å bli sett som ei
positiv behandling til å bli sett på som ei behandling
som ikkje er trygg etter at rapporten frå Womens’

Health Initiative kom i 2002. Observasjonelle studiar
har vist positiv effekt av østrogentilskudd, men rando-
miserte studier viser null effekt eller går i motsett ret-
ning. Det er verd å merke seg at endokrinologen Ste-
venson tilskreiv dette til problem med dosering i høve
til alder på pasientane i desse studiane. Han hevda dose-
ringa var for høg relatert til alder.   

I foredraget sitt svarte Stevenson på tre spørsmål:
Hormonsubstitusjon for kven, når og kor lenge? Kvin-
ner med symptom eller plager relatert til menopause og
risiko for osteoporose er i målgruppa. Imidlertid skal til-
skuddet ikkje brukast i primærprevensjon for hjerte-kar
sjukdom. Behandlinga bør starte like etter menopausen
og vare til behandlingsmåla er nådde. Han understreka
at vi treng meir data på kvinner og hjertesjukdom gene-
relt, og dette gjeld også forhold rundt hormonsubstitu-
sjon.  

Statinar også for kvinner?
Svaret vil vere eit opplagt ja for dei fleste her heime,
men dette er eit tema som stadig er oppe andre stader.
Bruk av statiner generelt er også ein debatt – ikkje
minst i media. Skeptikarar til lipidbehandling hevdar at
vi manglar data på bruk av statiner hjå kvinner og at vi

Fokus på kvinner og 
hjertesjukdom i Barcelona

Salen var fylt til randen under sesjonen «A woman’s heart» på ESC kongressen i Barcelona.
Sesjonen hadde foredragshaldarar frå ulike subspesialitetar, inkludert sjukepleie, og begge
møteleiarane var frå Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP).



dermed ikkje arbeider evidensbasert dersom statiner
blir gitt. At det er mindre data på kvinner og statinbe-
handling er eit faktum – som for mange problemstil-
lingar innan kardiologi. Imidlertid viste Groebbe
(Utrecht, NL) at data er overbevisande i kombinasjons-
populasjonar (kvinner og menn), og spesielt for kvinner
med høg risiko. Absolutt risiko for koronar hjertesjuk-
dom er lågare for kvinner enn menn, noko som også
mogelegvis medfører større nytte av statiner hjå menn.
Imidlertid viste Jupiter-studien (Ridker et al NEJM
2008) same risikoreduksjon hjå kvinner som hjå menn.
Ein japansk studie (Mizuno et al Circulation 2008) viste

reduksjon i total mortalitet for kvinner, men ikkje for
menn. Groebbe konkluderte med at statiner også er
indikert for kvinner. Imidlertid treng vi meir data på
effekten av statinbehandling hjå kvinner, i og med mes-
teparten av datagrunnlaget finnst på menn. 

Sjølv om vi som møteleiarar forventa oss ein meir
«sparkling debate» med fleire kritiske spørsmål, var det
likevel ein god diskusjon rundt foredraga. Temaet har
stor interesse både blant både sjukepleiarar og kardio-
logar, og debatten bør fortsetje også på framtidige nasjo-
nale og internasjonale kongressar.
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Ved Carina Alm, seksjonsleder hjerte- og kar,
Nasjonalforeningen for folkehelsen

For tredje gang er jeg på besøk i Barcelona, også denne
gang i forbindelse med ESC-kongress. Det er 20 år siden
jeg deltok på min første europeiske kardiologikongress,
og utrolig mye har skjedd innen feltet siden den gang.
Det var i Nice i 1989, og den gang var kongressbesøket
kombinert med bryllupsreise. 

Men nå er jeg altså i Barcelona, på reisestipend fra
AstraZeneca. ESC-kongressen regnes som verdens stør-

ste kongress innen kardiologi. Rundt 30 000 mennesker
er til stede og 10 000 abstracts er vurdert. 4085 er god-
tatt hvorav 67 fra Norge (på fjortende plass sammen
med Danmark) Tyskland har i særklasse flest godtatte
abstracts (531) med Italia på andreplass (455), og
Storbritannia på tredje (288).

Forebyggingsfokus
I år er temaet for kongressen «Cardiovascular preventi-
on», noe som passer meg utmerket. I min jobb som sek-
sjonsleder på hjerte- og karområdet i Nasjonalforenin-

ESC Barcelona 2009

Mylderet foran hovedinngangen på Fira Gran Via
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gen for folkehelsen, er hovedinteressen forebygging.
Når det gjelder interessen for og fokus på forebygging
på ESC kongressene, har det skjedd mye. For 15-20 år
siden måtte man lete lenge for å komme over en sesjon
som omhandlet forebygging. I år er det 78 sesjoner som
tar for seg prevensjon fra en eller annen synsvinkel,
«From cell to society».

Min første sesjon er EBAC akkreditert med en time
(European Board for Accreditation in Cardiology).
Tittelen er «Atherosclerosis and cardiocascular disease:
Evolving strategies to improve patient health care».
Mange er på plass for å høre Terje Pedersen og Chris
Packard (Skottland) lose foredragsholderne Guy De
Backer (Belgia), John Kastelein (Nederland) og John
Chapman (UK), gjennom sine foredrag. Læringsmålet
med sesjonen er å:

• Kjenne til at mange pasienter med risiko for hjer-
te- og karsykdom (HKS) fremdeles er uidentifiserte og
underbehandlede

• Kjenne til de underliggende inflammatoriske
mekanismene i ateroskleroseutviklingen

• Evaluere nytten av alternative lipidmål, inflamma-
toriske biomarkører og andre teknikker (bl a IMT
målinger) som mål på aterosklerosesykdom for å forbe-
dre risikostratifiseringen

• Kjenne igjen den økte faren for HKS hos de med
komorbiditet og vurdere nytten av farmakologisk inter-
vensjon hos disse høyrisikopasienter

• Forstå betydningen av HKS på globalt nivå og hvor-
for det er så viktig å få tak i og behandle de med høy
risiko

Guy De Backer er en sterk talsmann og pådriver for
livsstilssintervensjon. Pasienter med optimal statinbe-
handling har fremdeles en gjenstående risiko for en kar-
dial hendelse på mellom 50-75 prosent. Vi kan ikke bare
fokusere på LDL-kolesterol uten å bry oss om å hjelpe
pasientene med røykeslutt, få til et bedre kosthold og
mer fysisk aktivitet. Blodtrykket skal under kontroll og
overvekt forhindres/reduseres, sier De Backer. EUROAS-
PIRE III (Kotseva K, Wood D, De Backer G, De Bacquer
D, Pyörälä K, Keil U; EUROASPIRE Study Group. Eur J
Cardiovasc Prev Rehabil. 2009 Apr;16(2):121-3) viser at
det er langt igjen før vi kan si oss fornøyde med den
sekundærpreventive innsatsen i Europa. Kun 5-10 pro-
sent av alle hjertepasienter er i mål i dag på alle risiko-
faktorer og 70 prosent kommer ikke under 4 mmol/l i
totalkolesterol. Vi mislykkes med å hjelpe dem som har
mest å hente, avslutter De Backer.

Inflammasjon og endotheldysfunksjon
John Chapman hadde en gjennomgang på høyt nivå om
inflammasjonsmarkører og endothelial dysfunksjon
som ikke var helt enkel å følge. Aterosklerosen blir nå
sett på som en kronisk inflammatorisk sykdom og vi vet
mer og mer om at det er plakkenes stabilitet og ikke
størrelse og beliggenhet, som predikerer kardiovasku-

La Bouqeria-
markedet innbyr 
til stort grønnsaks-
inntak.
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lære hendelser. Statinene har en antiinflammatorisk
effekt som er velkjent og som kan bidra til deres gode
effekt ved HKS. Betydningen av å måle hsCRP som et
mål på grad av inflammasjon ble diskutert. Selv om det
kan gi tilleggsinformasjon i noen tilfeller, ville ikke
Chapman anbefale rutinemessig måling i screeningøye-
med. Derimot mente han at på sikt vil det være å fore-
trekke ApoB/ApoA1-måling i stedet for totalkolesterol
og LDL. Men det gjenstår mye arbeid og utvikling i labo-
ratoriene før vi har gode standardiserte metoder til
bruk internasjonalt.

Chapman avslørte også noen data fra egne upubli-
serte studier om alkohol som kardiovaskulær forebyg-
ging: «One or two glass of wine a day is definitely not
protective in low social income groups. (That type of
drinking is associated with a whole series of health rela-
ted behaviour)». Det kommer sikkert en publikasjon om
dette etter hvert.

John Kastelain ville satse mer på å få ned LDL-koles-
terol enda lavere hos flere og tidligere. Hvis man kan få
ned LDL med mer enn 50 prosent kan fullstendig regre-
sjon av atheromet oppnås. Han mente også at det burde
være det samme behandlingsmålet for LDL i primær-
som i sekundærprevensjon. 1 av 3 dør av sitt første hjer-
teinfarkt, dette kan forhindres ved bedre primærpre-
vensjon. Han kom med en pussig sammenligning når
det ble snakk om safety ved statinbruk; 2066 mennesker
må behandles med ASA før det oppstår en GI blødning,
men 1 000 000 mennesker må behandles med et statin
før en pasient får rhabdomyolyse. Dette skulle illustrere
poenget hans at det eneste problemet med statinbruk
var kostnadene, ikke faren for bivirkninger. 

Barnefedme og hjerte- og karsykdom
Dag to startet med «Childhood initiation of cardiovas-
cular disease». Peter Whincup, John Deanfield (begge
UK) og J. Viikari (Finland) hadde alle gode innlegg.
Young Finns Study, har bidratt med mye kunnskap om
barn, ungdom og risikofaktorer fra 1980 og frem til i
dag.

Fedme i barneårene er assosiert med hjerte- og kar-
sykdom i voksen alder (Baker JA et al, NEJM 2007; 357:
2329-2337). Ateroskleroseprosessen starter tidlig er vist
ved obduksjonsfunn fra Koreakrigen og i Bogalusa og
PDAY studien. 50 prosent av fete barn har metabolsk
syndrom og endothelial dysfunksjon. De har høyere
blodsukker, mer insulinresistens og høyere blodtrykk
enn normalvektige barn. Man vet ikke helt om risikoen
for HKS i voksen alder skyldes barnefedme per se, eller
om den medieres via fedme i ungdoms- og voksen-
årene. 

Helt sikkert er at høy BMI i voksen alder korrelerer
med dødelighet av iskemisk hjertesykdom og slag (alle
normalvektige bør streve etter å beholde den BMI de
har i 21 årsalderen, for resten av livet!). Vi vet også at 80

prosent av fete 8-åringer kommer å ende opp som over-
vektige voksne. Utviklingen globalt med en prevalens i
mange land på over 30 prosent med fete og overvekti-
ge barn, gir all grunn til bekymring for økning av HKS i
fremtiden. Helsemyndigheter verden over snakker om
at denne generasjon kan bli den første med lavere leve-
alder enn sine foreldre.  

Helseatferd spiller stor rolle og det er viktig å starte
tidlig. Allerede fra 6 måneders alder anbefales «a healthy
diet» ble det svart på spørsmål fra salen om hvor tidlig
man skal begynne. Det er unødvendig å snakke om diett
i denne sammenheng, det anbefales bare et kosthold
som hele befolkningen bør spise. 

Dessverre var det lite nytt om hvordan man skal få
til endringer i levevaner. Etter hvert har vi mye kunn-
skap om hva som skal til, men implementeringen er
vanskelig på alle nivåer. Forskjellige skoleprogram og
familiebaserte intervensjoner viser motstridende resul-
tat når det gjelder å behandle/forebygge barnefedme.
Men «to do nothing is to do harm», og både barnehage,
skole og foreldre må involveres. Samfunnet har også et
stort ansvar for å legge til rette for de sunne valgene, og
ta alle grep til hjelp (lovgivning, prispolitikk, kampanjer
etc).

Norske bidrag
Tove Aminda Hansen fra Bergen var den eneste norske
sykepleieren som hadde en muntlig presentasjon på
kongressen. På søndagen presenterte hun data fra sin
doktorgrad:  «Improving outcomes after acute myocar-

Stipendiat Irene Lie fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål
og foredragsholder Tove Aminda Hansen, PhD fra UiB
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dial infarction: Implementing a post-discharge interven-
tion providing information and support». Telefonoppføl-
gingen i hennes studie kunne ikke vise noen effekt på
angst og depresjon tre måneder etter AMI. Det ble nevnt
som mulig forklaring at potensialet for effekt ikke var til
stede, da det viste seg at infarktpasientene ikke hadde
mer angst og depresjon enn normalbefolkningen (slik
det ble vist i rapporter ti år tilbake i tid). 

Hot line-sesjonen mandag formiddag hadde mange
norske tilhørere. Da presenterte Sigrun Halvorsen resul-
tatene fra NORDISTEMI studien ved Ullevål (med tilhø-
rende sykehus i Hedmark og Oppland) Her viste man at
transport til invasivt senter for umiddelbar PCI etter
trombolyse ved STEMI, kom signifikant bedre ut for de
sekundære endepunktene (sammensatte endepunktene
mortalitet, hjerteinfarkt, hjerneslag eller ny iskemi i
løpet av 30 dager eller mortalitet, hjerteinfarkt eller
hjerneslag i løpet av 12 måneder) sammenlignet med
konservativ behandling.

Highlights fra EuroPRevent
En sesjon tok for seg alle høydepunkter fra Euro-
PRevent kongressen i Stockholm i mai. Her ble vi min-
net om at den fantastiske nedgangen i dødelighet av
hjerte- og karsykdom over hele vestverden, nå har stop-
pet opp noen steder (Island, Skottland, USA, Australia og
Canada), og særlig hos de yngre. I Skottland har kurven
snudd hos menn 35-44 år i de laveste sosioøkonomiske
gruppene. (Coronary heart disease mortality among
young adults in Scotland in relation to social inequaliti-
es: time trend study. O'Flaherty M, Bishop J, Redpath A,
McLaughlin T, Murphy D, Chalmers J, Capewell S. BMJ.
2009 Jul 14;339:b2613. doi: 10.1136/bmj.b2613). 

Den unaturlige distinksjonen mellom prevensjon og
rehabilitering ble diskutert. Prevention+rehabilitati-
on=GOOD! De henger sammen og bør ikke sees på
adskilt. «To salvage the myocardium, we need to invest
in prevention» ble det sagt. Men rehabiliteringstilbu-
dene i fremtiden blir nødt til å ta for seg alle risikofak-
torer for å lykkes. Hjelp til røykeslutt, et bedre kosthold
og mer fysisk aktivitet hører med i et godt rehabilite-
ringstilbud. I tillegg er det viktig å sikre pasientcompli-
ance i forhold til å fortsette ta medisiner og sørge for at
pasientene kommer i behandlingsmål for kolesterol og
blodtrykk. Dette rimer godt sammen med intensjonen i
Samhandlingsreformen, men det gjenstår mye før dette
er en realitet på alle norske sykehus.

Forebyggingsstrategier
På mandagen var det lagt opp til en debatt for og imot
høyrisikostrategi eller populasjonsstrategi for forebyg-
ging. Torben Jørgensen fra Danmark og Guy De Becker
var opponenter, men det viste seg fort at begge var
enige om «– Ja takk, begge deler!» Modifiseringer av
begge strategier må til. Tilgjengelige data fra både

Danmark og Belgia tilsier at det kun er ca 2-5 prosent av
befolkningen som per definisjon er lavrisikopersoner.
Det betyr veldig mange å snakke med i en høyrisiko-
strategi og blir et «trøstesløst arbeid», mente Jørgensen. 

Til sist for min del, var vi kommet frem til Geoffrey
Rose lecture. (Geoffrey Rose 1926-1993. Læreboken:
The strategy of preventive medicine og mest leste artik-
kel: Sick individuals and sick populations, 1985) Lars
Ryden, Professor emeritus på Karolinska instituttet i
Stockholm og tidligere President i ESC (1998-2000)
holdt et engasjerende foredrag om hvorfor de medisin-
ske miljøene er nødt til å blande seg opp i helsepolitik-
ken hvis det skal skje forandringer. «Medicine and poli-
tics should not be kept apart» sa han.

Rydén snakket om sine tidlige innsatser innen aryt-
mologien og elektrofysiologien hvor han «produserte»
et voksende fjell av syke mennesker. Nå sa han: «What
we have to concentrate on is prevention, because we
can't continue to create a society which makes people
ill and then have to invest so heavily in curing them.»
Han refererte også til Billroth som en gang har sagt:
«Physicians seem to be more attracted to the glamour of
emergency, than the discrete charm of prevention».
Hvordan er det med sykepleierne?

Rydén kan selv vise til stor innsats på feltet helt
siden 2002. Han har drevet med lobbyisme innen EU-
systemet i nesten ti år og var blant annet en sterk pådri-
ver for European Heart Health Charter som ble lansert i
2007 (og nå er underskrevet av 30 land i Europa). Dette
har vært med på å sette HKS på agendaen som største
dødsårsaken i EU med store muligheter for forebygging.
I charteret plasseres ansvar for forebygging i et samfunn
hos både myndigheter, fagprofesjoner og frivillige orga-
nisasjoner. Som et eksempel på godt resultat, starter EU
opp med et gratis frukt og grønt program for alle skoler
i medlemslandene nå i høst. 

European Heart Health Charter ble lansert også i
Norge i 2007 og er tidligere omtalt i Hjerteposten.
Fremdeles er det mange i det kardiologiske miljø som
ikke er klar over charterets eksistens og det har heller
ikke vært mye omtalt. Ved å signere charteret har under-
skriverne gitt sin støtte til, og samtidig et løfte om å for-
plikte seg til å arbeide for intensjonen i dokumentet.
Norsk Cardiologisk Selskap har utpekt Tor Ole Klemsdal
(Avd. for preventiv preventiv kardiologi, OUS, Ullevål)
og Ottar Nygård (Haukeland Universitetssykehus) til
norske koordinatorer på forebyggingsfeltet. 
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Ved Nina Fålun

Kongressen, som arrangeres hvert annet år, ble denne
gangen arrangert på Island 3-5.juni. Den nordiske sam-
arbeidsgruppen i kardiologisk sykepleie hadde som
vanlig ansvaret for kongressens sykepleieprogram, og
hadde også denne gangen invitert en rekke dyktige nor-
diske og internasjonale forelesere. Følgende hovedtema
ble presentert:

• Resuscitation – patients and practice
• Family issues in acute cardiac care
• Pre-per-post cardiac surgery; How can nurses con-

tribute?
• Prevention and rehabilitation – Living with heart

disease

Kongressen er en arena både for etablerte forelesere
og debutanter. Den mer ferske foreleser som for første
gang skal prøve seg på engelsk møter et velvillig og
entusiastisk publikum. Norge bidro denne gangen med
fire inviterte forelesere og en abstractforeleser på føl-
gende tema:

• Family presence during CPR (Tone M. Norekvål)
• To be with a cold body; Family presence during

hypothermia treatment (Marianne Holm)
• On-pump or off-pump; Patient reported outcomes

(Lars Mathiesen)

• ICD recipients experience of living with an ICD
(Ingvild Morken)

• Evaluation of information given to patients affec-
ted by ACS transferred by ambulance (Siv Osdal)

100 sykepleiere og 600 leger fra alle de nordiske lan-
dene fikk møte et Reykjavik som viste seg fra sin beste
side. Arrangementet ble profesjonelt gjennomført i et
sentrumsnært kongresslokale, og det sosiale program-
met var variert med mottakelse i byens Art Museum og
festmiddag i Den blå lagune. De som valgte å bli igjen
noen ekstra dager, fikk oppleve en forsmak på somme-
ren med sol og sommertemperaturer – ikke minst fikk
de anledning til å utforske Islands fantastiske natur og
severdigheter på egen hånd.

Neste kongress finner sted i Riga, i 2011. Så det er
bare å begynne å planlegge skriving av abstract for alle
som ønsker å bidra!

Nordisk samarbeidsgruppe 
i kardiologisk sykepleie
Etter kongressen på Island har samarbeidsgruppen fått
nye norske deltakere. Nina Fålun og Tone M. Norekvål
takket for seg etter mange års deltakelse. De er nå
erstattet av Marianne Holm, tidligere styremedlem i
LKS, og Øivind Kristensen, nåværende leder i LKS.

Rapport fra XXII Nordic-Baltic
Congress of Cardiology

Norske forelesere på kongressen. Fra venstre: Tone M.
Norekvål, Lars Mathiesen, Marianne S. Holm, Ingvild
Morken og Siv Osdal

Avtroppende medlemmer i den nordiske samarbeids-
gruppen. Fra venstre: Nina Fålun og Tone M. Norekvål
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Mari Olsby, spesialsykepleier i kardio-
logisk sykepleie, kardiologisk over-
våkningsenhet ved Feiringklinikken

Bakgrunn 
Dette er en avsluttende oppgave på
videreutdanning i kardiologisk
sykepleie ved høgskolen i Bergen.
Jeg har valgt å skrive oppgaven i
form av en artikkel. Min arbeidstilknytning er ved en
privat hjerteklinikk hvor det utføres mange interven-
sjonsbehandlinger per uke. I løpet av fire praksisuker
har jeg hospitert på to forskjellige hjerteovervåkninger
og på hjertelaboratorium, hvor de behandler og overvå-
ker pasienter tilsvarende de pasientene jeg har ansvar
for ved egen arbeidsplass.

I Norge utføres det over 10 000 Percutan Coronar
Intervensjonsbehandlinger (PCI) årlig. I forbindelse
med denne intervensjonsbehandlingen får mange av
pasientene innsatt en eller flere stenter (et rørformet
ekspandert gitterverk som settes inn i hjertets blodårer
permanent). Etter stentimplantasjon erfarer vi at en del
pasienter får stentsmerter, noe som oppleves som bryst-
smerter. I studien til Jeremaias, A. m.fl (1998) fant de ut
at av 31 pasienter, opplevde 9,7 % at smertene etter PCI
var identiske med angina smerter. (4)

Sykepleierne har ansvar for å vurdere og dokumen-
tere om disse smertene er reelle anginasmerter eller
«bare» stentsmerter, og sette i gang tiltak ut i fra dette.
Dette medfører at vi som sykepleiere må tilegne oss ny
kunnskap som foreligger for å kunne ivareta disse pasi-
entene på en best mulig måte. Fokus på at sykepleie
skal være evidensbasert, bidrar til kvalitetssikring og
refleksjon over eget arbeid. Hansen sier at den kunn-
skap – evidens vi finner, må granskes for å vurdere gyl-
dighet og overførbarhet. Vi tar med oss den beste kunn-
skapen i våre beslutninger og i informasjon til pasien-
ten(Hansen T. A. 2007) (3). Med bakgrunn i dette, og ut
fra egne og kollegaers praksiserfaringer, har jeg valgt
tema for denne oppgaven. 

Jeg synes det ville være interessant å skrive om
stentsmerter siden mange av våre pasienter opplever
dette etter PCI-behandling. Gjennom oppgaveproses-
sen, finner jeg lite litteratur og forskning som er doku-

mentert på fenomenet stentsmerter. I mangel på doku-
mentert kunnskap eller evidens, har jeg valg å benytte
meg av egne, andre sykepleiere- og legers erfaringer. 

Avgrensninger
Jeg har valgt å ikke avgrense pasientene i forhold til
kjønn og alder. Dette fordi det ikke vurderes som hen-
siktsmessig ut i fra problemstillingen.  Pårørendes funk-
sjon og rolle knyttet til tema er utelatt, da det vil bli for
omfattende i forhold til oppgavens størrelse.    

Metode
Artikkelen bygger på en litteraturstudie med en kvalita-
tiv tilnærming ut i fra fenomenet stentsmerter. Jeg ser
på hva vi opplever og observerer hos pasienter med
stentsmerter. Mine funn baseres på subjektive opple-
velser hos pasientene, egne og annet helsepersonells
erfaringer, i tillegg faktakunnskap fra forskning og faglit-
teratur. 

Søkestrategi som er benyttet, er gjennom databa-
sene Pubmed, Cochrane library og Medline. Flest funn
ble gjort i Pubmed. De definerte søkeordene var hoved-
sakelig «chestpain», «stretchpain», «stents», «PCI» og
«heartdisease». Det er lite relevant litteratur å finne over
valgte problemstilling. Jeg har fått kardiologer til å hjel-
pe til i kvalitetsikring av søk, men uten at dette har
resultert i flere funn av relevant litteratur.

Mål 
Jeg har i min jobb ansvar for å følge opp pasienter som
har vært til coronar intervensjonsbehandling. Syke-
pleierne ved vår avdeling opplever at mange av pasien-
tene som får satt inn stent/stenter i forbindelse med
PCI, får stentsmerter i etterkant av prosedyren.
Brystsmerter kan forekomme regelmessig uten noen
tegn til ischemi i løpet av de 24 første timene etter
coronar intervensjon. (4).  Mange av pasientene blir uro-
lige og engstelige på grunn av disse smertene. På bak-
grunn av dette ønsker jeg å se nærmere på de eventu-
elle fysiologiske forklaringene på hvorfor stentsmerter
oppstår, hva forskning sier om dette og benytte legers,
kollegaers og egne erfaringer om temaet. Jeg har kolle-
gaer både fra Sverige og Danmark og de opplever også
at det er lite kunnskap og lite fokus på stentsmerter.

Stentsmerter etter PCI: Vanlig fenomen!
Hvordan møte denne pasienten?
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Hvordan kan sykepleierne ved hjelp av erfaringer
og faglig kompetanse gi disse pasientene optimal be-
handling og oppfølging? 

Med denne artikkelen ønsker jeg å belyse fenome-
net stentsmerter, hva det er og hvordan sykepleierne
kan forholde seg til disse pasientene. 

Angina Pectoris 
Brystsmerter ved angina pectoris skyldes at ateroskle-
rotiske stenoser skaper et misforhold mellom oksygen-
behovet og oksygentilførselen i myokard. Ved moderate
stenoser i koronararteriene er blodtilførselen tilstrekke-
lig i hvile. Ved fysisk aktivitet øker imidlertid energiom-
setningen i myokard, slik at det oppstår et misforhold
mellom oksygenbehov og oksygentilførsel (12). Når
arterien ikke kan forsyne vevet med oksygen etter ener-
gibehovet, oppstår ischemi. Ischemi oppstår når den
arterien som sørger for blodforsyningen blir delvis eller
helt tilstoppet. ( 11).

PCI 
Under behandlingsprosedyren ved PCI, føres et ledeka-
teter opp til den aktuelle kransåren. Gjennom ledekate-
teret føres det under røntgengjennomlysning en lede-
sonde (guidewire) inn i den aktuelle kransåren. Etter at
ledesonden er lagt på plass gjennom stenosen, føres det
inn ett ballongkateter over sonden. Ballongen fylles
med en kontrastblanding og trykket kontrolleres med
en manometersprøyte. Ballongkateter brukes for å få
dilatert stenosen tilstrekkelig til at en stent kan styres

på plass. En stent er et rørformet ekspandert gitterverk
som enten leveres premontert på ballong eller er selv-
ekspanderende. Stenter ble opprinnelig brukt til å
behandle (truende) akutt okklusjon forårsaket av dis-
seksjoner i det behandlede karet, men har også vist seg
å kunne redusere forekomst av restenose til under 20 %
sammenlignet med 30-40 % etter ballongdilatasjon. (8). 

Det er to hovedtyper av stenter. Den ene er uten
bekledning med aktiv medikasjon og kalles Bare Metal
Stent ( BMS), den andre  stenttypen  er bekledd med
aktiv medikasjon, Drug Eluting Stent (DES). Medika-
mentet som brukes i bekledning av stenter er cytostati-
ka, og hensikten er å forhindre celledeling i karet, det vil
si at det dannes mindre arrvev.  

Et pasientforløp 
I forbindelse med praksis, fulgte jeg en ung pasient,
«Ola» som kom inn med hjerteinfarkt og ble behandlet
med PCI. Fra smertedebut til PCI-behandling ble utført,
tok det seks og en halv time. Det ble gjort PCI av LAD
(Left Anterior Descendens), som var totalt okkludert, og
satt inn en stent. Ola var stabil sirkulatorisk og respira-
torisk etter prosedyren, men følte ømhet og smerter i
brystet. Dette ble av sykepleierne oppfattet som stent-
smerter. Han fikk smertestillende, en tablett Pinex forte
og Paracet 500 milligram, og han ble etter hvert smer-
tefri på dette. Ola var fortsatt i en sjokkfase og fikk der-
for med seg skriftlig informasjon hjem. Han ble utskre-
vet til lokalsykehus dagen etter PCI behandlingen. 

Etter PCI-behandling kommer pasientene på over-

Stent plassert i en koronararterie



16

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Hjerteposten nr 3 - 2009

våkning, hvor vi følger opp med overvåknings- og
observasjonsparametre som puls, blodtrykk, og eventu-
elle smerter og EKG- forandringer. Pasienter kan få
stentsmerter under prosedyren eller umiddelbart etter-
på, og smertenes intensitet og varighet varierer veldig.
Pasientens opplevelse av hvor smertene sitter er ulik,
men de fleste kjenner det midt i brystet eller på venstre
side over hjertet. Det kan være vanskelig å skille stent-
smerter fra anginasmerter, men smerter ved reokklu-
sjon og hjerteinfarkt er vanligvis av en annen karakter. I
følge Otterstad, J, E. m.fl. (2002) er typiske infarktsmer-
ter vanligvis lokalisert retrosternalt med utstråling til
hals, armer eller abdomen. De er ikke respirasjonsav-
hengige og karakteren er klemmende eller sviende, sjel-
den stikkende. Varigheten er minst 20 minutter og smer-
tene er sterkere enn ved et vanlig anginaanfall (7).

Hva sier studier, forskning og kardiologers 
erfaringer om stentsmerter?
Det blir ofte fra kardiologene forklart at stentsmertene
gjerne skyldes at det blir strekk i blodåren når ballong-
en blåses opp og stenten plasseres. Dette er også
beskrevet i artikler der det konkluderes med at etter
coronar stent-plassering må en tenke på at «strekksmer-
ter» kan forekomme på grunn av overdilatasjon og
strekk av arterien. Denne smerten varer vanligvis i ca. et
døgn og er ufarlig, og kan trygt overvåkes uten at det er
behov for en ny angiografi (4). Rytmeovervåking av
disse pasientene gjør sykepleieren i stand til å obser-
vere, bedømme og eventuelt kontakte lege ved for
eksempel arytmier. 

I studien fra Kini,A.S m.fl (2003) sier de at det er
artikler som antar at det er en høyere forekomst av res-
tenose og markørstigning under PCI når stenten
implanteres med svært høyt trykk i ballongen (5). God
rapportering fra sykepleiere på hjertelaboratoriet til
sykepleierne på overvåkningen, er avgjørende for nøy-
aktig observasjon, riktig dokumentasjon og god infor-
masjon til pasienten etter prosedyren. Det er under pro-
sedyren de observerer hva som gjøres og eventuelle
komplikasjoner som oppstår.

Det har også blitt spekulert hvorvidt det er smerte-
reseptorer i åreveggen som kan forårsake smerter hos
pasienten når stenten plasseres. I studien til Jeremias, A.
m.fl (1998), sier de at brystsmerter kan skyldes nerve-
sensorer lokalisert i adventitia. Dette er det ytterste
laget i arterien, lengst bort fra blodstrømmen. Dette
laget består av bindevev. De antar at kontinuerlig strekk
på adventitia også kan gi karskade. (4)

Pål Gunnes, invasiv kardiolog ved Feiringklinikken,
har en teori om at ferske/bløte plakk lar seg kompri-
mere som «kram snø». Da forblir adventitia upåvirket.
Harde og forkalkede plakk blir bare presset utover åre-
veggen av stenten, og dette kan medføre en skade dypt
i arterieveggen og adventitia. Han forteller også at i
følge kirurger som har operert nylig stentede pasienter,

ses hevelser/hematom på koronararterien som er sten-
tet. Dette tyder på at det er oppstått et perivasculært
traume. 

En annen invasiv kardiolog, Rasmus Moer, forteller
om flere årsaker til at stentsmerter kan oppstå i forbin-
delse med PCI.  
1. For det første «strekksmerter», som tidligere henvist i
fra to artikler. 
2.Avklemning av små årer, som ikke nødvendigvis synes
på angio.
3. Hematomer i åreveggen på grunn av ballongtraume. 
4. Ødemer i karet i nærheten av der stenten plasseres
kan gi blødning i karveggen. 
5. Embolisering av veggmateriale, eventuelt tromber. 
6. Klemmer av og mister større sidegrener. Ved blokking
og stenting i nærheten av der en sidegren går av, kan det
forekomme plakkskift, det vil si at plakket forflytter seg
til ostiet av sidegrenen.

I studien til Kini,A.S. m.fl (2003), konkluderer de
også med at det kortsiktige resultat etter PCI er det
samme for de som har stentsmerter og de som ikke har
dette. På lengre sikt viser det seg derimot at det oftere
forekommer restenose hos pasienter med stentsmerter
i motsetning til de som ikke har stentsmerter. Derfor
kan stentsmerter være forbundet med høyere risiko for
restenose. (5).  Sykepleiernes kunnskap om dette gjør at
informasjon gis til pasienten om at faren for restenose
etter tid er til stede selv etter PCI behandling. Her bør
en vurdere hver enkelt pasient og ikke skremme dem
ved å gi inntrykk av at de med sikkerhet får en resteno-
se.

Ola kan ha fått stentsmerter forårsaket av en eller
flere ovenfornevnte årsaker. Sykepleiernes kunnskaper
om hvorfor stentsmerter kan oppstå, er nødvendig for
både å kunne gi god informasjon til pasienten, og kunne
observere eventuelle komplikasjoner etter PCI.  Kardio-
log Svein Golf, har en teori om at en stenose som har til-
kommet over lang tid og derav «stått» lenge, kan medfø-
re stentsmerter etter blokking og innsetting av stent.
Dette fordi det må brukes et høyt trykk i ballongen og
utblokking må gjentas flere ganger for å få åpnet steno-
sen.  Dette kan lage fissurer i karveggen. Disse pasien-
tene får ofte stentsmerter på grunn av denne «hard-
hendte» behandlingen. Ronnevig, M. m.fl (2003) sier
også i sin artikkel at pasienter som opplever brystsmer-
ter under prosedyren oftere får brystsmerter etter pro-
sedyren. (9)

Smerter er en subjektiv opplevelse og man kan be
pasienten beskrive sine smerter på en skala fra for
eksempel 1-10. Smerteskala er et godt verktøy for syke-
pleierne. Dette kan være et hjelpemiddel for å konkreti-
sere pasientens subjektive smerteopplevelse. Smertens
intensitet kan si oss noe om dette virkelig er stentsmer-
ter eller ischemi. Ronnevig, M m.fl. (2003) konkluderer
også med at en VAS skala (Visuell Analog Skala) egner
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seg godt til å bli brukt i klinisk praksis for å evaluere
pasientens smerter. (9).

Det ble gjort en undersøkelse av Ronnevig, M. m.fl
ved Rikshospitalet i 2003, i forhold til hvor i brystet
pasientene opplever at smertene sitter, og om smertene
er relatert til ikke-ischemiske eller ischemiske smerter.
De benyttet seg av et kart på overkroppen til pasien-
tene. Pasientene ble bedt om å markere områder på
kartet hvor de følte smerte. VAS og kroppskartet ble sett
på som viktige instrumenter for å finne ut mulige for-
skjeller i smerteopplevelsen. De fant ut at den mest
tydelige diskriminator til å differensiere mellom ikke
spesifikke brystsmerter og ischemiske brystsmerter,
viser seg å være smerteintensiteten. (9)

Sykepleieres rolle i forhold til pasienter 
etter intervensjonsbehandling 
På en hjerteovervåkning har sykepleierne ansvar for å
observere og eventuelt avkrefte at det er ischemi på
grunn av myocardsmerter forårsaket av reokklusjon av
en koronararterie. Det tas alltid et 12-avlednings EKG og
lege tilkalles for å vurdere EKG funn. Ved mistanke om
mulig restenose, ordineres blodprøvene troponin og
CKMB for å se om det er enzymstigning, noe som kan

tyde på et hjerteinfarkt. Infarktdiagnosen er basert på
typisk økning og gradvis reduksjon av troponin eller
rask økning og reduksjon av CKMB med tillegg av minst
ett av følgende kriterier: Ischemiske symptomer, utvik-
ling av patologiske Q-takker i EKG og ischemiske EKG-
forandringer: ST-elevasjon, ST-depresjon, inversjon av T-
takker (Otterstad, J. E m.fl. 2002, s.6). I en studie gjort av
Fransesco. V.m.fl (2001) sier de at stentsmerter er ulik
vanlig angina, de oppstår i hvile og er ikke forbundet
med EKG forandringer. (2)

Sykepleierne må også ha et «klinisk blikk», det vil si
å observere pasientens bevissthetstilstand, respirasjon,
hudfarge, klam/svett, kvalme, angst og uro da dette sier
oss noe om hvordan pasienten har det og årsak. Skyldes
pasientens tilstand sterke stentsmerter eller en reokklu-
sjon og derav mulig hjerteinfarkt?  De vanlige ledsager-
symptomene ved hjerteinfarkt er kaldsvette, angst, kval-
me og oppkast, noen ganger dyspnoe eller syncope,
eventuelt hjertestans (Stokkland, O. 2005, side 205).

Som smertelindring er erfaringsmessig en kombi-
nasjon av Paracet og Pinex Forte den mest effektive
smertelindring på stentsmerter. Den erfaringen hadde
de også på begge hjerteovervåkningene jeg var i prak-
sis. I enkelte tilfeller gis Morfin, men det er sjelden og

Mari Olsby presenterer poster på NSF-LKS-kongressen 2009.
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har ikke nødvendigvis mer smertestillende effekt. Her
må hvert enkelt tilfelle vurderes individuelt, smerte-
grensene varierer fra individ til individ. 

I perioder jobber jeg sammen med to danske syke-
pleiekollegaer. Jeg spurte de om hva de vet om stent-
smerter og hvilke tiltak de gjør i Danmark. De hadde
samme erfaring med søk i flere databaser, med få funn
om stentsmerter. Praksis er likevel at de tar rutinemes-
sig EKG hvis pasienten har brystsmerter etter PCI, for å
utelukke angina. De gir Nitroglycerin som førstehånd-
spreparat ved smerter i brystet for å påvise eller ute-
lukke at smertene er relatert til angina. Hjelper ikke
Nitroglycerin, gis Ibux, Pinex Forte og/eller Paracet, da
de også har erfaring med at disse medikamentene gir
god smertelindring.

Psykiske aspekter i forbindelse med 
hjertesykdom og PCI 
Personer som er koronarsyke og må behandles med
PCI, kan få en psykisk reaksjon etter dette. Det kan være
både på grunn av nyoppstått hjertesykdom, som pasi-
enten ikke var klar over, eller etter lang tid med angi-
naplager og også eventuelt gjennomgått hjerteinfarkt.
Benner, P.og Wrubel, J. (2001) sier at selv om en stor del
av pasientene fysisk kommer seg etter sykdommen med
et solid arr, kan lidelsen være vanskeligere å komme
over. Mange pasienter betrakter seg som mer skadet
enn de fysiske tegn til bedring gir anledning til.
Dessuten er det mange som kommer seg, men ofte får
opplevelser i form av emosjonelle forstyrrelser, pessi-
misme, selvbeskrevne symptomer, unnvikelsesadferd og
seksuell tilbakegang og en tro på at de er alvorlig han-
dikappede i rekonvalesensperioden og til og med et år
senere (1).

Målet for sykepleierne er å ta vare på og gi pasien-
ten omsorg og støtte etter PCI behandlingen, både
observasjon i forhold til smerter og den psykiske til-
standen. Mæland, J. G (2006). sier at psykologiske pro-
blemer i kjølvannet av en hjertesykdom kan være belas-
tende i seg selv, men kan også ha innflytelse på det
videre forløpet av hjertesykdommen (6). Noen har vært
igjennom behandlingen tidligere, mens andre aldri har
vært på sykehus. De fleste påvirkes likevel både fysisk
og psykisk av det de har gjennomgått. Mæland, J.G
(2006) sier videre at de aller fleste er i stand til å bear-
beide vanskene, men noen blir preget av vedvarende
psykiske problemer. Derfor er det viktig at pasientene
følges opp og gis hjelp og støtte på et så tidlig tidspunkt
som mulig. (6)

Ola hadde ikke vært innlagt på sykehus tidligere, og
hadde stort behov for informasjon og samtidig få snak-
ke om sine tanker og opplevelser. Men han snakket
først når vi spurte han etter hvordan han hadde det. Å
bli rammet av akutt hjertesykdom er en sterk følelses-
messig opplevelse, pasienten har behov for å ha noen
hos seg, noen å snakke med, noen som lytter. Pasienten
opplever trygghet i at helsepersonell finnes i nærheten

(11). Vi opplevde at Ola var i en sjokkfase etter å ha fått
et akutt hjerteinfarkt og deretter ble PCI behandlet. I
følge Mæland, J. G. (2006) er de første timene eller
dagene gjerne en sjokkfase, hvor de følelsesmessige
reaksjonene er lammet eller undertrykket. Pasienten vir-
ker rolig, ofte nærmest likegyldig. Men under en rolig
overflate kan det råde et psykologisk kaos. I psykologisk
forstand holder pasienten virkeligheten på avstand. I
denne fasen har pasientene ofte vanskelig for å ta imot
informasjon og huske det som skjer. (6). Siden Ola ble
oppfattet å være i en sjokkfase, fikk han med seg skrift-
lig informasjon hjem, og han fikk beskjed om at han
bare kunne ringe avdelingen om han hadde spørsmål
eller noe han ville snakke om.

Konklusjon 
Stentsmerter og psykiske aspekter etter PCI behandling
er noe sykepleierne erfarer i sin praksis ved oppfølging
og overvåking til pasienter med ischemiske koronarli-
delser. Pasientene har behov for tydelig og god faglig
begrunnet informasjon, da de ofte er engstelige i for-
hold til eventuelle smerteopplevelser etter PCI. 

Kardiologiske sykepleiere må ta aktivt ansvar for
faglig fokus på fenomenet stentsmerter, bidra til forsk-
ning og søke opp informasjon og kunnskap om det som
er beskrevet på dette området. Slik kan vi skape bedre
forutsetninger i egen praksis for å gi pasientene best
mulig sykepleie, omsorg og oppfølging. Evidensbasert
sykepleie gir god kvalitetssikring og ikke minst reflek-
sjon over eget arbeid. Et nært samarbeid og god kom-
munikasjon mellom sykepleiere og leger er også avgjø-
rende for god kunnskap om pasientene, og derav sikker
oppfølging etter koronar intervensjonsbehandling. 

Referanser (Kilder market med * er selvvalgt litteratur)
*1. Benner,P.,Wrubel, J. (1989)The Primacy of Caring. Dansk utgave 2001.
Omsorgens betydning i sygepleje, 1. Bogklubudgave, Munksgaard Bogklubber.
*2. Francesco,V M. fl. (2002): Chest Pain After Coronary Artery Stent
Implantation. The American Journal of Cardiology. Vol. 89 March 1,2002.
3. Hansen T. A. Evidensbasert sykepleie (2)2007. Fra teori til hvordan få det til
i praksis. Forelesning ved videreutdanning i kardiologisk sykepleie.
*4. Jeremias,A. m.fl. (1998): Nonischemic Chest Pain Induced by Coronary
Interventions. Circulation. December 15, 1998
*5. Kini, A, S. m.fl (2003): Postprocedure Chest Pain After coronary Stenting:
Implications on Clinical Restenosis. Journal of the American College of Cardiology.
Vol. 41, No 1, 2003
6. Mæland, J. G (2006):  Helhetlig hjerterehabilitering, 2. Utgave. Psykologiske
reaksjoner, mestring og tilpasning etter hjertesykdom.
*7. Otterstad , J. E. m.fl (2002): Hjerteinfarkt, Diagnostikk og behandling.
Organ for Norsk Cardiologisk Selskap. Suppl. 3, 2002, 15 Årgang
*8. Platou, S. E. m.fl. (2004): Kardiologiske metoder. Hjerteforum. Suppl. 5-
2004 17. Årgang
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10. Olav Stokkland (2005): Kardiovaskulær intensivmedisin. Cappelen
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11. Wallentin, L. (2005)   Akut kranskärlssjukdom. 2005 F rfattarna och Liber
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* 12. Wyller, V.B (2007) Det friske og det syke mennesket. Bind 2 
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Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefon-
tilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre 
med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

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

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

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

Telefontjenesten er gratis, innringer betaler 
bare vanlig lokaltakst.

Hjertelinjen er åpen man-fre  10.00 - 14.00. 

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

Hjerneslag2005.indd   21

Hjerte og karHjertesvikt

Bytt til sunt fett
Vi gir deg de hjertevennlige alternativene

Hva er atrieflimmer?
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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

Vet du at det er flotte verve-
premier å vinne?
Med mange medlemmer får vi større tyngde i mange fora; 
fagpolitisk i NSF, mot politikere, i media og i samfunnet ellers.
Både enkeltmedlemmer og lokallag kan verve!

For å melde deg inn 
trenger vi følgende informasjon:
• Navn • Fødselsdato • Medlemsnummer i NSF
• Postadresse • Telefon • E-post
• Arbeidssted • Stilling • Vervet av

Sendes til NSF-LKS via e-post til: rastein@broadpark.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.

Verv ti medlemmer og vinn tur 
til neste års kongress!

Du som allerede er medlem jobber kanskje 
sammen med noen som ikke er det? 

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 Trondheim 4. - 6. mai 2010.
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I en nylig publisert studie fra Canada (1) hadde
hjertepasienter dobbelt så stor sjanse for å lyk-
kes med røykeslutt om de fikk intensiv råd-
givning på sykehuset og oppfølging i etter-
kant, sammenlignet med pasienter som kun
fikk minimal intervensjon på sykehuset.

Blant pasienter som var innlagt i forbindelse med
bypassoperasjon eller hjerteinfarkt og var røykere, var
54 prosent av de som fikk intensiv rådgivning røykfri et
år etter utskriving, sammenlignet med kun 35 prosent
av de som fikk minimal støtte.

Artikkelforfatteren Dr Ellen Burgess (University of
Calgary) sier i et intervju at det til tross for forskning
som påviser betydningen, er altfor lite fokus på å hjelpe
hjertepasienter til å slutte røyke på sykehus. 

Hjertepasienter trenger hjelp til hvordan de skal
unngå røyken etter utskriving og kardiologer/kardiolo-
giske sykepleiere må være oppmerksom på betydnin-
gen av å tilby slik rådgivning. 

Å tilby et intensivt program for hjelp til røykeslutt
hos pasienter med hjerteinfarkt eller etter bypassopera-
sjon, vil kunne ha stor betydning for fremtidas helse hos
den enkelte pasient og for å redusere samfunnskostna-
der, kommenterer forfatterne.  

For lite bruk av røykesluttintervensjoner 
Hvis pasienter med koronar hjertesykdom greier å slut-
te å røyke, minsker de faren for å trenge en ny bypass-
operasjon med 300 prosent og faren for et nytt hjerte-
infarkt med 32 prosent, sier Burgess. Hun kan også for-
telle at man finansierer en sykepleierstilling som kan
drive med hjelp til røykeslutt ved å spare inn på reinn-
leggelse av seks pasienter per år. 

Til tross for den påviste gode effekten av røykeslut-
tintervensjoner, er de ikke brukt i tilstrekkelig grad
sammenlignet med for eksempel bruk av antihyperten-
sive eller statiner i sekundærprevensjon. Mange studier
har vist at det som monner mest når det gjelder å redu-
sere risiko for nye hendelser, er å få pasientene røykfrie.
Likevel er det ikke nok fokus på å få det til. 

I den aktuelle studien randomiserte man 276 pasien-
ter med MI eller i forbindelse med CABG, fra fire hjer-
teavdelinger i Calgary, for å studere effekten av et inten-
sivt rådgivningsprogram sammenlignet med enkle
råd/usual care.

Usual care-gruppen fikk råd om røykeslutt av en
forskningssykepleier og en lege. Pasientene i interven-

sjonsgruppen, fikk i tillegg en én times rådgivning, en
video å ta med hjem og syv avtalte oppfølgingssam-

taler fra sykepleier i løpet av de første to måne-
dene etter utskriving. Telefonsamtalene handlet
mye om strategier for å håndtere fristelser til
tilbakefall. 

Flere pasienter i intervensjonsgruppen rap-
porterte at de var røykfrie ved tre, seks og 12 må-

neder etter utskriving. 12 måneders røykfrihet (bekref-
tet av en venn eller familie) var dobbelt så stor som i
usual care-gruppen (odds ratio 2.0, 95 % CI 1.3–3.6).

De med høyere utdannelse, røykerestriksjon i hjem-
met og ingen tidligere sykehistorie med hjerteinfarkt,
hadde også større sjanse å være røykfri etter et år.

Bypassopererte pasienter hadde signifikant høyere
suksessrate enn MI-pasienter.

I studien var det lov å bruke medikamenter til hjelp
ved røykeslutt, noe 34 prosent i begge gruppene gjor-
de. Disse pasientene hadde dårligere resultat, noe som
kunne tyde på at de sannsynligvis også hadde hatt pro-
blemer ved tidligere sluttforsøk.

I en tilhørende leder, (2) skriver Dr Nancy A Rigotti
(Harvard Medical School, Boston): «Unfortunately, smo-
king receives far less attention from cardiologists than
other cardiovascular risk factors. The current study pro-
vides further evidence that this should change.»

Hun skriver også at nå bør det være rutine på alle
sykehus å tilby et røykesluttprogram for hjertepasien-
ter. Dette vil ha stor betydning på kardiovaskulær syke-
lighet og dødelighet. 

Hvordan står det til på eget sykehus?
Intervensjonen beskrevet over er ikke umulig å få til på
egen arbeidsplass. Vi har tidligere beskrevet andre lig-
nende studier med sykepleieintervensjoner (3). De
gode eksemplene er mange, og det oppfordres herved
til å starte opp på egen avdeling. De kardiologiske syke-
pleierne kan utgjøre en viktig forskjell i dette arbeidet
og mulighetene er mange. Sett i gang! 

1. Smoking cessation initiated during hospital stay for patients with coronary
artery disease: a randomized controlled trial, Patricia M. Smith PhD, Ellen
Burgess MD, CMAJ 2009;180(13):1297-1303

2. Helping smokers with cardiac disease to abstain from tobacco after a stay in
hospital, Nancy A. Rigotti MD, CMAJ 2009;180(13): 1283-1284

3. Randomised controlled trial of smoking cessation intervention after admission
for coronary heart  disease, Quist-Paulsen P, Gallefoss F, BMJ. 2003 Nov
29;327(7426):1254-7

Dobbel så stor sjanse for å lykkes 
med røykeslutt hvis hjelpen intensiveres
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Hva er Nøkkelhullet? 
Nøkkelhullet er et symbol som skal gjøre det lettere for
folk å spise sunt. Symbolet settes på matvarepakningen
for å gjøre det enklere for forbrukerne å velge et sun-
nere alternativ innen en bestemt matvaregruppe når 
de er i butikken. 

Nøkkelhullet setter krav til minimumsinnhold av
fiber og maksimumsinnhold av fett, salt og sukker. 

Hvem står bak merket? 
Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt
Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer. Kri-
teriene for hvilke matvarer som kan få Nøkkelhullet er
fastsatt av norske, svenske og danske mat- og helse-
myndigheter i fellesskap. I Norge har Helsedirektoratet
og Mattilsynet ansvar for merkeordningen. En felles nor-
disk merkeordning er en fordel for både forbrukere,
industri og handel. 

Kostholdsutfordringene er stort sett de samme i
Norden, og myndighetene i de nordiske landene base-
rer sine kostråd på felles nordiske ernæringsanbefalin-
ger. Derfor er det naturlig å samarbeide om ordningen.  

Det er frivillig å bruke Nøkkelhullet, og det er pro-
dusentenes ansvar å følge reglene myndighetene har
vedtatt. Mattilsynet vil føre tilsyn for å kontrollere at
reglene for bruk av merket følges. Ferdigpakkede
næringsmidler som har Nøkkelhullet skal merkes med
næringsdeklarasjon. Forbrukerne kan da sjekke innhol-
det av næringsstoffer i produktet. Unntatt fra dette kra-
vet er frukt, bær, grønnsaker, fisk og sjømat.

Målsetting med Nøkkelhullet
Merkeordningen er ett av flere tiltak for å bidra til et
sunnere kosthold i befolkningen. Nøkkelhullet kan være
en snarvei til gode matvaner. Målet med merkeordnin-
gen er at det skal bli enklere for forbrukerne å velge
sunnere matvarer i butikken og sette sammen et sunt
og variert kosthold. Det enkle symbolet skal bidra til
god kjennskap og utstrakt bruk av mat med Nøkkel-
hullet i alle lag av befolkningen.

Det kan være vanskelig å skjelne mellom sunne og
mindre sunne matvarer. Når vi handler, har vi ikke alltid
tid til å lese næringsdeklarasjonen, og dersom vi gjør
det, er det ikke alltid lett å forstå hva opplysningene
betyr. I en travel handlesituasjon kan Nøkkelhullet være
til god hjelp.

Et annet mål er at Nøkkelhullet skal bidra til utvik-
ling av sunnere produkter. Mat med mye fett og sukker
er ofte billigere enn sunnere alternativer. Myndighetene
ønsker å stimulere matvareindustrien til å satse på
sunne og rimelige produkter.

Nøkkelhullet er et symbol som er enkelt å forstå,
også for dem som har språklige utfordringer, eller som
normalt ikke søker eller leser næringsdeklarasjonen på
matvarepakningen. På sikt kan ordningen være med på
å bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse.

Et veldig enkelt råd i kostveiledningen av våre pasi-
enter er å tipse om at de skal velge Nøkkelhullspro-
dukter. Da har noen andre tatt seg bryet med å vur-
dere «sunnheten» og går god for at dette er et bedre pro-
dukt enn et annet produkt i kategorien uten Nøkkel-
hull, OG i tråd med anbefalingene om et hjertevennlig
kosthold.

Kilde: http://www.nokkelhullsmerket.no 

Nøkkelhullsordningen
– hjelpemiddel i kostveiledningen av hjertepasienter
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«Hjerter i utakt – taktfull sykepleie»
Velkommen til kongress i Trondheim 4.–6. mai 2010

Kongress 2010

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 15.12.09.

Abstraktet - ca ½  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

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere inviterer til Kongress 2010 i Trondheim: «Hjerter i utakt – taktfull sykepleie»

Kongressen vil finne sted på hotell Rica Nidelven i Trondheim. 
Vi starter 4. mai kl 10.00 og avslutter 6. mai kl 15.30. 

Oppholdet i Trondheim 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:
• Fysisk aktivitet og hjerte- og karsykdom
• HUNT data
• Elektrofysiologi
• Fedme og hjerte- og karsykdom
• Kvinner etter hjertekirurgi
• Hjerteinfarktregisteret i Helse Midt-Norge

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

Påmelding til NSF-LKS kongress 2010
Vi tilbyr online-registrering til kongressen fra 1.desember. 
Se www.eventogarrangement.no for mer info. 

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

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



Innkalling til
generalforsamling i NSF-LKS
Onsdag 5. mai 2010, Rica Nidelven, Trondheim

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

Frist for innsending av saker er 5. april 2010.
Sakene skal sendes til styret ved Øivind Kristensen: 
oivind.kristensen@getmail.no 

Forslag på kandidater til valg skal sendes valgkomiteen 
v/ Tone M Norekvål: tone.norekval@helse-bergen.no

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

levende landsgruppe!

Alle foto: Jørn Adde © Trondheim kommune
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Arbeidssted: 
Klinikk for hjerte- og lungekirurgi, 
St. Olavs Hospital, Trondheim

Fakultet: 
Det medisinske fakultet, NTNU

Bakgrunn
Helserelatert livskvalitet har blitt et viktig endepunkt
etter hjertekirurgi. Noen studier har funnet dårligere
livskvalitet hos kvinner etter hjertekirurgi, mens andre
studier ikke har kunnet konkludere med det samme.
Kroniske smerter etter hjertekirurgi representerer et
klinisk problem som har fått lite oppmerksomhet.
Forekomsten varierer fra 18- 61 prosent i ulike studier,
variasjonen skyldes delvis metodiske utfordringer.

Hensikt
Målet med avhandlingen var å få kunnskap om helsere-
latert livskvalitet og kroniske smerter etter hjertekirur-
gi med vekt på alders- og kjønnsforskjeller. 

Metode og resultat
Avhandlingen bygger på to studier: 
Den første studien var en tverrsnittsstudie av 203 pasi-
enter tre år etter koronarkirurgi. Studien viste at pasi-

entene hadde helserelatert livskvalitet på høyde med
normalbefolkningen. Kvinner rapporterte noe dårligere
livskvalitet enn menn. Pasientene rapporterte mindre
smerter enn normalbefolkningen, dette gjaldt særlig
eldre pasienter. 

Den andre studien var en prospektiv studie av 534
pasienter. Pasientene ble inkludert før hjerteoperasjo-
nen og fulgt opp etter 6 og 12 måneder. Studien viste at
kvinner har dårligere livskvalitet enn menn både før og
etter hjertekirurgi, men også kvinner hadde en betyde-
lig forbedring av livskvaliteten. Forekomst av kroniske
smerter var lavere enn i tidligere studier. Likevel fore-
kom kroniske smerter hos 1 av 10 pasienter. Det syntes
å være en sammenheng mellom kroniske smerter og lav
livskvalitet. 

Konklusjon
Avhandlingen viser at hjertekirurgi bidrar til en klar for-
bedring av helserelatert livskvalitet, også hos eldre pasi-
enter. Likevel er det grunn til å fokusere mer på fore-
bygging og behandling av kroniske smerter etter hjer-
tekirurgi. Kjønnsforskjeller i livskvalitet tilsier at kvin-
ners rehabilitering bør vektlegges sterkere. 

E-post: 
kari.hanne.gjeilo@stolav.no

Ny sykepleierdoktorgrad

Kari Hanne Gjeilo
forsvarte sin

avhandling for
PhD-graden

«Health-related
quality of life

and chronic
pain in patients

undergoing 
cardiac surgery» 

den 18. juni.

Kari Hanne med sine 
veiledere: Fra venstre
Alexander Wahba, 
Roar Stenseth, Stian
Lydersen og Pål  Klepstad.



28 Hjerteposten nr 3 - 2009

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Kirsten Seivaag1, Lene R. L. Peersen1, Tone M. Norekvål2,3

1Section of Cardiology, Department of Medicine, Sorlandet
Hospital Kristiansand, Norway
2 Department of Heart Disease, Haukeland University Hospital,
Bergen, Norway
3Department of Health and Social Sciences, Institute of
Nursing, University College of Bergen, Bergen, Norway 

Background: Patients with implantable cardiover-
ter defibrillators (ICD) have specific challenges and
needs. Research on nurses’ knowledge on these issues
is scant. The aim of this study was therefore to describe
the level of knowledge among nurses regarding the
care of patients with ICD.

Method: A questionnaire was developed particu-
larly for this study comprising 27 items in four parts; (1)
Socio-demographics, (2) Knowledge on technical facts
of the ICD, (3) Knowledge on precautions in every day
life and (4) Estimation of level of knowledge. After pilo-
ting in 2001-2002, surveys were performed during the
years 2003-2008 at a one week cardiac educational
course. Totally, 345 nurses working in cardiology related
areas participated, yielding a response rate of 90%. 

Results: The typical respondent was a registered
nurse (RN) with more than five years of experience
working in a regional hospital. The majority (63%) knew
which patients are eligible for an ICD. Nurses were mis-
taken or did not know that mobile telephones can
affect the device (79%), that recipients are restricted
from driving heavy vehicles (69%), and that ICDs can
deliver unintended shock therapy (75%). However, they
were aware of that ICD recipients can resume sexual

(87%) and physical activity (85%), as well as operate
household appliances (70%). There were no significant
differences between groups on education and type of
hospital they worked in. Nurses (63%) judged their
knowledge on care of cardiac patients in general as
good or very good, whilst only 9% reported the same
about their knowledge on care of patients with ICDs.

Clinical implications and conclusion: This
study showed that in general nurses have limited know-
ledge on care of ICD recipients. As a consequence, these
patients are at risk of not getting qualified care. Future
research should include surveys assessing the knowled-
ge among other healthcare professionals, as well as
intervention studies on how to best raise and maintain
an appropriate knowledge level in this area.

Nurses have limited knowledge 
on daily life precautions in ICD recipients

Abstract presentert som poster på Spring meeting i Dublin i april

Kirsten Seivaag 
presenterte poster
i Dublin.
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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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Det har i mange år blitt forsket på å finne en erstatter
for warfarin som vil gjøre det lettere for både pasi-
ent og leger å følge opp antikoagulasjons-
behandlingen.

For noen år tilbake ble derfor mange skuf-
fet når den pågående studien med ximela-
gratan måtte avsluttes grunnet levertoxi-
citet. På ESC-kongressen i Barcelona ble RE-
LY-studien presentert og samtidig publisert i
NEJM (1). 

Warfarin reduserer faren for hjerneslag hos pasi-
enter med atrieflimmer men øker samtidig faren for
blødning og krever monitorering av INR. Dabigatran er
en ny direkte trombinhemmer som nå er prøvet ut i en
stor studie mot warfarin. Flere norske sykehus har del-
tatt i studien og bidratt med 115 pasienter. RE-LY er den
største studien som har sett på forebygging av hjerne-
slag hos atrieflimmerpasienter. 

Over 18 000 pasienter med atrieflimmer ble rando-
misert til enten dabigatran 110, eller 150 mg to ganger
om dagen, eller warfarin etter INR. Pasientene ble fulgt

opp i to år og endepunktet var enten hjerneslag eller
systemisk embolisme. 

Det viste seg at den laveste dosen var like effektfull
som warfarin i forhold til å redusere faren for hjer-

neslag og systemisk embolisme og hadde min-
dre fare for hjerneblødning. Den høyeste
dosen hadde bedre effekt på slag og syste-
misk embolisme og samtidig mindre fare
for hjerneblødning enn warfarin.

Studien har vakt stor interesse i alle
medisinske kretser og blir rangert som en av

de tre «Top cardiology stories» i 2009. Endelig
etter 40 år med warfarin, kan det komme en erstat-

ter som vil gjøre hverdagen lettere for mange pasienter.
Et medikament som ikke trenger å monitoreres og ikke
interagerer med mange matvarer og kosttilskudd, vil
bety greiere og sikrere behandling. Et problem med
dabigatran kan bli den korte halveringstiden. Den gjør
det nødvendig å ta medisin to ganger om dagen, noe
som kanskje kan bety compliance-problemer.

1. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, et al. Dabigatran versus Warfarin in
Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2009 Sep 17;361(12):1139-
1151. Epub 2009 Aug 30

RE-LY studien – Nytt håp for atrieflimmerpasienter
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daglig de første 3 dager, deretter 1 mg 1 gang daglig. Anbefales ikke ved nyresykdom i siste stadium. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Bør ikke brukes til barn 

eller ungdom <18 år. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for vareniklin eller noen av hjelpestoffene. Forsiktighetsregler: Fysiologiske endringer som resultat av røykeavvenning, 
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(f.eks. depresjon). Sikkerhet og effekt av preparatet er ikke fastslått ved alvorlig psykiatrisk sykdom, som f.eks. schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon. Varsomhet bør utvises 

ved psykiatrisk sykdom i anamnesen. Nedstemthet, sjeldent med selvmordstanker og selvmordsforsøk, kan oppstå som følge av avbrutt nikotininntak. Behandlende lege bør være 

oppmerksom på ev. utvikling av alvorlige depressive symptomer og pasienten bør rettledes deretter. Preparatet bør seponeres omgående ved selvmordstanker/-atferd eller agitasjon, 

nedstemthet eller atferdsendring som skaper bekymring hos lege, pasient eller familie. Ingen klinisk erfaring med epileptikere. Seponering ved behandlingsslutt har vist økt irritabilitet, 

røykesug, depresjon og/eller søvnløshet. Vareniklin kan forårsake svimmelhet og døsighet. Dette kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Forsiktighet må utvises. Interak-

sjoner: Ingen kjente av klinisk betydning. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør samtidig bruk av cimetidin unngås. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bør ikke brukes under 

graviditet. Overgang i morsmelk: Ved amming må fordeler avveies mot potensiell risiko for barnet. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, forstoppelse, 

diaré, abdominal distensjon, ubehag i magen, dyspepsi, flatulens, munntørrhet. Metabolske: Økt appetitt. Nevrologiske: Hodepine, søvnighet, svimmelhet, nedsatt smakssans. Psykiske: 

Unormale drømmer, søvnløshet. Øvrige: Tretthet. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Blodig oppkast, blodig avføring, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominalsmerter, endret 

tarmfunksjon, unormal avføring, luftoppstøt, aftøs stomatitt, tannkjøttsmerter, belegg på tungen. Hud: Generelle utslett, erytem, kløe, akne, hyperhidrose, nattesvette. Hørsel: Tinnitus. 

Luftveier: Dyspné, hoste, heshet, hals- og strupesmerter, halsirritasjon, tett luftrør, tette bihuler, dryppende nese, snue, snorking, bronkitt, nasofaryngitt, sinusitt. Metabolske: Anoreksi, 

nedsatt appetitt, sterk tørste. Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, muskelkramper, smerter i brystveggen, costokondritt. Nevrologiske: Tremor, unormal koordinasjon, dysartri, hyper-

toni, rastløshet, dysfori, hypoestesi, nedsatt smaksopplevelse, letargi, forhøyet libido, nedsatt libido. Psykiske: Panikkreaksjon, bradyfreni, unormalt tankemønster, humørsvingninger. 

Sirkulatoriske: Atrieflimmer, palpitasjoner, forhøyet blodtrykk, ST-segmentdepresjon og redusert T-bølgeamplitude ved EKG, forhøyet hjerterytme. Syn: Skotom, skleral misfarging, 

øyesmerter, mydriasis, fotofobi, myopi, forhøyet tåreproduksjon. Urogenitale: Glukosuri, nokturi, polyuri, menoragi, vaginal utflod, seksuell dysfunksjon, unormal sæd. Øvrige: Ubehag i 

brystet, brystsmerter, feber, kuldefølelse, asteni, døgnrytmeforstyrrelser, generell sykdomsfølelse, cyste, soppinfeksjon, virusinfeksjon, vektøkning. Etter markedsføring er det rapportert 

tilfeller av myokardinfarkt, depresjon og selvmordstanker og hypersensitivitetsreaksjoner slik som angioødem og hevelse i ansiktet. Laboratorieverdier: Unormale leverfunksjonstester, 

reduksjon i blodplatetall, forhøyet CRP, nedsatt blodkalsium. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Ingen rapporterte overdosetilfeller før markedsføring. Behandling: Støttende. Ved 

nyresykdom i siste stadium kan vareniklin fjernes ved dialyse. Ingen erfaring med dialyse etter overdose. Se Giftinformasjonens anbefalinger N07B A03. Egenskaper: Klassifisering: 
Middel ved nikotinavhengighet. Virkningsmekanisme: Partiell agonist til nevrale nikotin acetylkolinreseptorer. Bindes med høy affinitet og selektivitet. Nikotin konkurrerer om 

samme bindingssetet. Vareniklin har høyere reseptoraffinitet enn nikotin, og kan derfor effektivt redusere nikotinets evne til å aktivere reseptorer og det mesolimbiske dopamin-

systemet. Dette reduserer belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking (antagonistaktivitet), samtidig som vareniklin gir tilstrekkelig stimulering til å lindre røyketrang og avven-

ningsproblemer (agonistaktivitet). Absorpsjon: Så å si fullstendig. Maks. plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer. Høy systemisk biotilgjengelighet. Proteinbinding: Lav ( 20%), uavhengig 

av alder og nyrefunksjon. Fordeling: Tilsynelatende distribusjonsvolum: 415 liter. Halveringstid: Ca. 24 timer. Ved gjentatt dosering nås «steady state» etter 4 dager. Eliminering i nyrene 

skjer hovedsakelig gjennom glomerulusfiltrasjon og aktiv tubulær sekresjon. Metabolisme: Minimal. Utskillelse: 92% utskilles uforandret i urin, <10% som metabolitter. Pakninger og 

priser: 0,5 mg/1 mg: Startpakning: 11 tabl. 0,5 mg + 42 tabl. 1 mg kr 791,80. 0,5 mg: 56 stk. kr 783,80. 1 mg: Enpac: 56 stk. kr 783,80. 112 stk. kr 1532,60. 
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Studiet er på 60 studiepoeng, og har gått over 5 semes-
tre som et deltidsstudium. Det begynte 29 sykepleiere
og spesialsykepleiere med lang og bred erfaring med
hjertepasienter fra overvåkningsavdelinger, angiolabora-
torier, medisinske og kirurgiske sengeposter, postopera-
tiv, rehabilitering og poliklinikk. To studenter har i løpet
av studiet gått ut i svangerskapspermisjon, øvrige 27
studenter har gjennomført og er nå uteksaminert. Stu-
dentene kommer fra Sykehuset Telemark HF, Skien
Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum, Oslo
Universitetssykehus Rikshospitalet, Akersbakken og
Ullevål, Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Feiring-
klinikken.

Bakgrunn
Videreutdanning i kardiologisk sykepleie ble startet
opp etter initiativ fra det kliniske feltet med NSF tillits-
valgte og medlemmer i faggruppen NSF-LKS Oslo/
Akershus, hvor man så et behov for å heve kompetan-
sen til sykepleiere som møter hjertesyke pasienter med

økende kompleksitet i sitt sykdomsbilde. Antall hjerte-
pasienter er økende blant annet som følge av rask tek-
nologisk utvikling og forskning. Studiet har en sterkt 
klinisk forankring i kardiologisk sykepleie med fokus på
voksne hjertepasienter og pårørende. Studieplanen ble
utarbeidet i samarbeid med Feiringklinikken og høg-
skolen. Det finnes ingen tilsvarende utdanningstilbud
innen vår helseregion.

For kull1 har studiet, i tillegg til å kvalifisere for spe-
sialkompetanse i kardiologisk sykepleie og studiepo-
eng, åpnet for direkte søkemulighet til klinisk spesialist
i sykepleie/spesialsykepleie i regi av NSF. Studiet har
inkludert og tilfredsstiller de standardiserte veiled-
ningskravene fra NSF, basert på nasjonale kriterier for
klinisk kompetanseutvikling i sykepleie/spesialsyke-
pleie. 

Program og presentasjoner 
Til avslutningsseminaret hadde høgskolen invitert prak-
sisfeltet, arbeidsgivere, veiledere, studenter til neste

Videreutdanning i 

14. og 15. mai markerte avslutningen for det første kullet som har gjennomført videre-
utdanning i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Akershus.

– Jeg synes det var veldig moro å få anledning
til å ta videreutdanning i kardiologisk sykepleie.
Siden jeg arbeider på en hjertemedisinsk senge-
post, synes jeg det var spesielt interessant å få
fordype meg mer innenfor kardiologiske fagom-
råder. Vi fikk høre mange fantastiske forelesere
og forskere som virkelig kunne faget sitt. Vi har
fått oppdatert kunnskap om det siste forsk-
ningsbaserte innenfor fagområdet, og har også
selv lært å søke i relevante databaser. Virkningen
av studiet har vært at jeg har blitt både tryggere
og sikrere i min yrkesutøvelse, og jeg har nå
bidratt i undervisning av kolleger i praksis. 

Vi var tre sykepleiere fra samme avdeling ved
Sykehuset Telemark som reiste til Høgskolen i

Akershus for å videreutdanne og spesialisere
oss. Dette var med på å gjøre studieturene spe-
sielt trivelige. I tillegg til å studere, overnattet vi
på hotell, spiste på restaurant og shoppet! Dette
ble studienes «bivirkninger» som gjorde turene
til Lillestrøm og studiet ved Høgskolen i
Akershus til en fest!

student om studiet:
Kari Nybakke Islann, 

Sykehuset Telemark HF, Skien, 
Hjertemedisinsk sengepost

”

Avslutningsseminar kull 1, Høgskolen i Akershus 14.- 15.mai 2009
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kull, familie og venner av studentene. Flere inviterte
gjester deltok med innlegg under åpningen av semina-
ret, deriblant dekan Bente S. Austrått fra høgskolen,
representant fra praksisfeltet Helene Hallingstorp
(Leder Helsefagavdelingen, Feiringklinikken) og Rolf
Arne Stein (leder for NSF-LKS lokallag i Oslo/Akershus).
Felles budskap var at kardiologisk sykepleie er svært
nødvendig og etterspurt spesialisert kompetanse i prak-
sis som må brukes aktivt og videreutvikles. Dekanen for-
midlet engasjert at høgskolen følger nøye med på stu-
diet, ikke bare fordi dette er en ny utdanning ved høg-
skolen, men også fordi det oppfyller et viktig samfunns-
mandat, har et interessant utviklingspotensial fremover
og at status for utdanningen rapporteres direkte til
departementet. 

Alle studentene presenterte funn fra sine fordyp-
ningsoppgaver. Det var åpning for spørsmål og disku-
sjoner i etterkant av hver presentasjon. Temaene og pro-
blemstillingene favnet bredt, fra pasienter med hjerte-
svikt, livsstilsendringer etter hjerteinfarkt, spesielle
utfordringer hos kvinner med hjertesykdom, pre- og
postoperative utfordringer hos hjertepasienten, kom-
presjonsmetoder ved invasiv utredning/behandling,
sykepleiefaglige utfordringer og behov hos pasienter
med kardiomyopati, pasienter med diabetes som
gjennomgår hjertekirurgi, AVR-behandling og utfor-
dringer hos hjertepasienter over 80 år, opplæring av
hjerte- lungeredning til pårørende og LVAD som alter-
nativ til eller i påvente av hjertetransplantasjon. 

I forbindelsen med fordypningsoppgaven, har alle
studentene vært i hospiterings- og fordypningspraksis,
relatert til tema og problemstilling. Praksisstedene ble
godkjent av Høgskolen. Studentene kunne presentere
kunnskap og erfaring fra praksissteder i inn- og utland.
Erfaringer fra kardiologisk sykepleiemiljø i blant annet
Tyskland, USA, Sverige og Danmark ble presentert.
Andre har vært ved ulike universitets- og sentralsykehus
i Norge, og fått være med på hjerteoperasjoner, trans-
plantasjoner, prehospitale tjenester, poliklinikk, hjerte-
skoler og sett tverrfaglig samarbeid på høyt nivå innen-
for hjerterehabilitering.

Under presentasjonene ble det gjennomgående vist
til nyere forskning og guidelines, både nasjonalt og
internasjonalt for å belyse og drøfte problemstillingene.
Fordypningsoppgavenes temaer viser tydelig det mang-
fold av kunnskap og spisskompetanse kardiologisk
sykepleie må ha for å kunne gi sykepleie av høy kvalitet
til hjertepasientene. Etiske dimensjoner og perspektiv
ble vektlagt så vel som behovet for mer spesialisert kli-
nisk kompetanse innenfor eksempel kardiomyopati,
LVAD og radialiskompresjoner. Behov for grunnleg-

gende sykepleie av høy kvalitet og videreutvikling av
ferdigheter ble belyst gjennom hjertekirurgiske pasien-
ters behov for søvn postoperativt og betydningen av å
redusere faren for akutt forvirring og psykoser hos
denne pasientgruppen i en svært sårbar fase.

Et annet tema som ble drøftet var veiledning - og
empowerment-filosofien, og hvilke konsekvenser en
slik tankegang vil ha for kardiologisk sykepleie.
Beslutningskompetente pasienter blir avgjørende for å
styrke evne til egenomsorg og det å kunne leve med
kronisk hjertesykdom. Undervisning og informasjon ble

kardiologisk sykepleie

– Jeg synes studiet ved HiAk har vært
veldig lærerikt og motiverende. I tillegg
til det rent kardiologiske har det vært
mye bra undervisning og temadager om
kommunikasjon, etikk og forskning.
Studiet anbefales absolutt til alle syke-
pleiere med spesiell interesse for kar-
diologiske pasienter!

student om studiet:

”
Helene Simonsen, 

Oslo Universitetssykehus Ullevål,
Hjertemedisinsk sengepost
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diskutert med hvilke tilnærmingsstrategier vi som kar-
diologiske sykepleiere må være oppmerksomme på og
ta i bruk overfor pasientene, for å skape trygghet og til-
lit - premisser for at pasientene skal kunne medvirke og
være aktive i spørsmål og avgjørelser knyttet til egen
helse. En bildekavalkade med historikk, tilbakeblikk og
resymé av studiet, presentasjon av studentene og for-
ventninger om muligheter og bruk av kompetansen i
kardiologisk sykepleie videre, ble gitt av Heidi Lunde
Elstad.

Studenterfaringer
Siste semester har for oss studenter stort sett hatt et
hovedfokus: fordypningsoppgave, som ledd i avslutning
av studiet. Oppgaven skulle være på 9000 ord, +/- 10
prosent. Tema og problemstilling skulle være relevant
for kardiologisk sykepleie relatert til hjertesykdom hos
voksne og deres pårørende innenfor det forebyggende,
behandlende eller rehabiliterende perspektiv. Opp-
gaven kunne utformes som et litteraturstudium, en
artikkel eller prosjektplan.

Felles for alle presentasjonene, var hvordan kunnska-
pen og kompetansen vi har tilegnet oss i løpet av studi-
et og gjennom den fordypningsoppgaven, kan brukes
aktivt videre i praksis overfor pasienter og pårørende
og fagmiljøet vårt. Det var mange av oss som var svært
spente og hadde gruet oss en del på forhånd for å stå
foran alle seminardeltakerne og presentere fordyp-
ningsoppgaven. I ettertid må vi absolutt si at det var
både lærerikt og morsomt, og at vi vokser med utfor-
dringene! Det var et høyt faglig nivå på det som ble pre-
sentert, og mange vil bidra til videre utvikling av faget
på ulike arenaer.

Avslutning
Seminaret ble avsluttet med en høytidlig seremoni med
et flott musikalsk innslag med vakker sang og piano-
spill, hilsen med overrekkelse av vitnemål fra dekan og
lærere, med påfølgende kake og kaffe. Senere på kvel-
den samlet kullet og lærerne seg til en svært hyggelig og
sosial festmiddag på restaurant i Lillestrøm hvor vi i
muntert lag kunne dele erfaringer og minner fra studie-
tiden og ikke minst gleden og stoltheten over å være
ferdig og ha nådd målet. Takk til Kari, Ann-Sofie, Kari K.
og Morten for gode ord og muntre innslag!

Vi vil samtidig få takke de av våre arbeidsgivere, som
så nytteverdien av å sende flere av oss i videreutdan-
ning og som har støttet oss økonomisk til frikjøp av stu-
dietid og eksamener under studiet. Vi er sikre på at vi
som faggruppe vil representere et positivt og forsterket
innslag i både fagutøvelse og fagutvikling – noe som vil
komme både pasienter, kollegaer og fagmiljøet vårt til
gode. Vi er alle medlemmer av NSF- LKS og har bidratt
til at faggruppen har 27 nye sykepleiere med videreut-
danning i kardiologisk sykepleie, av totalt 119 på lands-
basis pr. mai 2009. 

Tusen takk til Heidi Jerpseth og Heidi Lunde Elstad
som har loset oss trygt gjennom studiet og lykke til med
neste kull som begynner på HiAk høsten 2009.

Fordypningsoppgavene er tilgjengelig ved bibliote-
ket på Høgskolen i Akershus.

På vegne av kullet,
Gry Flingtorp og Lise Mildrid Ivarsson

– Jeg synes det har vært et spennende
og veldig lærerikt studium. Jeg kunne
blant annet lite om forskningsmetoder,
litteratursøk og kunnskap om ulike
typer studier. Nå har jeg sammen med to
andre studenter utført en litteraturstu-
die i tilknytning til avsluttende fordyp-
ningsoppgave som gikk veldig bra. Vi er
allerede i gang med å presentere oppga-
ven for våre kolleger og skal arbeide
videre med å endre rutiner ved vårt
arbeidssted. 

Ettersom dette var første gang studiet
ble gjennomført, erfarte vi enkelte gang-
er at ikke alle rutiner ble fulgt, men totalt
sett er jeg likevel meget godt fornøyd
med studiet. Opplevde at vi hadde
mange flinke forelesere med svært rele-
vante temaer, og stort sett var foredra-
gene tilgjengelig på Fronter dagen før
slik at man kunne forberede seg før fore-
lesningen. 

Nå gjenstår det bare for meg å søke
NSF om å bli godkjent som klinisk spesi-
alist i spesialsykepleie, ettersom jeg nå
tilfredsstiller de formelle kriteriene. 

student om studiet:

”

Nina F. Haldorsen,
Oslo Universitets-

sykehus
Rikshospitalet,
Akersbakken,

Thoraxkirurgisk
avdeling
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Merete Nøstbakken, kardiologisk student 

Kull fire ved kardiologisk videreutdanning i Bergen
omfatter 26 studenter fra hele landet.  Fellesnevneren er
at de er sykepleiere med brennende interes-
se for hjertepasienten. Noen har erfaring fra
hjerteovervåkning og hjerteintervensjon,
andre fra medisinsk- eller hjertesengepost,
hjerterehabilitering og sykehjem. Jeg har
selv erfaring innen arbeid med spinalskadde,
medisinsk overvåkning og elektrofysiologi-
og pacemaker/ICD-operasjonsstue. Jeg har
også, i samarbeid med en sykepleier og kar-
diolog ved Haukeland Universitetssykehus,
ansvar for hjemmemonitorering av ICD-pasi-
enter (Carelink-telekardiologi).

Kardiologistudiet tilsvarer 60 studiepoeng og inne-
bærer fem samlinger à to uker i tillegg til fire uker for-
dypningspraksis. Informasjonsdeling foregår nettbasert
via «It’s learning». Studiet går over tre semester. Sam-
lingene er delt inn i fem hovedemner; ustabilt koronar-
syndrom, hjertesvikt, arytmi, intervensjonsbehandling
og barne- og voksenkirurgi. Videreutdanningen har et
kontinuerlig fokus på kunnskapsbasert praksis der stu-
dentene skal lære å søke etter, kritisk vurdere og forstå

vitenskaplige artikler. Dette går parallelt med de kardio-
logiske forelesningene for å kunne hjelpe oss til å forstå
og tolke det vi leser og lærer. I tillegg er det egne fore-
lesninger om vitenskapsteori og statistikk for at vi stu-

denter skal ha evnen til å kunne bruke den
tilegnede kunnskapen.

I løpet av studiet har man én eksamens-
oppgave i forskningsmetode og kunnskaps-
basert praksis, én i statistikk og én i kritisk
analyse av vitenskapelig artikkel. Over jul er
det skoleeksamen i sykepleie, anatomi, fysio-
logi og patofysiologi, og til slutt i juni skal
fordypningsoppgaven innleveres. Emne for
fordypningsoppgaven velges av studenten
selv i samarbeid med arbeidsgiver. Man kan
velge emne innen de fem hovedemnene.

Hvorfor har vi valgt Høgskolen i Bergen?
Bergen har et veldig godt kardiologisk miljø. Leger og
sykepleiere er stadig på søk etter ny forskning, det sam-
tales og deles faglig kunnskap i gangene på sykehuset.
Foreleserne er leger og sykepleiere ved Hjerteavdelin-
gen på Haukeland Universitetssykehus, som til daglig er
i klinisk arbeid og har lang erfaring med hjertepasien-
ter. Skolen har også hentet eksterne forelesere fra både

«Med hjartet på rette staden...»

Kardiologisk Videreutdanning ved Høgskolen i Bergen: Et halvt år inn i studiet... Hvilke
erfaringer har vi gjort oss så langt?

«Det arbeidet 
som duger, er det 
som blir utført av 
dyktige hender, 

ledet av en klar hjerne 
og inspirert av 

et kjærlig hjerte.»
(Florence Nightingale)
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inn- og utland med erfaring innen sykepleie, psykologi,
hjerterehabilitering og forskningsmetode.

Helsearbeidere skal møte pasienten med kunnskap,
respekt og hjelpe til å lege sykdom og fremme helse hos
pasienten. Bredden på undervisningen er med på å
forme dyktige sykepleiere som kan gi god informasjon
til pasienten og føle større faglig tyngde og trygghet. I
tillegg vil vi ha et større fokus på å holde oss oppdatert
og kunne stille oss kritisk og analyserende til den nye
forskningen som stadig kommer. Mange av studentene
får dekket studiet av arbeidsgiver, men dessverre gjelder
det ikke alle. En del tar derfor utdannelsen på eget initi-
ativ og av egen lomme. Hver enkelt må også gjøre avta-
le med sin arbeidsgiver om eventuell høyere lønn som
spesialsykepleier. 

I forbindelse med septembersamlingen har jeg
stilt mine medstudenter spørsmål om hva de
mener om utdanningen:

– Du har nå gått et halvt år på videreutdannin-
gen. Hva synes du om Kardiologisk Videreutdanning
så langt? Hva er det mest spennende med utdanning-
en?
Trine Ludvigsen: 

– Det må være at jeg blir
kjent med sykepleiere fra
andre sykehus og andre
avdelinger. Jeg lærer mye
nytt og får utvidet fagkunn-
skapen. Jeg gleder meg
stort til fordypningspraksis
hvor man får muligheten
til å besøke sykehus i utlan-
det og innhente nye erfa-
ringer og kunnskap som
man kan ta med seg tilbake
til arbeidsplassen.

– Hva har vært mest interessant for deg til nå?
Berit Hynne Duvsete: – Jeg kunne lite om EKG-tolk-

ning på forhånd, og har derfor hatt stort utbytte av
denne undervisningen. Det har vært forståelig og kon-
kret, samt at de ulike foreleserne har repetert det på sin
måte. Jeg mener også at nytteverdien er stor når det gjel-
der trening i å holde presentasjon. Det var kjempenyttig
med to dager med psykolog Heddy Tangen fra Stavanger
for å lære å bli tryggere i den sammenheng.

– Hvilke erfaringer har du gjort deg?
Ingebjørg Kaljord Svalebjørg:
– Jeg har lært mye både
innenfor det kardiologiske
faget, i forhold til kunn-
skapsbasert praksis og det
å innhente kunnskap. Det
har vært kjekt å treffe kol-
leger fra andre sykehus
med erfaringer fra andre
områder enn jeg har. I til-
legg har jeg erfart at det å
ta videreutdanning krever
mye tid, og en må være vil-
lig til å satse både arbeids-
tid og ikke minst fritid, og
legge andre ting til side for
en periode. Samtidig får en mye igjen faglig og person-
lig. Jeg tror også det er en god investering for arbeids-
giver. Dessuten har jeg erfart at Bergen er en koselig by
å oppholde seg i!

– Har du opplevd endringer i arbeidet ditt som
følge av lærdom fra videreutdanningen?
Tove Mette Kristensen:
– Ja, samtale med pasien-
tene er blitt mer konstruk-
tiv. Det er mer interessant å
være med på undersøkel-
ser/tester på poliklinikken
etter EKG-undervisningen.
Jeg er også blitt tryggere på
veiledning til pasientene i
forhold til livsstil, røyking,
aktivitet og så videre.

– Får du støtte fra arbeidsgiver til å gå studiet?
Nina Anette Teigen: – Jeg får ingen støtte fra min
arbeidsgiver, men har valgt å betale studiet selv. Jeg ser
både positive og negative sider ved det. Det positive er
at jeg slipper bindingstid og står friere til å velge for-
dypningsdelen ut ifra eget ønske. Det negative er at stu-
diet er lagt opp til tett samarbeid med arbeidsgiver og

Hele kull fire ved videreutdanningen i Bergen.

Trine Ludvigsen 

Tove Mette Kristensen 

Ingebjørg Kaljord
Svalebjørg 
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hva en skal arbeide med i etterkant. For meg er det
ingen konkret plan, noe som kan føles som veldig sve-
vende, frustrerende og demotiverende. Likevel vil jeg si
at jeg synes kardiologi er veldig spennende, og for meg
har det vært det helt rette å ta det på eget initiativ.

– Ville du anbefale andre å ta Kardiologisk Videre-
utdanning ved Høgskolen i Bergen? Hvorfor?

Trond Røed Pettersen: – Som én av to menn vil jeg
absolutt anbefale andre menn å gjennomføre denne
utdannelsen. Det trengs hjertespesialiserte menn også!
Jeg arbeider selv på en generell medisinsk sengepost
der man skal «kunne litt om alt», i den forbindelse synes
jeg det er veldig godt å kunne ekstra om et så viktig

emne som kardiologien er.
Dette er en veldig lærerik
utdannelse.

Trond 
Røed Pettersen

Etter endt studium vil det bli presentasjon av hoved-
oppgavene i form av foredrag eller poster-utstilling ved
Haukeland Universitetssykehus. 26 nye hjertesyke-
pleiere vil da være engasjert og inspirert til å utvikle det
kardiologiske faget og kunne yte bedre sykepleie. 

Ved fagkonsulent Christine Swenson, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Hjertelinjen har etter hvert opparbeidet seg god over-
sikt over tilgjengelig og oppdatert faglitteratur. I tillegg
sitter vi med mye erfaring om hva pasientene lurer på
når de kommer hjem. Nå ønsker vi å tilby kardiologiske
sykepleiere nyhetsbrev hvor vi kan dele med oss noen
av våre erfaringer.

Hjertelinjen har eksistert siden 2001, og er en del av
Nasjonalforeningen for folkehelsens informasjonstil-
bud. Hjertelinjen er et gratis tilbud til alle pasienter,
pårørende, helsepersonell, og andre som har spørsmål
om hvordan man kan forebygge eller leve godt med
hjertesykdom. Telefonen er betjent av erfarne spesialsy-
kepleiere med taushetsplikt og innringer kan være ano-
nym. Hjertelinjen er ikke en medisinsk eller diagnostisk
tjeneste, men gir råd, og veiledning om aktuelle tema
som medisinbruk, kost, trening og rehabilitering.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største
humanitære bidragsyteren til norsk hjerte- og karforsk-
ning. Vi er arbeidsgivere for 26 stipendiater som har
sine arbeidsplasser på ulike sykehus rundt i landet.
Forskningen er nyttig og spennende, og interessefeltet
er stort. Vi ønsker at de kardiologiske sykepleiere skal få
et innblikk i den viktige forskningen Nasjonalforenin-
gens stipendiater jobber med.

Vi er også en stor leverandør av gratis informasjons-
brosjyrer til de fleste hjerteavdelinger. Hjertelinjen
håper at dere bruker brosjyrene og finner dem nyttige.
Vi vil gjerne ha tilbakemelding på brosjyrenes innhold
og språk, slik at vi stadig kan forbedre dem.

I det siste året har Hjertelinjen hatt økende pågang
med flere og flere innringere. En stor gruppe av de som
ringer er PCI pasienter som har hatt kort liggetid og
kanskje vært innom flere sykehus. Spørsmålene er
mange når de kommer hjem og det oppleves som en
lettelse å ha et sted å ringe. Vi erfarer at fra de sykehus
hvor sykepleiere aktivt forteller om Hjertelinjens eksis-
tens og deler ut vårt visittkort, får vi flere innringere. 

Vi ønsker ikke å være en konkurrent til eksisterende
informasjonstilbud på egne avdelinger, men et komple-
ment. For noen passer det bedre med en anonym tje-
neste hvor det er god tid til en prat. Informasjonsbe-
hovet er stort og vi mener at det aldri kan bli for mange
tilbud. 

Nå ønsker vi å satse på enda bedre dialog med syke-
pleiere på kardiologiske avdelinger. Vi som sitter på lin-
jen trenger å holde oss oppdatert på klinikken og hva
som skjer «der ute». I våre nyhetsbrev kan vi fortelle om
hvilke spørsmål vi ofte blir stilt, og hva pasientene
egentlig lurer på når de kommer hjem. 

Vårt fagfelt er dynamisk, pasientene mange og tiden
knapp. Derfor ser vi nytten av å utveksle informasjon og
hjelpe hverandre med faglig oppdatering. Hjertelinjen
ønsker derfor fremover å kunne dele aktuelle fag- og
forskningsartikler, diskusjoner og caser fra Hjertelinjen
med dere i form av et månedlig nyhetsbrev. 

Ønsker du å motta Nytt fra Hjertelinjen?  
Send din e-post adresse til:
hjertelinjen@nasjonalforeningen.no
For mer info: www.nasjonalforeningen.no

Ønsker du å motta nyhetsbrev 
fra Nasjonalforeningens Hjertelinje?
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Ved Bjarte Korsvold

På jobb
En mandag morgen, ja det er
faktisk over ett år siden nå, ble
jeg litt dårlig. Ikke noe vondt,
bare litt kvalm.  Måtte ta meg
en tur på toalettet å brekke
meg noen ganger før møtet som skulle begynne kl. 09.

Jeg husker det godt. Det var 5. mai 2008. Det skulle
vise seg å bli en annerledes dag.

Etter at møtet hadde gått helt fint gikk jeg for å spise
lunsj. Da ble jeg dårlig igjen og jeg var sikker på at jeg
hadde omgangssyken. Ikke vondt i venstre arm, ikke
vondt i brystet, ikke vondt noen steder annet at jeg var
kvalm og følte meg uvel.

Jeg ville gjerne gå hjem for å legge meg på sofaen
med en bøtte, men sjefen min som var med meg på
møtet, så meg rett inn i øynene og sa at jeg bare skulle
komme meg til en lege. Ikke komme tilbake på jobb før
legen hadde funnet ut at jeg var frisk, sa hun. Etter at jeg
hadde parkert bilen utenfor huset og gikk mot porten
tenkte jeg: «Jeg får vel heller gå til lege da, ellers får jeg
vel høre det når jeg kommer på jobb i morgen». Takk og
pris for sjefen, jeg gikk nemlig for en sjekk.

Til legen
Legen undersøkte meg med EKG med en gang og det så
jo helt fint ut sa han, men han ville snakke litt med en
kollega som tilfeldigvis var hjertespesialist, først. Da han
kom tilbake fikk jeg et spørsmål som jeg opplevde som
veldig merkelig akkurat da. Legen spurte: «Har du bil
med?» Jeg hadde jo parkert bilen hjemme og hadde gått
til legen. Det var jo bare 4-500 meter i luftlinje. «Nei»,
sier jeg litt usikker. «Bra» sier legen, «da bestiller jeg
ambulanse».

Ambulanse, det er i alle fall ikke for å kjøre meg hjem
tenkte jeg. Så var det hele i gang.

Haukeland Sykehus
Det var masse tanker som raste gjennom hodet på vei til
Haukeland Sykehus. Prøvde å være litt morsom i ambu-
lansen, men det virket ikke.  De fleste tankene var spørs-
mål og så tenkte jeg en del på at nå kom jeg helt sikkert
inn i et tungrodd, tregt og veldig fattig helsevesen hvor

alle sto i kø. Jeg hadde faktisk begynt å forberede meg
på krangle meg gjennom systemet. Du verden så feil jeg
tok da.

Jeg ble utrolig godt mottatt på akuttmottaket på
Haukeland av en sykepleier som gav meg en seng og
fortalte at hun skulle være med meg hele tiden på akutt-
mottaket og forklare hva som skjedde. Jeg ble tatt litt på
sengen, ikke bokstavlig da. Jeg hadde jo begynt å irritere
meg over hvor dårlig dette helsevesenet var, men plut-
selig opplevde jeg det motsatte. Merkelig nok ble jeg
veldig rolig og det jeg oppfattet til å være veldig profe-
sjonelle og kompetente helsearbeidere, fikk meg til å
tenke at det ser de jo ut som om de kan. Da kan jeg bare
slappe av og overlate hele situasjonen til dem. Det var
en utrolig god følelse. Jeg bekymret meg ikke lenger.

Jeg må jo ha vært tidlig på sykehuset eller ha hatt et
lite hjerteinfarkt for det tok nesten ett døgn før de var
sikker på at jeg hadde et infarkt. Jeg husker at det plut-
selig sto en person ved sengeenden min i hvit frakk og
lurte på om jeg hadde lyst å være med i et forsknings-
prosjekt. Jeg har alltid visst at jeg var litt spesiell og nå
hadde andre også oppdaget det. Flott. Et hjerteinfarkt
uten ST elevering. Dette var jo i løpet av første døgnet
og jeg var full av morfin. Jeg hadde vært med på det
meste i denne tilstanden og ja selvfølgelig, sa jeg, jeg er
med på alt.

Så gikk tingene slag i slag. Ultralydundersøkelse og
PCI. Fikk satt i 3 stenter i løpet av noe som jeg opplev-
de som ganske lang tid. Det var utrolig vondt å ligge i ro
så lenge. For en bergenser var det jo utrolig vanskelig å
holde kjeft, spesielt med morfin og likegyldighetssprøy-
te innabords. I ettertid er jeg ikke helt sikker på om
legen og sykepleierne syntes at jeg var like morsom
som jeg syntes selv.

Kjente ikke noe til selve blokkingen i det hele tatt og
ikke noe når de satt på plass stentene heller. Det var
ganske spennende å følge med på alle de monitorene.
Kunne følge med på hva som skjedde. Var ikke helt sik-
ker på hva jeg så på, men det var spennende. Jeg sa til
legen at det så ut som en ginsengrot og ikke et hjerte.
Kirurgen fortalte at dette hadde vært en teknisk vellyk-
ket operasjon. Puhhh..., så godt å høre.

Etter dette var formkurver bare stigende og etter en
uke på sykehus ble jeg sendt hjem med en sykemelding
og masse spørsmål oppe i hodet mitt. Hjertespesialisten

Rapport fra en hjertepasient:

Ikke noe tilbakesteg,
men fremover i en annen retning
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som behandlet meg spurte ofte om jeg hadde meldt
meg på Hjerterehabilitering og til slutt gjorde jeg det.

Sykepleierne og legene på Haukeland var og er fan-
tastiske. Det fysiske problemet mitt var nå løst og repa-
rert. 

Så var jeg alene med masse spørsmål. Hva skulle jeg
gjøre nå? Jeg må jo få si at jeg synes det var litt flaut å 
få hjerteinfarkt når jeg var 47 år. Det måtte jo være 
noe jeg hadde gjort galt. Livsstil for eksempel. Jeg var
glad for at jeg hadde sluttet å røyke lenge før jeg ble inn-
lagt. Da kunne jeg med hånden på hjertet (?) si at jeg
ikke røykte. Var det så enkelt at det var min skyld?
Tankene meldte seg igjen.

Jeg fikk 14 dagers sykemelding på Haukeland
Sykehus. En uke hadde jeg jo brukt opp alt. Jeg synes
det var litt kort sykemelding. Hadde jo trodd at jeg skul-
le bli sykemeldt i 4-6 uker. Jeg fant ut at jeg måtte for-
høre meg litt rundt.

Heldigvis har jeg mange gode venner og blant dem
en sykepleier. Hun fortalte meg at sykemeldingen fra
sykehuset skulle være nok til å få en legetime hos fast-
lege slik at han og jeg sammen kunne lage et opplegg
for å få meg tilbake til normalen. Kjempebra, da hadde
jeg et sted å begynne.

Hjerterehabilitering
Både fastlegen min og jeg var enig om at Hjerte-
rehabilitering var tingen. Jeg hadde jo allerede meldt
min interesse, så da var det bare å vente.

Ventetiden var kort og jeg ble innkalt til belastnings-
test. Ergometersykkel med belastning, EKG og blod-
trykksmåling. Det må jo ha gått bra for jeg fikk plass på
Hjerterehabiliteringen like etterpå.

Sett i ettertid var nok Hjerterehabiliteringen den vik-

tigste behandlingen for å komme tilbake til normal gjen-
ge.

På Hjerterehabiliteringen fikk vi lære om hva som
hadde skjedd, om hvorfor det hadde skjedd og så fikk vi
spørre så mye vi ville. Du verden så beroligende det var.
Vi var en gjeng i samme situasjon som delte historier og
erfaringer og vi fikk et merkelig godt samhold.

Vi fikk også mye fysisk trening med fysioterapeut.
Denne treningen var ganske hard og ingen i min grup-
pe eller som jeg kjenner til hadde noe vondt av det. 

Med dette friskt i minne begynte jeg med fjellturer,
med svømming og med forskjellige fysiske aktiviteter.
Hjerterehabiliteringen gav meg mot og styrke til å gjøre
det.

Jeg ville ikke vært foruten denne Hjerterehabiliterin-
gen i det hele tatt.  Jeg skjønner ikke hvorfor noen pasi-
enter velger vekk rehabiliteringen.

På Haukeland Sykehus blir den drevet av noen vidun-
derlige sykepleiere og en fantastisk fysioterapeut og de
fortjener all den ros de kan få.

Det var Hjerterehabiliteringen på Haukeland Syke-
hus som fikk orden på alle tankene og spørsmålene som
sirklet i hodet mitt og fikk orden på den viktige tiden
etter hjerteinfarktet.

Noen uker går jeg på fjellet fem ganger og jeg svøm-
mer i basseng om morgenen fem ganger i uken en hel
time. Jeg koser meg. Jeg tar noen forhåndsregler med
utstyr, men går hvor som helst og gjerne alene.

Den 25. mai dette året gikk jeg Syvfjellsturen i Ber-
gen og gjennomførte med glans.

Er det noen som blir med neste år?
Nå opplever jeg det ikke som noe tilbakeskritt å ha

hatt hjerteinfarkt, men jeg går fremover i en annen ret-
ning.

Rundemannen 
retning sydover 

mot Flesland.
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Torsdag 12. november

Møteledere: Brage Amundsen og Merete G. Nordstad
16.00 – 16.45 Registrering / Utstilling
16.45 – 16.50 Velkommen, Leder NHF, Brage Amundsen
16.50 – 17.30 Søvnapne og hjertesvikt  Tobias H. Bjørkeng, lege/stipendiat, Lovisenberg Diakonale sykehus
17.30 – 18.00 Kaffe / utstilling 
18.00 – 18.30 Skreddersydd behandling – bør hjertesviktpasienter gentestes?

Merete G. Nordstad, hjertesviktsykepleier, Lovisenberg D.sykehus
18.30 – 19.15 Simdaxbehandling ved hjertesvikt. 

Per Kvidal MD, PhD, överläkare, kardiologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
20.30 Middag, Hotell Europa

Fredag 13. november

Møteledere: Marit Aarønæs og Birgitta Blakstad Nilsson
09.00 – 09.20 Årsmøte / Valg
09.20 – 10.00 Saltrestriksjoner og utfordringer

Ernæringsfysiolog Tiril Gaare Mikkelsen, Lovisenberg Diakonale SH
10.00 – 10.20 Kaffe / Utstilling
10.20 – 10.45 Up-date; nye guidelines, nye kliniske trials

Stipendiat/lege Marit Aarønæs, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
10.45 – 11.10 HF-action,  Birgitta Blakstad Nilsson, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
11.15 – 12.00 Hjertesvikt og nyrer, hva bør de med ansvar for hjertesviktpasienter kjenne til? 

Trond Jenssen, prof. dr. med., Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Universitetet i Tromsø.
12.00 – 13.00 Lunch / utstilling
13.00 – 13.45 Hjertesvikt hos voksne med medfødte hjertefeil.

Gunnar Erikssen, overlege, dr. med., Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
13.45 – 14.05 Sykepleierens rolle og betydning for voksne med medfødte hjertefeil.

Anne Skeide, kontaktsykepleier, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
14.00 – 14.20 Kaffe, frukt, utstilling
14.20 – 15.00 Motivasjon i forhold til livsstilsendring.

Idrettspedagog, Marte Bentzen, Feiringklinikken
15.00 Avslutning og evaluering.

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Hjerteposten nr 3 - 2009

Velkommen til Norsk Hjertesviktforums seminar 2009

12.-13.november i Oslo,
Oslo Universitetssykehus, Ullevål og Hotell Europa

Påmelding: www.kongress.no

HJERTESVIKTFORUM 2009

Program
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10th Annual Spring Meeting on

Cardiovascular Nursing
Geneve, Sveits  12. - 13. mars 2010

Viktige datoer:
Abstractfrist: 1. desember 2009
Frist for tidlig påmelding: 1. februar 2010

Mer informasjon: www.escardio.org/congresses/cardio-nursing-2010/
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NSF-LKS Troms
Leder: Marina Nilsen
marina.nilsen@unn.no
UNN Hjerte-kar poliklinikk
Postboks 102, 9038 Tromsø  
Tlf:  77 62 69 20  /  915 91 603

NSF-LKS Nordland
Leder: Stina Pedersen
stina.therese.pedersen@nlsh.no
pedersenstina@hotmail.com
Hellåsvn 7A , 8011 Bodø
Tlf: 952 61 763

NSF-LKS Nord-Trøndelag
Leder: Bente Moksnes
bentemok@start.no 
Matbergveien 9, 7600 Levanger
Tlf: 909 81 851

NSF-LKS Sør-Trøndelag
Leder: Eli Grut
Eli.Grut@stolav.no /eligrut@gmail.com
Gaupeveien 33F, 7082 Kattem
Tlf: 72 58 12 82/ 454 73 678
Jobb: 73 86 70 06 

NSF-LKS Møre og Romsdal
Leder: Berit Hustad Birkeland
bhbirk@online.no
Adj. Dørumsgt. 4, 6413 Molde
Tlf: 975 19 863

NSF-LKS Hordaland
Leder: Torill Christensen
tollec@hotmail.com
torill.christensen@helse-bergen.no
Lyngbøkollen 81, 5164 Laksevåg
Tlf: 402 80 654

NSF-LKS Rogaland
Leder: Ellen Hokholt
Elle-hok@online.no
Nygårdsvn. 6, 5500 Haugesund
Tlf: 474 09 535

NSF-LKS Aust- og Vest-Agder
Leder: Kai Rune Glomså
kai.rune.glomsa@sshf.no
Møllevannsveien 77c, 
4617 Kristiansand
Tlf: 909 77 127

NSF-LKS Oslo/Akershus
Leder: Rolf Arne Stein
rolfarne.stein@akersykehus.no
rastein@broadpark.no
Tlf: 450 23 699

NSF-LKS Hedmark og Oppland
Leder: Marit Hørthe 
Marit.Horthe@sykehuset-innlandet.no
synapse@combitel.no
Suttestadv. 12b, 2613 Lillehammer
Tlf: 922 52 468

Buskerud
Leder: Katrine Buun Lyngås
Katrine.Buun.Lyngaas@sb-hf.no
Sykehuset Buskerud HF, Medisin 1 
Dronninggata 28, 3004 Drammen
Tlf. jobb: 32 80 41 06
Mobil: 926 53 982

Kontaktpersoner i fylker som ikke 
har lokalgruppe:

Østfold
Sissel Solberg
Daghospitalet, hjertepoliklinikken
Sykehuset Østfold HF, Moss
sissol@so-hf.no
Tlf: 698 66 932

NSF-LKS Vestfold
Leder: Grethe Skar
Lindholmveien 6
3133 Duken 
Tlf: 992 34 385
grethe.skar@siv.no
Sentralsykehuset i Vestfold

Medlemmer som ønsker å etablere lokalgrupper – ta kontakt 
med Irene Drotningsvik på e-post:  irene.drotningsvik@helse-bergen.no

Det er utarbeidet egen «Håndbok for hjelp til etablering av nye lokalgrupper». 

Oversikt over etablerte lokallag NSF-LKS: Lokalgruppene

Line kontaktet hjertepoliklinikken og Irene Drotnings-
vik, og fikk informasjon om hvordan danne en lokal fag-
gruppe. Det var ikke vanskelig å rekruttere ildsjeler!
Else Marie Christiansen og Ingebjørg Mikaelsen på hjer-
tepoliklinikken har lenge hatt ønske om å starte en
lokalgruppe, men engasjementet har ikke vært til stede
før nå. 

Hensikten med lokalgruppen vår er å samle syke-
pleiere som har interesse innenfor sykepleie til hjerte-
pasienter, skape et forum for idé- og kunnskapsutvik-
ling, dele erfaringer og bidra til økt engasjement for
faget.

Vi har planlagt vår første temakveld 29. oktober, der
stipendiat Christian Eek ved Rikshospitalet skal holde
foredrag om hjertesykdom og siste nytt innen behand-
ling. Siden dette er vår første temakveld, blir dette også
en gyllen sjanse til å presentere lokalgruppen. Tema-
kvelden holdes i Svanevillaen bak Sykehuset Buskerud,
kl. 18.00-20.30. Vi er også veldig stolte av å ha fått tildelt
Kongressen i 2011!!

Styret har en sammensetning av nyutdannede og er-
farne sykepleiere ved hjertepoliklinikken og hjerteme-

disinsk avdeling ved Sykehuset Buskerud HF. Vi øns-
ker flere medlemmer og ildsjeler, gjerne fra andre ar-
beidssteder i fylket. 

Styret består av:
• Katrine Buun Lyngås (fagutviklingssykepleier og spe-
sialsykepleier på hjertemedisinsk avdeling)
• Else Marie Christiansen (sykepleier på hjertepolikli-
nikken og hjertesykepleier)
• Marie Therese Hallonen (sykepleier og kommunekon-
takt på hjertemedisinsk avdeling)
• Sigrun Helene Holm (sykepleier på hjertemedisinsk
avdeling)
• Line Spiten (tillitsvalgt og sykepleier på hjertemed-
isinsk avdeling)
• Ingebjørg Mikaelsen (sykepleier på hjertepoliklinik-
ken og hjertesykepleier)
• Elisabeth Granli (sykepleier på hjertemedisinsk avde-
ling)
• Karoline Ramfjord (sykepleier på hjertemedisinsk av-
deling)

Presentasjon av lokalgruppe Buskerud
Gjennom sin rolle som tillitsvalgt og sykepleier på hjerteavdelingen ved Sykehuset
Buskerud HF, kom Line Spiten i kontakt med andre faggrupper. Etter en inspirerende 
kongress i Oslo i mai i år, kom idéen om en egen lokalgruppe i Buskerud. 
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LKS Buskerud fra venstre: 
Marie, Elisabeth, Ingebjørg, Else Marie, Line, 

Katrine, Karoline. Foran: Sigrun.
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Lokalgruppene

Tone M. Norekvål disputerte fredag 16. oktober for
PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhand-
linga «Patient-reported outcomes in women after
myocardial infarction – a longitudinal study of
quality of life, sense of coherence and perceived
positive effects.» 

Ny doktorgrad:

Livskvalitet hjå kvinner 
med gjennomgått hjerteinfarkt

PhD Tone M. Norekvål 
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Seks stipend à kr 8000,- utlyses til medlemmer i NSF-LKS

Kriterier og retningslinjer for NSF-LKS stipend:
Stipendene tildeles sykepleiere som
• Skal presentere egne prosjekter eller holde foredrag
• Ønsker å delta på seminar/kongresser
• Ønsker støtte til faglig prosjekt/utviklingsarbeid (ikke utdanning)
• Ønsker hospitering ved sykehus/institusjoner/innenlands/utenlands

Kriterier
• Medlemskap i NSF-LKS de siste to årene ved søknadsfrist.
• À jour med medlemskontingenten 
• Begrunnet søknad på eget søknadsskjema

som ligger på www.sykepleierforbundet.no/lks

Beslutning om tildeling av stipend treffes av styret i NSF-LKS. 

Utbetaling av stipend
Forutsetning for utbetalt stipend er at det i ettertid leveres en rapport/artikkel
som kan publiseres i Hjerteposten og /eller på NSF-LKS sine nettsider.
Rapporten sendes på e-post til: carina.alm@nasjonalforeningen.no

• Frist for innlevering av rapport er en måned etter at aktiviteten er avsluttet.
En kan søke om å overføre stipendet til neste år dersom aktiviteten blir
utsatt.

• Pengene må brukes til formålet det er søkt for. Det kan søkes om overfø-
ring av stipendet til annen aktivitet dersom denne er til samme formål som
grunnlaget for mottatt stipend.

• Søknad om overføring av stipend må skje skriftlig innen 1. desember sam-
me år som tildelingen. Søknadene behandles individuelt av styret i NSF-
LKS.

• Stipendet er personlig og kan ikke overføres til andre. 
• Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter når rapporten er god-

kjent. Reiseregningsskjema ligger på www.sykepleierforbundet.no/lks
• Reiseregning og originalkvitteringer må vedlegges, sammen med ditt kon-

tonummer.
• Det blir ikke utbetalt diettgodtgjørelse 
• Stipendet dekker følgende utgifter:

Reise  -  Kursavgift/deltakeravgift  -  Overnatting
Utgifter utover stipendbeløpet dekkes ikke.

Søknadsfrist:
Søknaden sendes elektronisk og må være NSF-LKS i hende 1. februar
2010.

Medlemssstipend 2010 
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KONGRESSKALENDER    

Styret i NSF-LKS ved medlemsansvarlig ønsker å ha en oversikt over alle medlemmenes
e-postadresser, slik at styret kan sende ut informasjon raskt og billig.
Send e-postadressen din til medlemsansvarlig Rolf Arne Stein:  rastein@broadpark.no

NB! Varsle oss ved endring av e-postadressen.

Vi vil ha e-postadressen din!

Velkommen til NSF-LKS kongress og GF 
i Trondheim 4. - 6. mai 2010

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

25. – 27. oktober 2009 The 6th International Meeting On Intensive Cardiac Care www.isas.co.il/cardiac-care2009 
Tel Aviv, Israel

12. – 13. november 2009 Hjertesviktforum www.hjertesviktforum.no
Oslo

9. – 12. desember 2009 EUROECHO 2009 www.escardio.org
Madrid, Spania

10. – 12. desember 2009 The 2nd International Conference on Fixed Combination www.paragn-conventions.com/fixed09 
Valencia, Spania in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia and

Diabetes Mellitus

29. – 31. januar 2010 NCS Vintermøte 2010 www.hjerte.no
Lillehammer

18. – 21. februar 2010 2nd  World Congress on Controversies www.comtecmed.com/ccare/2010
Istanbul, Tyrkia in Cardiovascular Disease Abstraktfrist 02.11.09

12. – 13. mars 2010 10th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing www.escardio.org
Geneva. Sveits Abstraktfrist 01.12.10

04. – 06. mai 2010 NSF-LKS kongress Abstraktfrist 15.12.09
Trondheim

05. -  07. mai 2010 EuroPRevent 2010 www.escardio.org/congresses/europrevent-2010
Praha, Tsjekkia Abstraktfrist 19.11.09 

06. – 08. mai 2010 NCS Vårmøte www.congrex.no
Oslo

29. mai – 1. juni 2010 Heart Failure 2010 www.escardio.org
Berlin, Tyskland

16. – 19. juni 2010 World Congress of Cardiology www.worldcardiocongress.org
Bejing, Kina Abstraktfrist 02.06.09

28. aug – 01. sep 2010 ESC congress 2010 http://www.escardio.org/congresses/esc-2010
Stockholm, Sverige Abstraktfrist 14.02.10
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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.
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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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Kontakt: 
98209192 / 63835750 
jwk@bergmandiag.no
www.bergmandiag.no

• Helautomatisk instrument 
for analyse av hasteparametere i blod

• Designet for pasientnær analysering – meget enkelt: 
”Ta prøven – sett den i instrumentet – trykk Start”

• Kontinuerlig pålasting av prøver 
(opp til 30 prøver pr time)

• Kompakt og fleksibel 
• Kvalitet: høy sensitivitet og spesifisitet

• Genialt enkelt ”All-in-one” reagens konsept
• Selektiv – utfører kun ønskede analyser – økonomisk

• 2-veis kobling til journalsystem (LIS/HIS/Radiance)
• Ingen kontakt med biologisk materiale

”Kombinasjon av hurtighet og enkelhet, samt kvalitet tilsvarende store labsystemer”
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β1-selektivitet er viktig

www.emconcor.com

MERCK deg: www.cibis3.info

1,25 mg 5 mg

7,5 mg 10 mg

2,5 mg

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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