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Reduserer kolesterolet effektivt

  

Flertallet av voksne nordmenn har kolesterol over det 
anbefalte nivået på 5 mmol/l*. Høyt kolesterol er en av 
de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer. 
Senkes kolesterolnivået med 10 %, reduseres risikoen for 
hjerte- og karsykdommer med 20-50 %. Vita Proaktiv er en 
unik plantemargarin med dokumentert effekt som reduserer 
kolesterolet med 10 %. Les mer på vitahjertego.no

* Kilde: Folkehelseinstituttet.

Anbefales av
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Styret i NSF-LKS 2011:

Kjære medlemmer!
Når Hjerteposten kommer i post-
kassen er vi kommet godt inn i
november og adventstiden nærmer
seg med stormskritt. Lokalgruppene
er i gang med sin aktivitet og det
har vært arrangert flere spennende
temakvelder. Benytter anledningen
til å gratulere Lokalgruppen i Oslo/
Akershus som i år har 10 års jubi-
leum. 

Styret i Landsgruppen har hatt en
aktiv periode. Høsten har vært pre-
get av mange møter. Vi er allerede
godt i gang med planleggingen av
neste års kongress i Molde 25.-27.
april 2012. Styret har hatt omvisning
på hotellet som har flotte kongress-
lokaler og en nydelig beliggenhet. Vi
har også startet samarbeidet med
lokalgruppen i Møre og Romsdal.
Sammen skal vi sette sammen et
spennende faglig program og friste
med kjekke sosiale aktiviteter. 

Som leder skal man representere
faggruppen i flere møter i NSF.
Sentralt fagpolitisk råd og Sentralt
fagforum er inspirerende møter
hvor man treffer andre faggruppele-
dere. Møtene er nyttige av flere for-
skjellige årsaker. Her kan man bygge
nettverk og utveksle erfaringer. I til-
legg kan man få innspill og tips
innenfor fagfelt som ligger nært opp
mot kardiologien. DRG-poeng var et
sentralt tema på høstens Sentralt
Fagforum. Her har politikken endret
seg fra at det kun var legetjenester
som gav DRG-poeng, til at det nå er
selve tjenesten som bestemmer

hvor mange poeng som gis. Dette er
et viktig tema for utviklingen av
sykepleiedrevne poliklinikker og
finansieringen av disse. Her skjer
det mye spennende og budskapet
er at vi må dokumentere den job-
ben vi som sykepleiere gjør. Dette
uavhengig av om man per dags dato
får betaling for det. Man kan vanske-
lig argumentere for tidsbruk og krav
om økede bevilgninger hvis dette
ikke blir beskrevet i form av statis-
tikk. 

I år arrangerer også Sykepleierfor-
bundet Landsmøte 7.-11. november.
Det er gledelig for oss som er opp-
tatt av helsefremmende og forebyg-
gende sykepleie at dette er en egen
sak på Landsmøtet. Hovedutford-
ringene fremover vil være de ikke-
smittsomme sykdommene. Hjerte-
karsykdommer er blant disse. Det er
fremmet forslag om at NSF skal ha
helsefremmende – og forebyggende
arbeid som et satsningsområde i
den langsiktige politikken. En annen
viktig sak på Landsmøtet for oss i
NSF-LKS er NSFs integrasjon av fag-
gruppene. Her er det blant annet
lagt frem forslag om en felles mal
for faggruppenes vedtekter. Det blir
spennende å se hva som går igjen-
nom på Landsmøtet, og NSF-LKS må
ta følgene av vedtakene videre på
Generalforsamling i Molde. Vi deltar
på Landsmøtet for å sikre våre inter-
esser.

Vi i NSF-LKS synes det er gledelig at
det i høst er kommet to nye videre-

utdanningsmuligheter innenfor vårt
fagfelt. Høgskolen i Trondheim har
startet opp sitt første kull i videre-
utdanning i kardiologisk sykepleie. I
tillegg er det for første gang blitt
mulig å ta klinisk master som påbyg-
ging til videreutdanningen i kardio-
logi på Høgskolen i Bergen. Du kan
lese mer om begge utdanningene i
denne utgaven av Hjerteposten.

Jeg vil også oppfordre alle som job-
ber med et spennende prosjekt til å
bruke vinterkvelden til å skrive på
et abstract til neste års NSF-LKS kon-
gress. Vi vil ha inn abstract til både
poster og presentasjoner. Frist for
innlevering er 12. desember.

10. oktober fikk vi den triste nyhe-
ten om at Berith Hjellestad hadde
tapt kampen mot kreften. Berith var
med fra starten av og satt i styret til
Landsgruppen av kardiologiske sy-
kepleiere fra 1993 til 2003. For sitt
bidrag i LKS ble hun utnevnt til
Æresmedlem i 2006. Engasjert, dyk-
tig, medmenneskelig, motiverende,
inspirerende og humørfull er be-
skrivelser som følger Berith. I vårt
miljø vil Berith sårt bli savnet. Vi
sender våre varmeste tanker til fami-
lien. 

Styret i NSF-LKS ønsker alle en god
førjulstid, husk at det er viktig å ta
vare på seg selv og at «det blir jul
allikevel».

Hjertelig hilsen Siv

Sara Marie Berg er nytt redaksjonsmedlem i
Hjerteposten fra og med dette nummeret. 

Hun er født og oppvokst i Vardø, men de siste 10 årene
har hun bodd i Tromsø. Sara jobber ved Hjerte/lunge/
kar kirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Trom-
sø. Hun har alltid hatt en interesse for skriving og synes
det høres spennende ut å få være med å jobbe for
Hjerteposten. Vi ønsker Sara velkommen i redaksjonen
og lykke til!

Varamedlem i NSF-LKS styret, Marit Inderhaug
Husby, vil også være en del av redaksjonskomitéen.
Marit ønskes også velkommen og lykke til!

Nytt redaksjonsmedlem i Hjerteposten, 
Sara Marie Berg, Tromsø.

Nye redaksjonsmedlemmer 
i Hjerteposten
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Minneord
Berith Hjellestad døde 10. oktober 2011, etter langvarig
sykdom. Hun ble bare 59 år. Berith har vært en sentral
person i Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere
(LKS). Hun ble valgt inn i det første styret i 1993 og er
den med lengst fartstid som styremedlem. I 10 år hadde
hun hovedansvaret for økonomien og klarte i løpet av
få år å opparbeide et solid overskudd, noe landsgrup-
pen fremdeles nyter godt av. I tillegg bidro hun med
sine personlige og faglige erfaringer, og sitt smittende
engasjement både som foreleser på kongresser og som
arrangør av våre egne nasjonale kongresser. Hun ble i
2006 tildelt livslangt æresmedlemsskap for sin innsats
for landsgruppen.

Det var særlig hjertesviktpasientene som fikk nyte
godt av Beriths energi og pågangsmot. I 1999 startet
hun opp Hjertesviktpoliklinikken ved Haukeland Uni-
versitetssykehus – som en av de første i landet. Som
følge av denne virksomheten tok hun i 2000, i regi av
LKS, initiativet til en kartlegging av hjertesviktpolikli-
nikkene i Norge. Resultatet fra denne undersøkelsen ble
presentert ved den Nordiske Kardiologiske Kongressen
i 2003. Berith har også publisert en artikkel i Tidsskriftet
Sykepleien (2002) med tittelen «Ivaretar poliklinikken
pasientens behov?». Hun var med på å starte opp Norsk
Hjertesviktforum (NHF), også her var hun styremedlem
i mange år. 

Berith har vært viktig for de første kullene i Videre-
utdanning i Kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i
Bergen. Her formidlet hun særlig sin kunnskap om, og
erfaringer fra det praktiske livet på sviktpoliklinikken.
Hun bidro også som foredragsholder om hjertesvikt og
ivaretakelse av denne pasientgruppen både lokalt, na-
sjonalt og internasjonalt.

Berith hadde et helt spesielt nærvær i omgang med
sine pasienter, hun var varm og sjenerøs i samvær med
sine kolleger og hun var vital, visjonær og engasjert i sitt
arbeid for LKS. Hun vil bli dypt savnet.

På vegne av tidligere og 
nåværende styremedlemmer i LKS,

Nina Fålun

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Hjerteposten nr 3 - 20116

Vi ble kjent med Berith gjennom etableringen av Kar-
diologisk sykepleierforening for mange år siden. Berith
ble raskt et aktivt medlem av styret vårt, og regnskap
ble hennes hovedfelt der, i mange år. I tillegg bidro hun
med faglige erfaringer, et bredt nettverk av bekjente
som kunne forelese, og hun sa sjelden nei til en utfor-
dring eller fler. Hun ble utnevnt til livslangt æresmed-
lemsskap for denne innsatsen. 

Dette ble starten på et langt, varmt og nært kollegialt
vennskap. For ikke bare engasjerte Berith seg i styret og
etablering av foreningen for hjertesykepleiere i Norge,
hun var også grunnpilaren mellom hjertesviktpolikli-
nikken i Bergen og transplantasjonsvirksomheten på
Rikshospitalet, der vi jobbet, på sykepleieplan. 

Vi lærte en unik personlighet å kjenne. Ingen annen
sykepleier har fått så mange lovord av sine pasienter og
deres pårørende. De forgudet Berith, og hun var virkelig
pasientens advokat. Hun hadde alltid tid, lyttet, gav gode
råd, var ærlig og direkte på en utrolig fin måte. 

En gang fulgte hun en pasient fra Bergen til Oslo når
han ble innkalt til transplantasjon. Han hadde ingen
nære pårørende, og Berith gikk standby i flere måneder
mens han ventet på sin ikke-tidfestede operasjon. Av-
talen var at han kunne ringe henne når som helst på
døgnet, dvs. når han ble innkalt til transplantasjonen, og
raskest mulig skulle komme seg av gårde. Hun lovet å
følge ham på denne viktige reisen, og det gjorde hun! 

Enkelte pasienter ville helst ikke gå på kontroll i
Bergen når Berith ikke var der, flere hadde hennes pri-
vate telefonnummer og inviterte henne hjem til seg, og
flere var mer opptatt av hennes helse og sykdomsforløp
enn sitt eget, når de kom til kontroll hos oss. Ja, for
Berith var åpen om sin sykdom.

Et par av oss var så heldige å få være på Verdens-
kongress i Australia sammen med henne, også. Det var
en fantastisk tur, der det også ble tid til sightseeing 
og middager med vin og de gode samtalene. Hun var 
alltid tilstede for hver enkelt, lyttende og reflekterende.
Berith var en enestående støtte for sin overlegekollega,
som gikk med krykker. Hun var alltid ved hans side, 
gav en støttende hånd, et oppmuntrende blikk eller
nikk med hodet, under hele reisen. Dette med den stør-

ste selvfølge og uten å lage noe oppstuss ut av det. 
Etter at Berith ble syk, likte hun dårlig å fly, og fant

mye glede over å ferdes i de nærmere områder i stedet.
Vi fikk gode referater om hytteutbygging og gleden
over å få et pustehull for seg og hunden på fjellet. Hun
fortalte med innlevelse og kjærlighet om det nydelige
stedet, der også venner og familie kunne bli med, eller
hun og hunden hadde en langhelg alene for å lade bat-
teriene. Berith ble også med på weekendtur til Annes
hytte i Trysil for få år siden. Vi gikk den berømte rype-
marsjen, der flere tusen damer går i kø i fjellet. Berith
var ved godt mot, hun hadde krefter til å fullføre 12 km-
løypa, og var glad og optimist, men også realistisk og til
tider litt redd for hva morgendagen ville bringe. Det ble
noen dype samtaler underveis – og en livsvisdom og
filosofi det er få forunt å ha, og å kunne meddele videre.
Det ble mer Berith som trøstet enn som fikk trøst.

Men heldigvis ble det flere turer til Oslo, også i
denne fasen. Hun uttrykte håp og bedring, til og med på
Hjertesviktforum i fjor vinter. 

Berith skrev nydelige, personlige julekort, var alltid
opptatt av at andre skulle ha det bra, og vi hørte henne
aldri klage. Allikevel forstod vi at hun hadde vært igjen-
nom en utrolig tøff behandling første gangen, og at hun
vegret seg for å gå på dette en gang til, da «lynet» slo ned
på ny. 

Livet
blir aldri 
det samme igjen
når et kjært smil
har sloknet.

Våre tanker går til hennes familie, hennes nære ven-
ner og kolleger. Savnet blir stort, men minnene vil vi ta
vare på i våre hjerter. Et enestående, unikt medmennes-
ke har gått bort. Vi var heldige som lærte henne å kjen-
ne.

Fred over Beriths minne!                                      

Marit Hellesvik, Ingelin Grov og Anne Relbo
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Skrevet av Anne Berg 

Steinar Madsen er avdelingsoverlege ved Statens lege-
middelverk. Hans foredrag under kongressen i Dram-
men i år gav et meget interessant innblikk i naturme-
disinens verden og dens viderverdigheter. Han startet
med å stille spørsmålet: – Er alternativ behandling far-
lig? Svaret hans viser lav risiko ved de fleste alternative
behandlingsformer, og at de sjelden gir alvorlige bivirk-
ninger. Men ifølge Madsen har de fleste alternative
behandlingsformer også relativt liten nytte. Det som kan
være farlig, er interaksjoner med legemidler. 

Begrep innen naturmedisin
Madsen forklarte noen begrep innen naturmedisinen.
For mange er dette kjente begrep, men hva betyr de
egentlig? 

• Kosttilskudd, brukes for å supplere kostholdet
Næringsmiddel, f.eks Omega-3

• Naturmiddel, brukes mot en bestemt tilstand
Næringsmiddel, f.eks Solhatt mot lett forkjølelse

• Tradisjonelle plantebaserte legemidler 
Planteprodukter godkjent på bakgrunn av bruk
i folkemedisinen, krav til kvalitet.

• Naturlegemiddel
Produkter godkjent på bakgrunn av bruk 
i folkemedisinen, krav til kvalitet. 

Nytten av naturmedisiner
Av kosttilskudd og naturmidler har vi homeopatiske
preparater, vitaminer, sporstoffer og mineraler, plante-
preparater, animalske preparater og kjemikalier. Ekte
homeopatiske legemidler er helt ufarlige, men allergis-
ke reaksjoner kan forekomme på grunn av tilsetninger
og forurensinger som for eksempel fargestoffer, mugg
og sopp. 

Store vitenskapelige studier har vist at vitamintil-
skudd ikke har noen positiv virkning dersom man har
et normalt godt kosthold og ikke har spesielle sykdom-
mer. Noen vitaminer kan være skadelige, for eksempel
øker Folsyre risikoen for kreft hos eldre. Folsyre til gra-
vide og D-vitamintilskudd er anbefalt.  Av planteprepa-
rater er ca 20 godkjent av Legemiddelverket. Disse pre-
paratene har vært i bruk i minst 30 år og virkning er
sannsynlig. Tusenvis av preparater blir derimot ikke god-

kjent på grunn av risiko for allergiske reaksjoner, for-
urensninger og ulovlige tilsetninger.  Av animalske pre-
parater finnes det mye forskjellig, alt fra rovdyrhorn til
kjønnsorganer. Disse brukes blant annet som potens-
styrkende middel, men er lite brukt i Norge. Risikoen er
først og fremst innhold av bakterier, virus og prioner. 

Det finnes store mengder kjemikalier og legemid-
dellignende substanser. Et eksempel er Dinitrofenol,
som er et meget potent slankemiddel og har livsfarlige
bivirkninger i form av feber, muskelskader og eventuelt
død. Dette middelet er i bruk i Norge. 

Kan naturmedisiner påvirke 
legemidler som vi bruker? 
I følge Madsen er svaret ja. Naturmedisiner kan påvirke
legemidler på flere ulike måter; de kan hemme eller
fremme opptak, nedbrytning eller utskillelse av hveran-
dre, og de kan svekke eller forsterke virkningen av hver-
andre. Johannesurt, som brukes mot depresjon, slapp-
het og dårlig matlyst, regnes som «den store stygge
ulven». Johannesurt gir interaksjoner med medisiner
som: 

• Warfarin, hvor den senker INR-verdien og dermed
øker faren for blodproppdannelse. 

• Ciklosporin, hvor den gir redusert blodkonsentra-
sjon og fare for avstøtning. 

• HIV-midler, hvor den gir redusert blodkonsentra-
sjon og dermed redusert effekt. 

• P-piller, hvor den gir redusert østrogenkonsentra-
sjon, fare for blødninger og uønsket svangerskap. 

• Antiepileptiske medisiner, hvor den gir redusert
konsentrasjon av fenytoin og karbamazepin. 

Interaksjoner med warfarin
Warfarin er det legemidlet som gir flest alvorlige og
dødelige bivirkninger i Norge. Bivirkningene skyldes
enten høy INR som kan gi blødninger, eller lav INR som
kan gi blodpropp. Warfarin skal ikke brukes sammen
med naturmidler uten nøye kontroll.

Ginseng brukes som et styrkende kosttilskudd, og
har lange tradisjoner blant annet i Kina. Ginseng virker
som antioksidant og motvirker stress. Problemet er at
det også kan gi nedsatt effekt av warfarin og mulig økt
blødningstendens i kombinasjon med platehemmere
inkludert acetylsalisylsyre. Mye av den ginseng som sel-
ges er dessuten falsk. 

Rapport fra NSF-LKS Kongress 2011:  «Naturmedisin og interaksjoner» ved Steinar Madsen

Tempeltre er et preparat som skal forbedre sirkula-
sjonen, beskytte mot frie radikaler og motvirke blod-
proppdannelse. Pasienter som bruker warfarin og plate-
hemmere bør unngå dette naturmiddelet på grunn av
faren for økt INR og økt effekt av platehemmere. 

Katastrofale bivirkninger
Madsen fortalte i sitt foredrag at det foregår mye juks i
naturmedisinens verden. Ett eksempel er Aristolochia-
katastrofen i Belgia. Planter fra Aristolochiafamilien har
lange tradisjoner i kinesisk urtemedisin. Planten inne-
holder aristolochiasyrer som kan gi nyresvikt og på
lengre sikt kreft i urinveiene. I Belgia måtte over 50 pasi-
enter nyretransplanteres etter bruk av naturlegemidler
som inneholdt aristolochiasyrer og senere har mange
fått kreft. 

Fortodol-saken er en lignende skandale der åtte pasi-
enter i Norge og Sverige fikk akutt leversvikt og to døde
etter å ha brukt kosttilskuddet Fortodol. Fortodol inne-
holder nimesulid som er et smertestillende og beten-

nelsesdempende legemiddel, et såkalt NSAID, og er ikke
godkjent i Norge.

Råd til pasienter
Hvordan kan man bekjempe interaksjoner? Et viktig til-
tak er å gi råd til pasientene. Alle pasienter som bruker
medisiner bør snakke med lege eller apotek før de
begynner med naturmidler. De bør være forsiktige med
å kjøpe naturmidler over internett eller ta med fra utlan-
det. Enkelte pasienter bør ikke bruke naturmidler uten
avtale med lege. Dette gjelder spesielt pasienter som
bruker blodfortynnende legemidler og de som bruker
mange ulike typer legemidler. Pasienter som har epilep-
si, har fått transplantert organer, får behandling for kreft
eller har andre alvorlige sykdommer, bør heller ikke
bruke naturmidler uten avtale med lege.

Til slutt et godt råd til helsepersonell: spør alltid om
pasienten bruker naturmedisiner, advar mot kjøp av
naturmidler og medisiner over internett.

De fleste av oss har antakelig et forhold til naturmedisin. Hvem har ikke hørt om Solhatt,
Ginseng eller Johannesurt? Hvem har ikke tatt tilskudd av vitaminer eller mineraler? Men
hvor mye vet vi egentlig om disse preparatene? Og hva vet vi for eksempel om nytten av
naturmedisiner og hva de eventuelt kan ha av uheldige virkninger?

Den 27.mai i år ble Kongens fortjenst-
medalje i sølv delt ut til en intensivsyke-
pleier som har tjent hjertepasientene 
i mer enn 40 år.

Kirsti Hodne Skard ved hjerteovervåkingen, Oslo
universitetssykehus, Ullevål, ble utdannet ved syke-
pleierutdanningen ved Ullevål sykehus sommeren 
1967. Samme sommer ble de første hjerteovervåk-
ningspostene opprettet. Etter tre måneders plikttje-
neste i geriatrien, startet Kirsti sitt arbeid ved
Hjerteovervåkningen på 8. avdeling. Kun avbrutt av
to barnefødsler og et kort opphold i Amerika, har
Kirsti jobbet ved Hjerteovervåkningen siden da.

Kirsti fortjener virkelig en spesiell honnør for sin
innsats til beste for hjertepasientene i alle disse år.
Hjerteposten gratulerer!

Kongens 
fortjenstmedalje i sølv 
til Kirsti Hodne Skard
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Diacorstipendet 2011:

Rapport fra stipendmottaker
Kardiologisk sykepleier Hilde Kristin Korbøl, 
Sykehuset Innlandet

Diacorstipendet tildeles sykepleiere som
ønsker opplæring/videreutdanning innen
hjertesvikt.

Først vil jeg takke Diacor for tildelin-
gen av Diacorstipendet 2011. Stipendet
har gitt meg mulighet til å få inspirasjon og fag-
lig påfyll i arbeidet med hjertesviktpasientene.
Jeg har deltatt på The European Society of
Cardiologi, Paris (ESC-kongressen). Her gikk jeg
på et titalls forelesninger om hjertesvikt (HF). Et
kort resymé gjengis her.

Forelesningene om ikke farmakologisk tilnær-
ming til HF vakte min interesse. Vagal nervestimule-
ring og spinal cord stimulering er nye, og for meg ukjen-
te metoder. De ønsker å åpne en ny verden for HF-pasi-
enten. Studiene er nå flyttet fra hund til menneske. Ved
hjelp av en liten elektronisk enhet rundt blodåren eller
nerven (knyttet til enhet, lignende pacemaker) kan det
gis elektriske impulser. Impulsene vil kunne gi en bedre
barorefleks sensitivitet. Det er tidligere kjent at lav baro-
refleks gir større dødelighet. Studier viser at den nye
metoden gir bedre venstre ventrikkelremodellering og
økt ejeksjonsfraksjon (EF). Det er et håp om at dette kan
bli et supplement til den medisinske behandlingen i
framtida.

Forskerne har heller ikke gitt opp studiene med gen-
forskning og stamceller. Infusjon av stamceller er et
praktisk enkelt inngrep. Med hjelp av angiografi gis en
infusjon over 10 min. Dosen og effekten er fortsatt usik-
ker. Mye avhenger av immunsystemet og hjertemuskel-
vevets respons på infusjonen. 

Hjertets konsert til andre organer; hjerne, tarm,
skjelett og lever. Det er høy nevrologisk kommuni-
kasjon mellom hjerte og hjerne, og hjerne og hjerte.
Det er kjent at hjerneslag kan trigge atrieflimmer (AF)
og myocardinfarct (MI) trigges av stress. Vi kan regi-
strere stigning av hjerneenzymer ved MI, og AF kan 
gi hjerneemboli og syncope. Samarbeidet mellom 
hjerne og hjerte avhenger mye av endotelet i årene. 
Det sympatiske nervesystemet har også en nøkkelrolle
mellom hjerne og hjerte. Hjertesvikt kan lede til de-
presjon og angst, 4-5 ganger oftere enn hos friske. 
Og vi ser at hukommelsen er best ved en godt regulert 
HF.

Magen og tarmen blir i stor grad påvirket av HF. 

Dette beskrives som et cardio – intestinalt
syndrom: bakterier fra tarmen kan gå over i
blodet og lage infeksjon via venene ⇔
dekompensert CHF gir dårlig opptak av
næring fra tarmen. Det er kjent at nedsatt
blodsirkulasjon hos HF-pasientene gir dårlig
tarmfunksjon. Hos HF-pasientene er det re-
gistrert større andel collagen i slimhinnen,
og flere bakterier i mucosa. De er oftere pla-

get med luft og følelse av å bli fort mett. HF-pasientene
har nedsatt fett- og proteinabsorpsjon på grunn av små
intestinale fibroser. Dette kan gi cardial cachexia, noe
som kan gi økt dødelighet for disse pasientene.

Skjelettet påvirkes av HF. Skjelettet er avhengig av at
Kalsium (CA) og fosfor (PI) tas opp i tarmen via D-vita-
min. Nyrene har en viktig funksjon for reguleringen av
CA og PI. Hos HF-pasienten er både tarm- og nyrefunk-
sjonen redusert. Dette går igjen utover styrking av skje-
lettet.

Leverens påvirkning på hjerte er spesielt studert før
og etter transplantasjon. Leverprøvene hos HF-pasien-
tene er ofte forstyrret. Leverskade hos CHF-pasientene
gir en dårligere prognose.

Sykepleieledet oppfølging av hjertesviktpasien-
tene. Det kommer stadig ny forskning på pasienter som
går til sykepleieledet oppfølging/hjerterehabilitering
(Cardiac Rehab/CR), studiene viser at pasientene har
mindre sykelighet og bedre overlevelse. Nancy Houston
Miller hadde sett på systematiske oversikter som viser
at sykepleieledet CR gir effekt. Faktorer som spiller
sterkt inn i forhold til effekten av CR er språk, isola-
sjon–familie, transport–økonomi, skepsis til helsevesen.
CR programmene bør reflektere guidelines, fokusere på
livsstil og familien må inkluderes.

Strategier for forebygging og rehabilitering hos
eldre. Det er svært viktig å aktivisere eldre. Muskel-
cellene hos eldre fungerer dårligere, både cellene og
åreveggene har dårlig respons. Dette er det mulig å
påvirke, selv moderat aktivitet og øvelser forlenger livet.
Intervalltrening hos HF-pasienter >65 år gir stor effekt
etter 4 uker. Studier viser at eldre >65 år får dårligere 
tilbud om rehabilitering. >50 % av HF-pasientene er 65
år og eldre. De eldre har mest å hente for å kunne være
i aktivitet, være selvhjulpne, som for eksempel å kunne
gå rundt huset. Alder er tydeligvis en barriere for hen-
visning og påmelding til hjerterehabilitering (D.Leosco,
B.O. Neil). 

Hvordan kan vi senke barrierene? Dette er avhen-
gig av pasienten, alder, sykelighet, systemet og tid.
Pasienten bør ha mulighet til å velge mellom CR som er

hjemmebasert, i institusjon, grupper eller individuell
oppfølging. I forhold til den faglige helseprofesjonen er
det viktig med gode rutiner, det bør være en rutine 
å henvise. Automatisk henvisning øker deltagelsen fra
20–80 %. Pasienten bør påvirkes allerede ved sykesen-
ga. Pasienten må få forklart at rehabilitering betyr mye
for å komme tilbake til et normalt liv. Myter om trening
må brytes, vi må ha gode program og gode system for
henvisning (Tiny Jaarsma).

I flere land er det stort gap mellom erfaringer og til-
tak i forhold til oppfølging av hjertepasientene. Fore-
bygging av sykepleier viser at etter fire besøk har hjer-
tepasienten lavere BT og kolesterol, mindre brystsmer-
ter og færre får HF, MI, slag og reinnleggelser. Det er 
derfor ønskelig å få rehabiliteringsprogram inn i guide-
lines (R.J.G. Peters). Sykepleieoppfølging gir resultater
men det er viktig å jobbe tverrfaglig, med for eksempel
fysioterapeuter, sosionomer og ergoterapeuter. Still to
spørsmål til pasienten; HVA TROR DU AT DU KAN BLI
BEDRE PÅ? HVA GJØR DU? (J. Perk).

V. Vaughan Dickson fra New York, USA, hadde stu-
dert den etniske minoritetsbefolkningen, og sett
på sosio-kulturelle påvirkninger på egenomsorg,
ved hjertesvikt. Egenomsorgen viste seg å være svært
dårlig. Det var tydelig at egenomsorg er påvirket av 
kulturelle oppfatninger. Forståelsen av egenomsorg 
og tiltak, var sprikende. Mye var avhengig av 1. sosiale
normer, 2. forståelse av og reaksjon ved symptomer og
3. sosialt nettverk og terskel for å spørre om hjelp.
Artikkelen er publisert i European Heart Journal 2011;
Vol.32

A. Buttery fra England hadde sett på hvorfor eldre
hjertesviktpasienter >65 år, har lav deltagelse i
hjerterehabilitering (CR). De så på sykehusoppføl-
ging i grupper, grupper i kommunene og i hjemmetje-
nesten. Relasjoner mellom preferanser og demografiske
faktorer, sykdommens alvorlighetsgrad og komorbiditet
ble undersøkt. Konklusjoner: Etter sykehusinnleggel-
se ønsket de fleste av disse eldre HF-pasienter med
multippel komorbiditet å delta i CR. Eldre HF-pasienter
har blandet preferanser mot modellene, gruppe på syke-
hus/hjemme-basert tjeneste i forhold til deres NYHA
klasse og komorbiditet. Helsetjenesten bør tilby en
rekke CR-modeller til eldre HF pasienter, og oppmuntre
til deltakelse. 

S.M. De Geest (Basel CH) var glødende opptatt av
pasientetterlevelse i forhold til å ta foreskrevne
medisiner. Det kan ikke gjentas ofte nok hvor viktig
det er at tablettene tas regelmessig. Sykepleieren må
oppmuntre pasienten til å ta medisinene. Studier viser
at pasienten trenger både skriftlig og muntlig informa-
sjon. Pasienter med nettverk, hvor familien også får 
opplæring gir gode resultater. Studier viser at mange
slutter når tablettene har gitt effekt og symptomene fal-
ler.

Livsstilsendringer – Hva slags støtte er nødven-
dig? HF-pasientene trenger hele tiden oppmuntring.
Trening ute/inne, den sosiale gevinsten er også verdi-
full. Strategier på kognitiv adferdterapi er effektive, syke
eldre trenger å sprenge grenser. Viktig å inkludere fa-
milien (M.C. Deaton).

Hilde Kristin
Korbøl 

deltok på ESC-
kongressen 

i Paris.
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Skrevet av Hjertesviktsykepleier Merete G. Nordstad,
Hjertepoliklinikken Lovisenberg D Sykehus, Oslo

Som heldig Diacor-stipendmottaker får jeg
ikke bare æren av å reise på kongress, men
æren av å skrive et referat til Hjerteposten
slik at også mine «kolleger» får mulighet til
å få med seg det siste innenfor hjertesvikt
som ble presentert på denne kongressen.

Göteborg
Heart Failure i år ble arrangert i Göteborg, en by som
helt klart har mye å tilby. Byen ligger tett på skjærgården
med mulighet for båtturer og sightseeing, og det finnes
kanalbåter som kan ta en med på kanalturer. Flere kjen-
te severdigheter som Liseberg, Universum, Botaniske
trædgården og Gunnebo Slott ligger i sentrum eller rett
i utkanten. Ønsker man å shoppe, er det mange mulig-
heter enten i store varehus (NK), gallerier eller man kan
velge seg små designerbutikker. Det er et yrende uteliv
med mange koselige restauranter, kaffebarer og bok-
kaféer.

Kongressen
Så var det kongressen, som ble holdt i Svenska Messan,
meget sentralt beliggende i byen.

Hovedfokus ved årets hjertesviktkongress var ko-

morbiditet, fordi flere og flere pasienter med hjertesvikt
også har andre sykdommer som diabetes, lungesykdom/
KOLS, nyresvikt og anemi. Det er ingen tvil om at
komorbiditet er viktig å ha fokus på når man vet at disse
tilleggssykdommene forringer og forverrer behandlin-
gen av hjertesvikt.

Det var også oppdateringer innenfor devices og tek-
nologi, ICD, CRT og LVAD med henvisning til ulike stu-
dier og nye diagnostiske metoder.

Jernmangel og anemi
Et av de bedre foredragene var et lunsjsymposium som
omhandlet jernmangel og anemi hos hjertesviktpasien-
ter. Her var det mange kjente foredragsholdere, med
stort oppmøte med interesserte tilhørere. Veldig bra.

Anemi er en kjent komorbiditet hos pasienter med
kronisk hjertesvikt og er assosiert med forverring og
dårlig prognose på sikt. Flere mekanismer har vært
belyst for å forklare utviklingen av anemi i forhold til
kronisk hjertesvikt. Renal dysfunksjon/nyresvikt og
hjertesvikt sammen med nevrohormonell og proin-
flammatorisk cytokinaktivering påvirker utviklingen av
anemi i kroniske sykdommer. I tillegg kan dårlig utnyt-
telse av jern, ugunstig erytropoetinproduksjon og ned-
satt benmargsfunksjon resultere i anemi.

Mekanismene bak hvordan anemi kan forverre utvik-
lingen av hjertesvikt er noe ukjente, men kan være rela-
tert til økt myokardial outload.

Anemi er et ikke ukjent fenomen hos hjertesviktpa-
sienter, og er som kjent assosiert med dårlig prognose
og hvor man har sett at risiko for død er økt med 34 %.
Anemi er en uavhengig prediktor for økt mortalitet, så
obs ved jernmangel!

Livskvalitet
Det er gjort flere studier som har sett på livskvalitet og
sammenlignet ulike kroniske sykdomsgrupper imot
hverandre, og hvor man ser at hjertesviktpasienter sco-
rer dårligst på livskvalitet og hvor dette ofte relateres til
symptomer og anemi. Prevalensstudier av anemi hos
hjertesviktpasienter viser høy forekomst – over 64 %.
Når det har vært gjort benmargsbiopsier ligger andelen
enda høyere, helt opp til 73 %. Dette er høye tall, og vil
si at godt over halvparten, og i enkelte populasjoner
nesten opp imot 2/3 av hjertesviktpopulasjonen kan ha
en anemi. Det overrasket mange at tallene er så høye, og
dette er noe vi må bli flinkere til å diagnostisere og
behandle.

Anemi påvirker i høy grad treningsintoleranse og
kapasitet. Jern er helt essensielt for vekst, utvikling og
overlevelse. Jern spiller en sentral og avgjørende rolle i
opptak, transport og utnyttelse av oksygen i bl.a.:

- Celler
- Vev
- Organer
- Kropp
- Populasjon
Man kan lese mer om behandling av jernmangel hos

hjertesviktpasienter i studien: FAIR-HF
Man så rask effekt etter behandling med intravenøst

jern (FCM – ferric carboxymatose). Målinger etter 4
uker viste til bedring i blodverdier og på 6 minutters
gangtest. Det ble sendt ut en oppfordring: Jernmangel
bør kontrolleres/utredes og behandles!

Behandling:    
- transfusjon 
- jern oralt eller intravenøst
- ESA (erytropoesis stimulants agents)
ESA og HF → jern øker overlevelsen!

Ferritin - ferroportin
Jernerstatning – og helt nødvendig for mitokondrier og
gir økt treningskapasitet. Viktig å kartlegge ferritin nivå
og behandle når ferritin < 100 mikrogr/l eller 100-300
mikrogram +TSAT 20 %. Studier viser at >20 % av hjer-
tesviktpasienter ligger utenfor området – noe som med-
fører at jern tappes fra cellene.

Jernopptak foregår via duodenum, i en kompleks
prosess, som innbefatter flere ulike prosesser. 10-12 %
av jerntilskudd som tilføres oralt absorberes fra tarmen,

noe som forklarer at det er viktig å gi substitusjon intra-
venøst. Man har sett bedring i NYHA - klasse ved intra-
venøs behandling. Studier viser signifikant bedring i
livskvalitet (Qol), ejeksjonsfraksjon (EF) samt 6-minut-
ters gangtest.

Man har også sett en tendens til dårligere prognose
ved lave magnesiumverdier, og det gis anbefalinger også
her med substitusjon intravenøst med Magnesiumsulfat.

Kakeksi:
Man snakker om kakeksi når det foreligger et vekttap på
> 5-6 % i løpet av 12 måneder, og det finnes et sco-
ringsskjema for utredning av aktuelle (SGA – subjective
global assesment) hvor følgende inngår:

- Matinntak
- Vekthistorie
- Kulturelle spisevaner
- Dentale problemer/svelgproblemer
- Tilgang på mat, koke-/stekefasiliteter samt økonomi
- Villighet til å bruke tid på matlagning

Evaluering av næringstilstand:
- Mathistorie
- 24-timers registrering av matinntak
- Kroppsvekt (god indikator for kroppsstatus)
- Hudfold (estimering av kroppsfett)
- Biokjemiske målinger

Diacorstipendet 2011:  Heart Failure i Göteborg      21. – 24. mai 2011

Kongressdeltakere 
i utstiller-/posterområdet:

Fre venstre Merete G.
Nordstad, Rita Skårdal og

Kari Korneliussen.

Inngangen til kongressområdet.
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Det foreligger risiko for malnutrisjon ved 
BMI < 20 (20-70 år)  
BMI < 22 (> 70 år)
Og eller når mer enn 5-6 % vekttap siste 12 måneder 
(kakeksi).

Hjertesvikt og kognitiv funksjon
En Ph. D student fra Sverige hadde sett på kognitiv funk-
sjon hos den eldre befolkningen og sammenlignet med
en hjertesviktpopulasjon (demens var ekskludert i beg-
ge grupper), og man fant, ikke så overraskende, at hjer-
tesviktpopulasjonen scoret meget dårligere på disse
kognitive testene. Dette er viktig kunnskap og viktig å
ta hensyn til i deres hverdagsliv som helt klart blir påvir-
ket av dette. Så kan man spørre seg om dette alene skyl-
des nedsatt sirkulasjon til hjernen eller om det kan være
medisinene som er den største synderen bak dette –
eller om det er en kombinasjon. Det ble det ikke kon-
kludert med.

Metabolske reaksjoner ved bruk av diuretika.
Thiazider og utvikling av type 2 diabetes.
Studier har vist at thiazider kan gi hyperglykemi, hypo-
natremi og insulinressistens. Hypokalemi kan medføre
nedsatt blodtilførsel i muskulatur.

Man har også sett tendens til økning i total koleste-
rol og fall i HDL – Lipidabnormaliteter er observert,
men mekanismene er noe uklare enda.

Metabolske reaksjoner i behandling med diuretika:
- Type diuretika
- Elektrolytt abnormalitet
- Glukosemetabolisme – abnormalitet
- Lipidabnormalitet
- Hyperuremi/urinsyregikt
- Andre endokrine abnormaliteter

Det har vært observert økt risiko for frakturer ved
økt bruk av diuretika.

Aldosteronhemmere
Noe annet som ble belyst var dette med valg av aldo-
steronhemmer. Ved sammenligning av eplerenone og
spironolacton har man sett mindre påvirkning på
HbA1c ved bruk av eplerenone. Det finnes en farma-
kokinetisk forskjell. Spironolacton er en prodrug – en
aktiv metabolitt med lengre halveringstid enn eplere-
none, slik at det kan være lettere å oppheve en uønsket
nyrepåvirkning med eplerenone. Bedre selektivitet.
Spironolacton reduserer i tillegg testosteronproduk-
sjon, og er en androgen blokker.

Atrieflimmer
Atrieflimmer og mitralinsuffisiens er en dårlig kombi-
nasjon. 

Hjertefrekvens - modulering:
Mange fordeler ved pulsreduksjon, blant annet i for-

hold til:

- Angina pectoris
- Akutt koronarsyndrom
- Mitralinsuffisiens
- Atrial tackykardi
- Hjertesvikt – både i fht systolisk og diastolisk 
dysfunksjon

- Palpitasjoner
Det ble på ny understreket at Amidarone er medika-

mentet innenfor rytmekontroll med størst utfordringer.
Et nytt medikament til å bremse hjertefrekvens er
Ivabradine. Dette har vist en risikoreduksjon i forhold til
død i hjertesviktpopulasjonen på 26 %, samt reduksjon
på antall reinnleggelse på 80 – 90 %.

Hypotese/ konklusjon:
- Redusert mortalitet
- Redusert morbiditet reflektert i reduksjon 
hjertesvikt

- Økt helserelatert livskvalitet
- (SHIFT - studien)

ICD i primær og sekundær forebygging 
av SCD (sudden cardiac death)
Tilgjengelige data viser ikke entydig at ICD som profy-
laktisk behandling hos eldre med redusert venstre ven-
trikkelfunksjon er så effektivt som man kanskje hadde
forventet, MEN det konkluderes allikevel med at ICD er
den mest effektive behandlingen til å forebygge plutse-
lig død (SCD). Det foregår diskusjoner i forhold til bru-
ken hos de eldste pasientene på grunn av økt blød-
ningsfrekvens.

LVAD – (left ventricular device) beskrives som et fan-
tastisk tilbud til de rette pasientene, og gjerne som
«bridge to transplantation». Foredragsholderen viste
data over «egne» pasienter som flere hadde hatt LVAD i
mer enn 6 år.

I forhold til LVAD hos eldre med progredierende
svikt: En hjertesvikt i progresjon reduserer «recovery»
av mikrovaskulær surstoff/sirkulasjon. Skjelettmuskula-
tur er veldig viktig og vil være med på å redusere kirur-
gisk traume, reduserer størrelse på pumpe og den sir-
kulerende synergi. Dersom et allerede stort muskeltap
er i gang kan det være for sent for LVAD hos eldre. MEN,
tidligere indikasjon kunne være et moment. 

Palliativ behandling
Palliativ behandling – etiske aspekter spesielt i forhold
til respekt for siste fase i livet, og med fokus rettet imot
deaktivering av ICD når det nærmet seg slutten. Her
kom man med anbefalinger som gikk på at man allere-
de ved implantering av ICD tok opp dette og «avklarte»
med pasienten når man skulle deaktivere ICD’en, når
tiden var inne for å gjøre dette. Viktig at dette er gjort i
forkant, og ikke kommer opp først når pasienten alle-
rede nærmer seg terminalfasen. 

Studier viser at helsepersonell, primært leger, ikke er
flinke nok til å ta denne informasjonen/diskusjonen i

forkant og ved veis ende. Her finnes det åpenbart et for-
bedringspotensiale.

En studie viste blant annet at 27 av 100 pasienter
opplevde «sjokking» i den siste måneden før de døde, og
en tredjedel fikk «sjokk» i siste minutt av deres liv…
Dette er jo ikke greit i det hele tatt, og noe vi ikke kan
være kjent med. Her kommer en oppfordring til at dette
er noe vi virkelig må bli flinkere til. Det bør lages pro-
sedyrer for slikt, men som kanskje finnes allerede uten
at det benyttes. En prosedyre er under utarbeidelse. Vi
har alle et ansvar for at dette følges bedre opp i fremti-
den! 

(Allen et. al AHA statement in prosess) 

Viktig å fokusere på positive aspekter ved risiko i fht.
ICD:

- HF øker risiko for livstruende arrytmier
- Alle behandlinger har både fordeler og ulemper
- ICD er overlegen annen medisinsk behandling 
i fht å redde liv

Det er viktig å bruke positiv kommunikasjon, for-
midle at de fleste tolererer en ICD veldig bra. Langsiktig
oppfølging som kan være en trygghet. Informerer om 
at ICD-terapi også kan innbefatte «sjokking» – at det kan
oppleves ubehagelig, men ikke grusomt. Man bør veie
sine ord. Informasjonen bør være konstruktiv. 

Det ble referert til at ICD-pasienter opplever livskva-
litet på lik linje med andre hjertepasienter. Viktig å gi
konkret informasjon i forhold til omgang med elektris-

ke artikler som kan påvirke ICD’en. Blant annet elek-
trisk drill, gressklippere, snøfresere og massasjestoler
ble nevnt som noen som influerer på apparatet.
Pasienten bør få et informasjonshefte om dette.

Pasientopplæring gir et bedre liv for de med ICD, i til-
legg vet vi at oppfølging er viktig. Man kunne tenke seg
at Pasientskoler, også kalt mestringskurs, kunne være
aktuelt å starte opp for denne pasientgruppen. Man vet
fra andre pasientopplæringsprogram at det å sette pasi-
enter sammen i grupper er nyttig både for utveksling av
erfaringer, mulighet for faglig kunnskap som gir økt
trygghet, samt å få besvart de spørsmål de eventuelt sit-
ter inne med direkte til fagpersonell. Her sender jeg ut
en utfordring til mine kolleger som jobber med disse
pasientene!

Nettsted som kan være aktuelt: 
http:/icdusergroup.com/

Til slutt vil jeg takke Diacor som gav meg stipendet
som gjorde det mulig for meg å få med denne kongres-
sen. Så vil jeg oppfordre mine kolleger til å søke stipen-
der. Det finnes flere å velge i, slik at også andre får mu-
lighet til å være med på disse flotte kongressene for 
mer faglig påfyll, oppdateringer og nettverksbygging.

Lene Mikkelsen
fra ResMed 
plasserer 
«søvnappne 
på kartet».
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Bjørg Myrengen, ass avd. sykepleier 3.etg./ 
leder ved Hjerteskolen, Vestre Viken HF Ringerike Sykehus 

Ca. 2.400 deltagere fra hele verden var samlet på årets
kongress, som var den 16. i rekken og gikk av stabelen i
Amsterdam i nydelig vårvær. Tilstede som tilhørere og
foredragsholdere var ansatte og ledere innenfor helse-
vesen og industri, samt forskere og politikere. Tidligere
pasienter var også på plass og fortalte om sine erfarin-
ger i møte med helsevesenet.

Det var til enhver tid rundt ti parallellsesjoner å
velge mellom. I tillegg var det rundt 500 posterpresen-
tasjoner fra over 60 forskjellige land. Postertemaene var
alt fra forebygging og primæromsorg, til kirurgiske pro-
sedyrer og kateterrelaterte infeksjoner. 

Forumets første dag var viet til forskning, der formå-
let blant annet var å skape en møteplass for de som
arbeider med forskning og kvalitetsforbedringsarbeid.

«Better Health, Safer care, Lower costs» var tittelen
på årets kongress og programmet var inndelt i seks for-
skjellige hovedtemaer:

1. Safe and reliable care
2. Service redesign and transformation
3. Leadership and business management
4. Clinical improvement and innovation
5. Patient partnerships
6. Learning, education and culture

De siste årene har stadig nye utfordringer dukket
opp med tanke på kvalitet og pasientsikkerhet innenfor
helseomsorgen både lokalt og globalt sett. 

Antallet personer som trenger helseomsorg stiger i
galopperende fart og i takt med det, stadig økende kost-
nader. Dette fører til bekymringer for at våre barn og

barnebarn ikke vil få den hjelp de trenger i fremtiden,
grunnet dårlig kapasitet.

De økende kostnadene innenfor helseomsorgen
generelt gir mange utfordringer og spørsmål stilles om
hvordan disse kan løses, uten at det går på bekostning
av kvalitet og pasienttrygghet. Kvalitetsforbedringer
samt økt effektivitet nevnes i samme åndedrag, og pasi-
entene skal føle seg delaktig og ivaretatt. 

Mange gode foredrag med dokumentert forskning,
erfaringer og nye visjoner ble lagt fram og diskutert.

Carol Haraden og Rene Arnalberti snakket om
utfordringene ved hvordan man skal klare å dekke fram-
tidas behov innenfor spesialisthelsetjenesten og om-
sorgstjenesten generelt og samtidig sikre kontinuiteten.

Spesialisthelsetjenesten kan ikke klare å ta i mot den
økende mengden som trenger helsehjelp uten å se på
muligheten for å endre på fordelingen av ansvar mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. 

For eksempel mente de at opp mot 80 % av dagens
kirurgiske inngrep kunne gjøres som dagbehandling og
at 20 % av medisinsk behandling som i dag skjer i syke-
hus, burde flyttes til primærhelsetjenesten. 

Mange sykehusinnleggelser er unødvendige og de
kom med eksempler på hvilke pasientgrupper som
kunne følges tettere ute i kommunene. Ved å forebygge
og avdekke forverring av kroniske sykdommer på et tid-
lig stadium, kan en sykehusinnleggelse avverges. 

De mente det i mange tilfeller manglet gode nok
behandlingstiltak som kan forebygge. Det holder ikke
bestandig å skrive ut en resept. Sannheten om «best
practice» varer i ca 5,5 år og det kreves at helseperso-
nell til en hver tid skal holde seg oppdatert i forhold til
dette.

Men, hvordan lykkes med å gjennomføre endringer
raskt? Man må overføre de «nye» tankene til befolknin-

gen. Man må evne å gjøre det praktisk mulig, samtidig
som alle involverte parter må forstå hvordan og hvorfor.
Kortere behandlingsforløp i sykehus endrer pasient-
opplevelsen og primærhelsetjenesten vil få flere og nye
oppgaver. Man må samarbeide med alle disse involverte
parter for å finne gode løsninger. Det er viktig å se hvil-
ke utfordringer endringer i pasientforløpene vil gi for
helsearbeiderne i kommunene.

Flere forelesere snakket om hvordan de ved andre
sykehus hadde klart å gjennomføre endringer på en god
måte og med godt resultat. 

Ann Christine Johansson fortalte om hvordan
Jønkøping i 2006 satte seg som mål å ha det tryggeste
helsevesenet i Sverige. De satte seg også mål om å være
et av verdens mest pasientsikre og effektive lokalsyke-
hus. De ga mange eksempler til etterfølgelse. Blant
annet hadde de brukerrepresentanter sterkt inne i 
endringsarbeidet og det var tydelig at disse represen-
tantene hadde andre tanker og fokus som var viktig å
legge vekt på. Det ble også gjennomført en skriftlig eva-
luering blant pasientene mens de var innlagt. Det er vik-
tig at pasientene har mulighet for gi umiddelbare
tilbakemeldinger og at de tør å være ærlige. Men det er
også viktig at det er en kultur blant de ansatte og
ledelsen ved sykehuset for å ta i mot de kontinuerlige
tilbakemeldingene. Man må være forberedt på å takle
både positive og negative opplevelser hos pasientene
og deretter gjøre det endringsarbeidet som er nødven-
dig. Det er en forutsetning å ta pasientenes tilbakemel-
dinger på alvor og lytte til deres forslag om forbedring-
er.

De fortalte også om et godt tverrfaglig samarbeid og
en nærhet til alle involverte parter, både pasienter, ansat-
te på alle plan og til ledelsen. 

Ian Renwick fra England fortalte om hvordan man
kan forbedre kvalitet og pasientsikkerhet og samtidig
redusere kostnader. Forutsetningene er at alle i organi-
sasjonen jobber i samme retning. Alle ansatte må ha
kunnskap om og forstå behovet for å arbeide mot
samme mål, utviklet gjennom gode behandlingsplaner.
Alle de ansatte må involveres og føle at de er en del av
et team. Det ble også her påpekt at en synlig ledelse er
en av forutsetningene for å lykkes. Gode arbeidsplaner,
prosedyrer, sjekklister og målinger er nødvendig. Må-
lingene må være relevante og gi en mening i det videre
forbedringsarbeidet. Målingene kan synliggjøres ved
oppslagstavler slik at det er enkelt for alle parter å føl-
ge med på resultater og effekten av endringer/forbe-
dringer. På denne måten kunne man lettere oppdage og
identifisere eventuelle problemer og raskt finne forbe-
dringsmuligheter. Risikoanalyser hører med før endrin-
ger blir satt i verk. En av målingene de gjorde, viste at
hver gang de flyttet en pasient, førte det til ca tre dagers
forsinkelse i behandlingen. 

Til sist poengterte de hvor viktig det var av å feire
alle suksessene og gi tilbakemeldinger til alle involverte
parter. 

Tilstede var også representanter fra Afghani-
stans helsevesen. De kunne fortelle at de bare var i
begynnelsen av arbeidet med å implementere prosjek-
ter for å forbedre kvaliteten på omsorgstjenesten. Vi
hørte om et imponerende arbeid hvor fattigdom og kul-
turelle tradisjoner gjorde utfordringene enda større. De

International Forum 
on Quality & Safety
in Healthcare

Ansatte ved Vestre Viken HF Ringerike Sykehus har deltatt i Helse Sør-Øst sine samlinger i
forbindelse med arbeidet med behandlingslinjer. I den anledning vant gruppen som utar-
beidet behandlingslinjen «Brystsmerter», beste poster-pris. Premien var deltagelse for to
personer på kongress i Amsterdam og undertegnede var så heldig å få stipend fra LKS for
å delta. Amsterdam 4. – 8. April 2011
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fortalte om kreative og effektive metoder i sitt arbeid
med oppbygging og drift av et sykehus for kvinner, dre-
vet av kvinner.

India er et stort land med en stor befolknings-
gruppe som fortsatt vokser i stort tempo. Det er
stor forskjell på økonomiske ressurser og tilgang på
helse– og omsorgstjenester. Deres utfordring er derfor 
i første omgang å nå fram til alle i befolkningen som
trenger helsehjelp. Eksempelvis er bare ca. 45 % av
barna vaksinert, veldig mange lider av underernæring
og barnedødeligheten er stor. 60 – 70 % av befolknin-
gen mangler tilgang på nødvendige medisiner. Selv om
helse primært er et statlig ansvar også i India, er mye av
arbeidet med kvalitetsforbedringer drevet av den priva-
te helseomsorgen og millioner av indere forblir fattige
pga utgifter til helseomsorg. 

Det var derfor ekstra interessant å høre om hvordan
de har bygd opp det de kaller «Quality council of India
– QCI, Quality for National well Beeing» for å etablere
og bygge opp nasjonale programmer innenfor flere sek-
torer som undervisning, helseomsorg, miljøforebygging,
infrastruktur etc. 

Noe må helsevesenet ta seg av, men noe skal
også pasientene selv ha ansvar for. På denne måten
kan man dele på omsorgen. Pasienten må føle seg
delaktig i behandlingen og skal oppleve å ha god kom-
munikasjon med «de hvitkledde». Helsevesenet bør
være pasientens guide til å ta de riktige valgene og lære
pasientene til å ta ansvar for egen helse. Ved kronisk syk-
dom må pasientene motiveres til å leve best mulig ut i
fra egne muligheter og ressurser ved å planlegge hver-
dagen og sette mest mulig oppnåelige mål. Samfunnet
må legges opp slik at man skal kunne leve lengst mulig
hjemme med sin kroniske sykdom.

En nederlandsk foredragsholder fortalte om
deres arbeid med å gjøre pasientene delaktig i be-
handlingen og veilede dem til selv å ta best mulig
hånd om sin kroniske sykdom. Pasientene ble blant
annet spurt om: 

1. Hvordan opplever du å leve med sykdommen? 
– den er unik for deg

2. Føler du deg delaktig i behandlingen?
3. Hva har de gjort for å involvere deg?
4. Hvis ikke, hva skjedde?
5. Hva skulle de ha gjort?

Han fortalte om nødvendige elementer og viktige
forutsetninger for at det skulle lykkes. Pasientene må
ikke oppleve at de blir overlatt til seg selv. Blant annet
må det i fellesskap lages en god behandlingsplan som
bygger på gjensidig fortrolighet og respekt mellom pasi-
ent og helsearbeider.

Vi fikk også høre om Uganda som har klart 
å bygge opp en helseomsorg for HIV-pasien-
ter takket være gode programmer i samarbeid mellom

helsevesenet og det de kalte for «expert clients».  
1.5 millioner Ugandere har HIV og tusenvis har dødd

stille i sine hjem. Etter hvert som behandling ble mulig
oppsto et enormt behov som helsevesenet umulig
kunne dekke. Løsningen ble å lære opp «expert clients»
til å delta i behandlingsprosjekter. De kalte det «friend-
led» initiativ og besto av at «friske» HIV-pasienter hjalp
«syke» HIV pasienter. Folk i Uganda har kultur for å hjel-
pe hverandre. 

Sang, dans og kulturelle aktiviteter ble arrangert for å
øke deres evne til å kommunisere på tvers av kulturelle
ulikheter og forskjellige religioner, noe som ofte kunne
være et hinder for god kommunikasjon. På denne må-
ten har de klart å snu sykdomsbildet for mange HIV-
pasienter fra å være en dødelig sykdom til å bli en syk-
dom man kan leve med.

Deltagere fra Israel kunne fortelle om måling-
er av nestenulykker for å forhindre katastrofer.
Registrering av nestenulykker viser gjerne bare «toppen
av isfjellet», men det er allikevel viktige data for å fore-
bygge alvorlig feilbehandling. Erfaringer med anonym
registrering av data var bedre enn dokumentasjon som
måtte signeres.  Terskelen for å si fra var høyere når man
måtte underskrive med navn. Sykepleierne var flinkere
til å rapportere enn legene. 

Til sist vil jeg referere til et foredrag som ble presen-
tert av to representanter fra Institute for Healthcare
Improvement med tittelen: «Building capacity: The
Really BIG Challenge». Her ble det stilt spørsmål om
hvor stor viljen egentlig er til å legge forholdene til ret-
te for kvalitetsforbedringer. Det er ofte et problem å 
få alle ansatte og ledere med på endringsarbeid. Mange
helseorganisasjoner og institusjoner påstår at dette er
høyt prioritert, men etter nærmere gjennomsyn viser
det seg at praksis ikke bestandig samsvarer med mål-
setningene som er satt. 

Et arbeidsverktøy i form av ulike spørreskjemaer og
evalueringsskjemaer ble introdusert. Dette skulle kunne
være til hjelp for å måle og kartlegge det virkelige arbei-
det i forhold til kvalitetsforbedring gjennom hele orga-
nisasjonen, inkludert alle ansatte og ledelse.

Dette er bare noen smakebiter fra en spennende og
interessant kongress. Programmet var meget omfat-
tende og mange nye idéer og arbeidsmetoder ble intro-
dusert. Pasientdrevet dialyseavdeling, er et eksempel på
det. Utarbeidelse av gode sjekklister er ingen ny arbeids-
metode, men det ble flere ganger påpekt at dette er en
enkel garanti for kvalitetssikker behandling. Redesign-
metodikk og utarbeidelse av behandlingsplaner i tverr-
faglig samarbeid, ble også flere ganger nevnt og anbefalt
som en nyttig og effektiv arbeidsmetode. 

Takk for fine dager i Amsterdam!

Kardiologisk sykepleier Kristin Ane Steinsland Kvinge,
Krokeide Rehabilitering A/S.

Krokeide Rehabilitering ligger sør i Bergen kommune i
en nydelig skjærgård, ca 20 kilometer fra Bergen sen-
trum. Vi tilbyr hjerterehabilitering i fase II b, er eid av
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og er
således en del av LHL Helse. Driften er basert på tilde-
ling av anbud fra Helse Vest og vi er en del av Spesia-
listhelsetjenesten. Pr. d.d. har vi plass til 16-18 deltakere
på hvert kurs.  

Krokeide Rehabilitering, er samlokalisert med Krok-
eide videregående skole, som er en skole for voksne.
Skolen driver yrkesrettet attføring og er eid og drevet av
LHL. Rehabilitering i regi av LHL startet på Krokeide.

Behandlingsmodellen som det drives etter, populært
kalt «Krokeidemodellen» har vært «fødselshjelper» for
flere av LHL’s rehabiliteringsinstitusjoner. Modellen tar
utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn. Hjertesyk-
dom påvirker ikke bare fysisk helse, men også psykisk
helse, familie/pårørende og arbeidssituasjon. 

Forskning og utvikling  
Krokeide Rehabilitering har hatt og har et nært samar-
beid bl.a. med Universitetet i Bergen og Haukeland

Universitetssykehus. Det er gjennomført flere prosjek-
ter med data fra kursdeltakerne ved institusjonen.
«Helse og Rehabilitering», LHL Forskningsfond og
Helsedirektoratet har alle vært sentrale bidragsytere
med midler til de ulike prosjektene. 

Av prosjekter med utgangspunkt i data fra Krokeide
Rehabilitering kan nevnes:

• Samarbeidsprosjekt mellom Fylkestrygdekontoret i
Hordaland, Krokeide Yrkesskole (som det het den gang)
og Krokeide Rehabilitering. Bakgrunn: Utvikle et inte-
grert rehabiliteringstilbud med fokus på en helhetlig
forståelse av problematikken i overgangen mellom
akutt sykdom og tilbakevending til arbeid. Målsetting: Å
forhindre videre sykdom og trygdekarriere, bidra til
endret livsstil og bedre livskvalitet for personer med
hjertelidelser samt å utprøve oppfølgingsrutiner og
samarbeidsrelasjoner mellom behandlingsinstitusjon,
trygdeetat, primærlege, sykehus, arbeidsplass og be-
driftshelsetjeneste. Prosjektperiode 1996-1998.

• Doktorgradsprosjekt fra 2002. Fokus på endring av
livsstilsfaktorer som kosthold, mosjonsaktivitet, fysisk
kapasitet og røyking.

• «Vedlikehold av livsstilsendring». Prosjektperiode
2001-2004. Målsetting: Utvikle en konsultasjonsmetode
som innebar både en kartleggings- og rådgivningsstra-

25 år med hjerterehabilitering 
på Krokeide

26. mai 2011 var det 25 år siden det ble opprettet et tilbud om hjerterehabilitering 
på Krokeide. Dette ble behørig feiret i Grieghallen i Bergen 3. september 2011.
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tegi for å mobilisere hjertepasientens egne ressurser til
å lage sine individuelle mestrings- og livsstilsplaner. I til-
legg ville man undersøke forløpet av levevaner og
psykologisk tilpasning under og inntil to år etter kurset.
Det var også en målsetting å utveksle erfaringer og
resultater fra prosjektet med brukerne, kolleger og
forskningsmiljø. 

• «Fremtidens hjerterehabilitering». Prosjektsamar-
beid mellom Institutt for samfunnsmedisinske fag og
Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen, Hauke-
land Universitetssykehus, Krokeide Rehabilitering,
Feiringklinikken, Røros Rehabiliteringssenter og Ski-
botn Rehabiliteringssenter. Målsetting: Utvikle ulike dif-
ferensierte modeller som gir hjertepasienten nødvendig
og tilstrekkelig støtte i forhold til hans/hennes behov.
Prosjektperiode: 2008-d.d.

• Masterstudie i helsefag ved Institutt for Samfunns-
medisin: «Kartlegging av fysisk aktivitet og prediktorer
for fysisk aktivitet etter hjerterehabilitering ved
Krokeide Rehabilitering». Studien startet i 2008 og var
ferdig våren 2011. Et av de viktigste resultatene fra dette
arbeidet er at 86 % av deltakerne som deltok i studien
fortsatt er aktive etter 6 mnd. 

Jeg skal ikke dvele så mye lenger ved historien til
Krokeide Rehabilitering, men konsentrere meg om til-
budet som gis ved institusjonen i dag. Vi arbeider tverr-
faglig og er i dag representert av følgende profesjoner:

• Sykepleiere
• Fysioterapeuter
• Gymlærer/treningsinstruktør
• Sosionom
• Lege
• Psykolog
• Jurist

Under rehabiliteringsoppholdet legger vi stor vekt
på å ha et individuelt fokus. Vi kartlegger risikofaktorer
for hjerte-karsykdom og dette danner grunnlaget for
den individuelle tilnærming til hver enkelt kursdeltaker.
Det som fremkommer i den innledende kartleggingen
går som en «rød tråd» gjennom hele kurset. Det inne-
bærer at vi hjelper og veileder den enkelte i deres valg
og prioriteringer når de skal starte omlegging av sin livs-
stil. Vi har således også aktiv brukermedvirkning som et
sentralt anliggende. I praksis vil det si at deltakerne
utfordres på å se hva som kan være årsaken til
hans/hennes hjertesykdom og ikke minst hvilke kon-
krete tiltak vedkommende kan og bør iverksette som en
følge av dette. Dette er ikke minst viktig i forhold til at
disse livsstilsendringene skal være varige. Imidlertid er
det ikke slik at alle har behov for endring. For disse
handler det om å bli trygg i hverdagen. Det innebærer
bl.a. ervervelse av kunnskap om sykdommen sin, hvor
mye og hvordan de kan og bør trene, kunnskap om et
hjertesunt kosthold og hjelp til stressmestring. 

Hva inneholder tilbudet i dag?
Kursene varer i hovedsak i tre uker, med få unntak hvor
vi har tilbudt 4 ukers kurs. Vi har følgende teoriunder-
visning på kursene:

• Hjertets oppbygging og funksjon
• Hjerte- og karsykdom
• Treningslære
• Medikamenter og hjertesykdom
• Kosthold og hjertesykdom
• Røykeavvenning
• Psykososiale forhold og stressmestring 

(får en innføring i metoden «Mindfulness»)
• Sykdomsforståelse
• Pasientrettigheter
• Tilbake til arbeid
• Informasjon om kosten de får under oppholdet/

butikkbesøk med praktisk veiledning i hvor-
dan en leser innholdsdeklarasjonen på matvarene

• Hjemmetreningsprogram
• Informasjon om LHL’s treningstilbud
• Planlegging av trening etter endt kurs.

Den fysiske treningen på kursene inneholder føl-
gende:

• Vanngymnastikk
• Balanse og kroppsbevissthet
• Trening til musikk
• Sykkel- og styrketrening (4 x 4 intervall)
• Stavgang
• Turer; fjelltur samt turer i lokalmiljøet
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PCI nr 20000 i Tromsø

Kardiologisk sykepleier Berit Gravrok og 
oversykepleier Ann Jorunn Johansen, UNN Tromsø

For Tromsø sin del startet det hele for 25 år siden, i
1986, da en britisk lege startet opp med denne prose-
dyren sammen med overlege Tofte. Det første året utfør-
te de 10 utblokkinger. Et beskjedent antall sett opp mot
dagens tall som ligger rundt 1600 utblokkinger pr år.
Dette vitner om den store utviklingen som har skjedd
innenfor faget. 

Professor Knut Rasmussen har vært en sentral og
svært viktig person både innenfor kardiologien og opp-
bygningen av et PCI-miljø i Tromsø. Fra 1993 var det
overlege Pål Gunnes som overtok ansvaret for PCI i
nord. Han blir sett på som en foregangsmann og er den
som har lært opp de fem legene som driver med dette i
Tromsø i dag. En av disse legene er overlege Terje
Steigen. Han har holdt på siden 1995 og var den som
utførte utblokking på pasient nr 20000.

Nasjonal frontlinje
Siden omkring år 2000 har UNN kunnet tilby døgnbe-
mannet laboratorium. Dette er viktig for behandlingen
av ø-hjelps pasienter som kommer til sykehuset. Pr. i dag
er UNN/Hjertemedisinsk avdeling det PCI-senteret som
utfører flest intervensjoner i forhold til folketallet. I til-

legg utføres og styres det viktig forskning fra avdelin-
gen. En kan blant annet nevne den store nasjonale stent-
studien – Norstent.

PCI nr 20000 ble markert og feiret med kake, opp-
slag i lokalavisen Nordlys og sykehusets egen avis –
Pingvinen. I tillegg til å feire oss selv ble det også gjort
stas på pasienten. Han kunne reise hjem med et «repa-
rert» hjerte og en ærespingvin i glass i bagasjen!

19. juli 2011 ble en merkedag ved Hjertemedisinsk avdeling/Hjertemedisinsk
Laboratorium, UNN Tromsø. Da ble nemlig utblokking/PCI nr 20000 utført!

Gjengen som var med på PCI 20 000 i Tromsø. Fra ven-
stre sykepleier Ingegerd Kilmark, seksjonsoverlege Thor
Trovik og anestesisykepleier Torhild Tollefsen. Overlege
Terje Steigen var ikke tilstedet da bildet ble tatt.

Alle deltakere må ha et godkjent AEKG før de kan
delta på kurs. Dette skal ikke være eldre enn 3 måneder.
Innledningsvis på kurset har deltakerne en individuell
sykkeltilpasningstest med fysioterapeut. Denne testen
danner grunnlaget for valg av belastning i sykkeltrening
samt at den gir oss verdifull informasjon og kunnskap
om fysisk yteevne forøvrig. I tillegg har vi tilbud om
oppfølgingstrening på kveldstid én gang i uken i 12
uker. Dette er ment som et tilbud i en overgangsfase,
etter at de har fullført kurset hos oss og er i ferd med å
etablere et eget, varig opplegg for fysisk aktivitet.

Som tidligere nevnt er det ikke bare den hjertesyke
selv som rammes av en hjertehendelse. Pårørende blir
også involvert i varierende grad. Dette har vi tatt konse-
kvensen av og har derfor en hel dag i kurset som vi kal-

ler «Familiedag». Denne dagen kan deltakerne invitere
med seg pårørende og dagen er lagt opp spesielt med
tanke på at de pårørende skal få trygghet og kunnskap
i forhold til sin rolle. 

Tre måneder etter endt kurs ringes deltakerne for å
høre hvordan det går med målene de satte seg da de var
på kurs (jfr. «Planlegging av trening etter endt kurs»).
Etter dette blir de ikke fulgt opp videre fra vår side, men
er alltid velkommen til å ta kontakt om det er noe de
lurer på. Vi opplever at en del ringer oss i etterkant og
har problemstillinger de vil drøfte med oss. Dette synes
vi er veldig positivt. I tillegg gir det oss verdifull infor-
masjon som vi kan ta med videre og bruke konstruktivt
i hverdagen vår med nye kursdeltakere.

Paviljongen



pleieroller. Vi håper at kompetansen vil bli brukt klinisk.
Her kan vi lære av legene, der er det ikke noen motset-
ning mellom akademisk kompetanse og klinisk utøvelse
(Sykepleien 4/2011). Målet er altså å utdanne spesialis-
ter innefor kardiologisk sykepleie i kombinasjon med
kompetanse innenfor forskning og fagutvikling.
Arbeidsgivere bør legge til rette for at masterkompe-
tente sykepleiere forblir i klinikken og i pasientnært
arbeid – i samsvar med sykepleiernes egne ønsker for
fremtiden.
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Rolf Arne Stein, mastergradsstudent i kardiologisk sykepleie
ved Høgskolen i Bergen

Mandag 5. september 2011 var det oppstart av det etter-
lengtede mastergradsstudiet i kardiologisk sykepleie.
Bergen viste seg denne dagen fra sin beste side, med
oppholdsvær og solglimt. 25 forventningsfulle syke-
pleiere var samlet for en presentasjon av studiet og av
hverandre. Vi kardiologiske sykepleiere skal ha følge av
helsesøstre og diabetessykepleiere på vår vei mot en
mastergrad. Dagen inneholdt flere små og store over-
raskelser, og alle de som hadde tatt sin videreutdanning
i Bergen oppdaget at de hadde selskap av minst én fra
sitt eget kull. Lærernes presentasjon av studiet gjorde
det raskt klart at dette ikke var noen lettvekts utdanning
og forventningene var høye. Det å skrive oppgave med
artikkelutkast er i og for seg overkommelig, men å skri-
ve artikkelutkastet på engelsk ble en liten overraskelse
for oss alle.

Forelesere fra Storbritannia og Sverige
De første to ukene av utdanningen var preget av at vi nå
skulle «vokse» akademisk, med rikelig undervisning i
vitenskapsteori, vitenskapsfilosofi og akademisk skriv-
ning, noe vi ikke akkurat er vant til i en travel klinisk
hverdag. Vi hadde også besøk av professorene Christi

Deaton fra University of Manchester og Janet Harris fra
University of Sheffield, samt en av nestorene innen kar-
diologisk sykepleieforskning i Norden, Bengt Fridlund.
De hadde alle gode forelesninger som viste hvordan
forskning påvirker vår hverdag, og hvordan vi kan bedri-
ve forskning for å bedre vår egen og våre kollegers syke-
pleieutøvelse. Dette ble fint samkjørt med forelesninger
om kunnskapsbasert praksis, som vi nå forhåpentligvis
skal bidra til både å fremme og forbedre. 

Det etiske aspektet
Et sentralt tema i undervisningen disse to ukene var
også noe som er fundamentalt i all klinisk forskning, og
som vi kjenner fra vår egen praksis, nemlig det etiske
aspektet. Vi fikk en større forståelse for de etiske aspek-
tene ved forskning, hva man skal være forsiktig med,
hva man bør unngå, og hvordan man best kan ivareta
alle de ulike interessene innen forskning. Og ikke minst,
hvordan en skal sørge for at forskningen både er lovlig
og godkjent av regional etisk komité. Vi var så heldige at
lederen for regional etisk komité for Helseregion Vest
kom for å legge frem og forklare den etiske komitéens
arbeidsmåter og fremgangsmåter. Det er viktig for oss å
være i stand til å gjennomføre forskningen best mulig,
både forskningsmessig og etisk forsvarlig.
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Nina Fålun¹, 2 og Tone M. Norekvål¹, 2
¹ Institutt for sykepleiefag, Høgskolen i Bergen
2 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Til sammen åtte tidligere videreutdanningsstudenter i
kardiologisk sykepleie, syv fra Høgskolen i Bergen og en
fra Høgskolen i Tromsø, er nå i gang med sine påbyg-
gingsmoduler som skal ende i en klinisk mastergrad om
halvannet år. Videreutdanningen i kardiologisk syke-
pleie startet opp med første studentkull i 2003. Fire år
senere ble utdanningen utvidet til 60 studiepoeng for å
sikre at studentene hadde tilstrekkelig metodekompe-
tanse til å gå videre til et masterstudium. 

Søknaden til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen) om mastergradsutdanningen ble godkjent
høsten 2010. Tone M. Norekvål var en sentral person
både i arbeidet med å utforme mastergradsprofilen, og i
selve søknadsprosessen. Tiden fra godkjenningen til
oppstart av utdanningen ble kort, og et halvt år etter var
utdanningen i gang! 

Tre videreutdanninger er integrert i masterutdan-
ningen; helsesøsterutdanningen, videreutdanningene i
kardiologisk sykepleie og diabetessykepleie. Det er ikke
tilfeldig at disse tre utdanningene ble valgt ut til å delta
i mastergradspåbyggingen. Forutsetningen for å tilby en
masterutdanning, er at det lokale fagmiljøet har tilstrek-
kelig akademisk kompetanse i form av førstelektor- og
professorkompetanse. Denne kompetansen finnes i
Bergen, blant annet fordi professor Bengt Fridlund fra
Sverige er tilknyttet utdanningen. 

Videreutdanningen en del av mastergraden
Masterutdanningen består av syv emner. De fire første
emnene gjennomføres i løpet av videreutdanningen
som går over halvannet år, det vil si at studentene etter
fullført videreutdanning er halvveis i masterløpet.
Masterutdanningen bygger på med tre ekstra emner –
vitenskapsteori og forskningsetikk, forskningsmetode
og prosjektutvikling samt mastergradsoppgave. En kom-
plett masterutdanning innebærer en anerkjennelse av
klinisk kunnskap inn i en påbyggende akademisk kom-
petanse. Til sammen gir mastergradutdanningen 120
studiepoeng, noe som på sikt vil gjøre det mulig for stu-
dentene å gå videre til et doktorgradsstudium.
Masterutdanningen er gratis og er lagt opp som et del-
tidsstudium med 67 % estimert studietid per semester.
En fulltidsstilling under studiet er derfor ikke å anbefa-
le. 

Høgskolen i Bergen er den første høgskolen i Norge
som tilbyr en klinisk mastergradsutdanning innfor kar-
diologisk sykepleie. Selv om det finnes en lignende
utdanning i Sverige og en utdanning med et rehabilite-
ringsfokus i Irland, må utdanningen i Bergen sies å være
unik også i europeisk sammenheng.

Akademisk kompetanse og klinisk utøvelse
Utfordringen fremover blir å integrere ny vitenska-

pelig kompetanse i en kjent klinisk hverdag. Leder for
Institutt for sykepleiefag ved HiB, Sissel Tollefsen, har
uttalt følgende: Sykepleiere trenger akademisk kompe-
tanse for å utvikle gode tjenester og skape nye syke-
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Mastergradsutdanning i kardiologisk sykepleie 
– oppstart og første samling

Fra åpningen av
masterutdan-

ningen 05.09.11. 
Fra venstre: Tone

M. Norekvål (kar-
diologi), Marit

Graue (diabetes),
Sissel Tollefsen

(instituttleder) og
Ester Hjemhult

(helsesøster).

Studenter ved Master i klinisk sykepleie, 
retning kardiologi. 
Foran fra venstre: 

Nina Fålun (fagleder videreutdanningen), 
Mawahib Al-azawy,  Tone M. Norekvål (fagleder 

masterutdanningen)
Bak fra venstre: Berit Gravrok, Hege Amofah, 

Trond Pettersen, Rønnaug Dahlviken, 
Hilde Korbøl, Rolf Arne Stein og Siv Olsen.

Kliniske mastergradsstudium 
i kardiologisk sykepleie i Bergen

5. september 2011 gikk startskuddet for Norges første 
Mastergrad i klinisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen (HiB).
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Molde:

KONGRESS 2012
25. - 27. april

Generalforsamling
26. april

Rica Seilet Hotel
Molde

«Ny tid med kardiologi»

Kari Hanne Gjeilo, Forsker og 1. amanuensis, Klinikk for tho-
raxkirurgi og Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte
lidelser (NSKL), St. Olavs Hospital og Avdeling for sykepleier-
utdanning (ASP) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

Første kull på videreutdanningen i kardiologisk syke-
pleie ved HiST har hatt sine to første samlinger. Kullet
består av 32 engasjerte og motiverte studenter fra hele
Midt-Norge. Studentene representerer bredden innen
fagfeltet og kommer fra thoraxkirurgisk - eller hjerte-
medisinsk sengepost, hjertemedisinsk lab, poliklinikk,
hjerteovervåkning, primærhelsetjenesten og et dis-
triktsmedisinsk senter. Med dette representerer studen-
tene ulike deler av pasientforløpet til hjertepasientene,
noe som også er i tråd med intensjonene i samhand-
lingsreformen.  

Videreføring av hjertekurset
Initiativet til utdanningen har kommet fra St. Olavs
Hospital, som lenge har ønsket seg denne utdanningen
i regionen. St. Olavs Hospital har siden 2000 drevet
«Hjertekurset», en sykehusintern etterutdanning for
sykepleiere som ønsket å heve sin kompetanse innen
fagområdet kardiologi. Når Hjertekurset startet opp var
det for å dekke et etterutdanningsbehov for erfarne
sykepleiere og bidra til en mer stabil sykepleierstab.
Etter hvert ble dette et tilbud også til sykepleiere ved
kardiologiske avdelinger på lokalsykehusene i regio-
nen. Å drive denne typen etterutdanningskurs uten at
studentene får noen formell uttelling i form av studie-
poeng, er imidlertid uhensiktsmessig. Det har derfor
vært et mål for St. Olavs Hospital å få HiST til å videre-
føre og videreutvikle kurset til en høgskoledrevet vi-
dereutdanning i kardiologisk sykepleie. 

I 2010 ble det derfor opprettet en arbeidsgruppe
med representanter fra klinikk for hjertemedisin og tho-
raxkirurgi, enhet for helsefag ved St. Olavs Hospital og
program for videreutdanning ved HiST. Denne arbeids-
gruppen har utarbeidet studieplanen for videreutdan-
ningen og fungerer nå som en referansegruppe for
utdanningen. Det tette samarbeidet mellom høgskole
og klinisk miljø sikrer den kliniske forankringen som er
en forutsetning for utdanningen. Selv om initiativet har
kommet fra St. Olavs Hospital, har det hele tiden vært et
mål å etablere et utdanningstilbud til hele regionen, og
som også omfatter primærhelsetjenesten. 

Studiet
Studiet er på 60 studiepoeng og går over 3 semester.
Det er lagt opp som et deltidsstudium med til sammen

10 uker i teorisamlinger. I tillegg skal studentene ha
observasjonspraksis og fordypningspraksis på til sam-
men 4 uker. Deler av undervisningen foregår sammen
med andre videreutdanninger ved HiST. Studiet er lagt
opp slik at man skal delta på samlingene på deltid ved
siden av vanlig jobb. Dette gjør at studiet integreres i
studentenes kliniske hverdag. Studiet har fokus på voks-
ne pasienter med hjertesykdom og deres pårørende. 

Allerede etter tredje dag på utdanningen fikk stu-
dentene utlevert sin første eksamensoppgave i viten-
skapsteori, forskningsmetode og etikk. En slik «pang-
start» er selvfølgelig krevende for studentene. Samtidig
bidrar dette til at studentene får et kunnskapsbasert
fokus tidlig i studiet.

Et viktig mål med utdanningen er at studentene
deler og formidler sin fagkunnskap, både internt på
utdanningen, på egen arbeidsplass og gjennom avslut-
ningsseminaret. På avslutningsseminaret skal studen-
tene presentere fordypningsoppgaven. Dette er studen-
tenes siste obligatoriske studieoppgave. Avslutnings-
seminaret gjennomføres etter modell fra de andre eta-
blerte videreutdanningene i kardiologisk sykepleie og
gir verdifull erfaring med faglig formidling.

Faglig engasjement i regionen
Etableringen av videreutdanningen ved HiST vil trolig
også bidra til å øke det faglige engasjementet i NSF-LKS
sine lokalgrupper i regionen. På NSF-LKS sine årlige
kongresser har man sett at nyutdannede spesialsyke-
pleiere innen kardiologisk sykepleie i økende grad har
bidratt med frie foredrag. Det er et mål at også Midt-
Norge blir sterkere representert med frie foredrag på
disse kongressene. 

Pr. dags dato er det ikke tilbud om masterstudier i kli-
nisk sykepleie ved HiST. Det er likevel et mål at flere av
studentene går videre med masterstudier.   

Det er krevende å starte opp en ny videreutdanning,
og det er følgelig et mål at utdanningen blir en fast del
av det etablerte tilbudet om etter- og videreutdannin-
ger ved HiST. Den store søknaden til studiet lover godt. 

Ny videreutdanning i kardiologisk sykepleie 
Midt-Norge har nå fått videreutdanning i kardiologisk sykepleie, og med det er den fjerde
videreutdanningen i kardiologisk sykepleie opprettet i Norge. Videreutdanningen er et
resultat av et tett samarbeid mellom St. Olavs Hospital og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).

Fagansvarlige for 
videreutdanningen
i Trondheim er 
Berit Stjern (t.v.) og 
Kari Hanne Gjeilo.

Foto: Einar Eingdal



Kongressen
Vil finne sted på Rica Seilet Hotel i Molde. 
Vi starter onsdag 25. april kl. 10.00 og 
avslutter fredag 27. april kl. 14.30. 

Oppholdet i Molde 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:
• TAVI
• EKG
• Hjertesvikt
• GUCH
• Pasienterfaring

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

Påmelding til NSF-LKS kongress 2011
Vi tilbyr online-registrering til kongressen fra 1.desember. 
Se www.sykepleierforbundet.no/lks 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!

Velkommen til kongress i Molde!

Kongress 2012

«Ny tid med kardiologi»
Velkommen til kongress i Molde 25.–27. april 2011

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere inviterer til Kongress 2012 i Molde: «Ny tid med kardiologi»

Invitasjon til frie foredrag og 
posterpresentasjoner

Har du noe du ønsker å dele med oss andre?
- Presentasjon av egen avdeling - Prosjekt - Nye prosedyrer 

Ønsker du å delta, sender du oss et sammendrag - abstrakt - 
innen 15.12.11.

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 NSF-LKS v/ Marit Inderhaug Husby
e-post: marit.inderhaug.husby@stolav.no
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Generalforsamling 
i NSF-LKS
Innkalling

Sted: Rica Seilet Hotel, Molde
Tid: Torsdag 26. april 2012 

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

Frist for innsending av saker er 26. februar 2012.
Sakene skal sendes til styret ved 
v/Siv Olsen: 
sivolsen@hotmail.com 

Forslag på kandidater til valg
skal sendes valgkomitéen 
v/Tone M. Norekvål:
tone.norekval@helse-bergen.no innen 5. mars.

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

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

• Du får muligheter til å søke stipend og prosjektmidler

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

• Du får rimeligere deltakeravgift på vår årlige kongress

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

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

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 nye medlemmer!

Meld deg inn på vår nettside:
www.sykepleierforbundet.no/lks. 
Du finner «Bli medlem av faggruppen» til venstre på hovedsiden. 
Her melder du deg inn direkte og mottar bekreftelse pr. post fra NSF. 
For å melde deg inn trenger vi følgende informasjon:
• Medlemsnummer i NSF

Ved problemer kontakt oss på e-post: 
innmeldingnsflks@gmail.com.
Da trenger vi følgende informasjon:
• Navn 
• Fødselsdato
• Postadresse  
• Gjerne medlemsnummer i NSF

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. NSF-LKS er også på

Verv ti medlemmer og få fri kongressavgift 
til NSF-LKS kongressen i Molde!

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

Verving av 
10 medlemmer gir deg:

Fri deltageravgift 
på neste års kongress 

i Molde
Når du har vervet 10 nye 

medlemmer – send e-post til 
innmeldingnsflks@gmail.com

med navnet på dem du har vervet.

Medlemsregisteret
En viktig forutsetning for at medlemsre-
gisteret skal fungere optimalt er at det
enkelte medlem har oppdaterte kon-
taktopplysninger (mobilnummer og e-
postadresse). 
Det gjør det mulig å sende SMS og 
e-post til alle med få tastetrykk. 

Bruk følgende framgangsmåte:
• Gå inn på 
www.sykepleierforbundet.no og 
• Klikk på lenken til høyre der det står
«Oppdater mine medlemsopplysnin-
ger». 
• Logg inn, og registrer mobilnummer
og e-post. 

Fo
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Alka Kaur Chawla, Prosjektleder - Mitt pakistanske hjerte
Nasjonalforeningen for folkehelsen

– hva er den?
«Hjertelinjen på urdu/punjabi» er en rådgivningstelefon-
tjeneste som drives i likhet med «Hjertelinjen», med den
forskjellen at den sikter på å betjene hovedsaklig den
urdu/punjabi-talende befolkningen (dvs personer med
pakistansk og indisk bakgrunn) i Norge.

Dette er et tiltak i et to-årig prosjekt, «Mitt pakistan-
ske hjerte», finansiert av Ekstra-midlene og gjennomfø-
res av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– hvem er den for?
Målgruppen her er hovedsaklig urdu/punjabi-talende
pasienter med hjerte- og karsykdom, deres pårørende
og andre personer (deriblant helsepersonell) med
spørsmål knyttet til både forebygging og behandling av
hjerte- og karsykdom. Personer med annen innvandrer-
bakgrunn er også velkomne til å ringe, og vil tilbys den
hjelpen vi har mulighet til å gi.

– hvordan drives den?
Hjertelinjen på urdu/punjabi betjenes av urdu/punjabi-
talende helsepersonell hver onsdag mellom kl 10.00 og
14.00. Dersom man oppsøker linjen (Hjertelinjens van-
lige nummer: 23 12 00 50) de andre dagene, kan man
gjerne legge igjen navn og telefonnummer og bli opp-
ringt ved en senere anledning, eller at man forsøker å
ringe igjen i den tiden «Hjertelinjen på urdu/punjabi»
betjenes.

I den grad det er mulig, kan innringer selv bestemme
hvilket språk samtalen skal foregå på (urdu/punjabi/
hindi/engelsk/norsk), og har dermed større mulighet til
å forstå hjerte- og karsykdom både fra forebyggende og
behandlende sider. Gjennom dette lavterskeltilbudet
siktes det på å gi denne gruppen en mulighet til å øke
forståelsen og kunnskapen omkring hjerte- og karsyk-
dommer.

Tilbudet eksisterer allerede og må gjerne benyttes. Ta
gjerne kontakt om du/dere ønsker grundigere informa-
sjon om prosjektet og/eller relevant materiell slik at til-
budet gjøres kjent i de aktuelle områdene.

– hva kan man spørre om?
Her kan det søkes informasjon som er direkte relatert til
hjerte- og karsykdom (hjertets funksjon, kroppens sam-
spill, helse kan være sentrale begreper i denne sammen-
heng), til medisinsk og kostrelatert behandling samt
livsstilsendringene knyttet til en sunnere livsstil gjerne

tilpasset den aktuelle kulturen slik at det er lettere å for-
stå sykdommen og hvordan den kan forebygges og/eller
behandles.

Hvorfor dette prosjektet?
Bakgrunnen for prosjektet er erfaringene hentet fra
ulike miljøer (sykehus, kardiologiske sykepleiere, ulike
innvandrerforeninger/miljøer), som tyder på at mange
personer med innvandrerbakgrunn har mangelfull for-
ståelse og kunnskap knyttet til (sin) hjerte- og karsyk-
dom. Årsakene til dette er mange – blant annet språkli-
ge og kulturelle faktorer.

Hensikten med dette prosjektet er å muliggjøre økt
forståelse og kunnskap om hjerte- og karsykdommer
med tanke på både behandling og forebygging av til-
stand(ene). 

Nasjonalforeningen for folkehelsens allerede etabler-
te tjeneste «Hjertelinjen» svarer på spørsmål om hjerte-
og karsykdommer, og er åpen for alle som ringer inn.
«Hjertelinjen på punjabi/urdu» er et tilsvarende tilbud
for punjabi-/urdu-talende, og gjerne engelsktalende per-
soner med innvandrerbakgrunn og personer med inn-
vandrerbakgrunn og begrensede kunnskaper i norsk.

Erfaringer i forbindelse med presentasjoner av «Hjer-
telinjen på urdu/punjabi» for ulike urdu/punjabi-talen-
de forsamlinger, avslører både stigende behov og inter-
esse for tilrettelagt (språklig og kulturelt) informasjon
relatert til hjertets helse. Informasjonen blir gitt med
utgangspunkt i mottakerens kunnskapsnivå, og bidrar
derfor til økt forståelse av kroppens samspill, individets
bidrag til egen helse og eventuell egenmestring av egen
helsetilstand samtidig som denne forståelsen gir grunn-
lag for spørsmål og videre ønske om mer informasjon.

Hvordan kan jeg, som helsepersonell, bidra?
Siden tilbudet allerede er etablert, er det viktig at både
pasienter og pårørende med den relevante bakgrunnen
informeres om tilbudet. Det kan også være gunstig å
informere om tilbudet til andre personer relevante for
denne befolkningsgruppen (personer som tilhører
gruppen, deres behandlere, osv) slik at budskapet når
flest mulig og der behovet et størst.

Dette gjøres slik:
1. Dele ut visittkortet/magnetkortet for «Hjertelinjen på
urdu/punjabi»
2. Informere kort om tilbudet
3. Opplyse om at de kan stille spørsmål relatert til hjer-
te- og karsykdom på det relevante språket (urdu/punja-
bi/hindi/engelsk/norsk).
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Hvem ringer Hjertelinjen 
og hva spør de om?

Øivind Kristensen, Fagkonsulent Hjerte- og kar
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Vi er veldig glade for at mange av dere gir ut
Hjertelinjens visittkort til hjertepasientene. 
I denne artikkelen vil jeg presentere noen data
om hvem som ringer Hjertelinjen og hva sam-
talene handler om.

Hvem ringer Hjertelinjen?
De fleste av våre innringere (83 %) er pasienter selv. Det
er naturlig, men det kunne godt vært flere samtaler fra
pårørende. Erfaringsmessig vet jeg at også de har stort
behov for informasjon. Hvorfor ringer ikke flere pårø-
rende? Får de informasjon fra andre kilder eller er de
ikke klar over Hjertelinjens eksistens? Veldig fint om
dere også kan gi Hjertelinjens visittkort til pårørende.

38 % av innringerne har ringt oss før. Noen ringer et
par ganger, mens vi har en fast kjerne som ringer oftere,
noen opptil en gang i måneden. 

Halvparten (55 %) av innringerne er kvinner. Dette i
kontrast til kvinners deltakelse i studier og på Hjertere-
habilitering, hvor menn er i klart flertall. På den andre
siden vet vi at kvinner generelt er flinkest til å gå til lege
og ellers skaffe seg helseinformasjon Det er gledelig at
så mange kvinner benytter seg av vårt tilbud, og vi anbe-
faler til de fleste å delta på Hjerterehabilitering. 

Ser vi på hvilken hjertesykdom innringerne har, er
det hjerteinfarkt, med eller uten PCI, som er den største
gruppen, etterfulgt av hjerteoperasjon. Det siste året har
vi hatt en markant økning i spørsmål om arytmi. Det har
særlig vært fokus på behandling av atrieflimmer og spe-
sielt ablasjon.

Hvordan får innringerne vite om Hjertelinjen?
De fleste som ringer Hjertelinjen (70 %) har fått vite om
oss gjennom Hjertelinjens visittkort eller en av Nasjo-
nalforeningen for folkehelsen sine brosjyrer. Dette viser
viktigheten med å dele ut Hjertelinjens visittkort og
våre brosjyrer til pasienter med hjertesykdom.

Hva spør innringerne om?
De fleste samtalene handler om opptrening/mosjon,
behandling, utredning, medisiner og kosthold. Det viser
seg at selv om det er ett tema som var utgangspunktet
for samtalen, så tar mange opp flere tema i løpet av sam-
talen. 

Noen ringer etter kontakt med lege/sykehus for å få
forklart vanskelige ord og uttrykk, mens andre ringer
oss før legekontroll for å få råd om hva de bør spørre
om. 

Hjertelinjen har også innringere som er blitt forvirret
av det de finner på internett. I disse tilfellene fungerer
vi som en veiviser: vi kommer med råd, anbefaler nett-
sider og sender litteratur.

Tilbakemeldinger  
Vi får flere tilbakemeldinger fra fornøyde innringere:

- trygt å ha noen å ringe til
- godt å snakke med noen som lytter
- godt å snakke med noen som har tid til å svare

Hjertelinjen får flere samtaler hvert år fra pasienter
som tror de er kommet til sykehuset. De har fått visitt-
kortet og beskjed om å ringe nummeret som står der
dersom de lurer på noe. Enkelte tror da at det er num-
meret til sykehuset og blir litt overrasket når de kom-
mer til Hjertelinjen. 

Der er derfor viktig å:
• VISE visittkortet til Hjertelinjen 
• INFORMERE om hva Hjertelinjen er.
• FORTELLE at de kan ringe hvis de har spørsmål om
hjertet sitt.

Øivind Kristensen er fagkonsulent for Hjerte- og kar i
Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hjertelinjen på urdu/punjabi
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Endringene i Guidelines 2010 fra ERC er ikke så
omfattende som i 2005. Retningslinjene er fortsatt
basert på tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon og
en fornuftig, klinisk relevant tolkning av disse. De er
utformet for å gi et godt grunnlag for så vel opplæring
som utførelse. Nedenfor finner du en foreløpig opp-
summering av de viktigste endringene. Endelig utfor-
ming av de norske retningslinjene vil drøftes i NRR og
etter planen ferdigstilles etter rådsmøte 17. november. 

Brystkompresjoner
HLR utføres dessverre fortsatt altfor ofte med utilfreds-
stillende kvalitet og med lange perioder uten bryst-
kompresjoner. Viktigheten av kompresjoner med god
kvalitet og med minst mulig avbrudd understrekes der-
for enda sterkere i «Guidelines 2010».
• På ikke-intubert pasient: 30 brystkompresjoner fulgt
av 2 ventilasjoner (som før).
• Etter evt. intubasjon: Kontinuerlig brystkompresjoner
og 10 vent./min. (som før).
• AHLR: Start kompresjoner umiddelbart etter sjokk og
fortsett i ett min. før du vurderer om sjokket har lykkes
(som før).  
• DHLR: Følg hjertestarterens råd (som før). 
• Trykk brystkassen ned 5-6 cm (mot før 4-5 cm) ved
hver kompresjon (nytt).  

Gi god HLR mens defibrillatoren hentes, klargjøres og
koples til pas. Studier om effekten av noen minutter
med god HLR før sjokk (hvis stansen har stått ubehand-
let eller hvis det er gitt kvalitetsmessig dårlig HLR) er
ikke konklusive. NRR anbefaler likevel at tjenester og
sykehus som allerede praktiserer dette ikke endrer
praksis. Dette er mest aktuelt ved   
- prehospital hjertestans (hvis stansen ikke er observert
av helsepersonell med defibrillator).
- ikke-bevitnet hjertestans på sykehus.   
Gi tre-minutters-sløyfer HLR både ved sjokkbar og
ikke-sjokkbar rytme (som før).
Gi ett sjokk i hver sløyfe ved sjokkbar rytme – umid-
delbart fulgt av HLR, dvs. ikke puls- eller monitorsjekk
direkte etter sjokk (som før).
Vurder egensirkulasjon (ROSC) ett minutt etter
sjokk. Ved fortsatt sirkulasjonsstans: Gi evt. medikamen-
ter og deretter HLR i ytterligere to min. før ny rytmea-
nalyse (som før). 
Gi tre sjokk direkte etter hverandre (tidligere anbe-
faling: To sjokk direkte etter hverandre) ved bevitnet
ventrikkelflimmer forutsatt at sjokket kan gis umiddel-
bart, f.eks. på PCI-lab, på hjerteovervåkningsavdeling

eller i ambulanse eller postoperativt etter hjertekirurgi
(nytt).
Atropin utgår som anbefalt medikament i AHLR
selv om den første avleste hjerterytmen er asystole eller
PEA (nytt).  

Større vektlegging av kapnografi 
som metode for å
• bekrefte og overvåke korrekt plassering av endotra-
keal tube, larynxtube o.l. (nytt). 
• monitorere kvaliteten av HLR gjennom måling av
endetidal CO2 (nytt).
• få en tidlig indikasjon på gjenoppretting av spontan
sirkulasjon (ROSC) (nytt). 
• Unngå hyperventilering både under pågående resus-
citeringsforsøk og etter gjenoppretting av egensirkula-
sjon (ROSC) (som før). 
• Unngå hyperoksi (unødig høy oksygenkonsentrasjon i
blodet) etter gjenoppretting av egensirkulasjon (ROSC).
Anbefalt SaO2: 94-98% (som før). 
• Medikamenter endotrakealt anbefales ikke som alter-
nativ backupmetode (nytt). 

Standardisert post-resusciteringsbehandling 
etter ROSC
• Terapeutisk hypotermi til komatøse pas. etter VF (som
før).
• Terapeutisk hypotermi til komatøse pas. også etter
ikke-sjokkbare rytmer (nytt).
• Rask behandling av grunnsykdommen (PCI eller alter-
nativt trombolyse hvis STEMI) (som før).
• Rask normalisering av sirkulasjonen (som før).
• Blodsukkerverdiene bør ikke overskride 10 mmol/l
(anbefalt maks. verdi: ny).
• God krampebehandling (som før).

Referanser
1. 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and
Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations.
Circulation. 2010;122 (suppl 2):S250 –S638.
2. Resuscitation 2010;81:1219-1451.
3. Nolan JP, Soar J, Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, Koster RW,
Wyllie J, Böttiger B on behalf of the ERC Guidelines Writing Group.  European
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 1. Executive
summary. Resuscitation 2010;81:1219-76.
4. Arntz HR, Bossaert LL, Danchin N, Nikolaou NI. European Resuscitation
Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 5. Initial management of
acute coronary syndromes. Resuscitation 2010;81:1353-66.
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Lockey AS, Richmond S, Ringsted C, Wyllie JP, Nolan JP, Perkins GD. European
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 9. Principles of
education in resuscitation. Resuscitation 2010;81:1434-44.

Viktige endringer i de norske retningslinjene for hjerte-lungeredning - 2010

International Liason Commitee on Resuscitation (IL-
COR) består av ledende representanter for de ulike regi-
onale resuscitasjonsråd i verden, herunder også Ameri-
can Heart Association (AHA) og European Resuscitation
Council (ERC). ILCOR har utarbeidet det vitenskapelige
grunnlaget for de nye guidelines i dokumentet «2010
International Consensus on Cardiopulmonary Resusci-
tation and Emergency Cardiovascular Care Science With
Treatment Recommendations» (1). På dette grunnlaget
har så bl.a. ERC utarbeidet sine «2010 Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation» (2).  

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) har på samme måte
og i samråd med ledende akuttmedisinske miljøer på
universitetssykehusene gått gjennom anbefalingene og
legger her fram de reviderte norske retningslinjene for
både basal og avansert hjerte-lungeredning både for
barn og for voksne.  

Der er fortsatt noen forskjeller mellom de norske ret-
ningslinjene og ERCs Guidelines, spesielt i AHLR. Ulik-
hetene framgår av de enkelte kapitlene i de norske ret-
ningslinjene, og utdypes ytterligere i vedlegget «Hvorfor
er AHLR-algoritmen i Norge annerledes».  

NRR og Norsk Førstehjelpsråd anbefaler at de nye
norske retningslinjene implementeres fra 1. januar 2011
og framover, selv om det vil ta noe mer tid å revidere
alle aktuelle læreprogrammer og algoritmeplakater. Det
planlegges ikke noen sentral opplæringsprosess fra
NRR sin side fordi endringene fra de gjeldende ret-
ningslinjer ikke er så store. Fagansvarlig personell i hel-
sevesenet og personell med ansvar for opplæring, kurs-
organisasjoner o.l. bør kunne tilegne seg endringene
ved å gå nøye gjennom stoffet som nå foreligger fra
NRR, og kan så implementere de nye retningslinjene i
egne organisasjoner og tjenester etter hvert som utø-
vende personell oppdateres faglig.   

Mange av anbefalingene fra 2005 gjelder fortsatt,
enten fordi det ikke foreliger ny forskning eller fordi ny
forskning har styrket tidligere funn og konklusjoner.
Endringene er derfor langt mindre omfattende enn ved
guidelinesrevisjonen i 2005/2006. Lenker til fullstendi-
ge versjoner av både ILCORS grunnlagsdokument (1)
og ERCs Guidelines (2) finnes på hjemmesidene til
NRR (www.nrr.orrg).   

NRR forholder seg til ERC-guidelines (2) med
noen presiseringer og avvik:
•Section 1: Executive summary: Se hvert enkelt avsnitt

i de norske retningslinjene.
•Section 2: Adult Basic life support and use of AEDs:

Se «BHLR retningslinjer 2010» og «DHLR-retningslin-
jer 2010».

•Section 3: Electrical therapies: AEDs, defibrillation etc.:
Se «DHLR-retningslinjer 2010».

•Section 4: Adult advanced life support: Se «»AHLR ret-
ningslinjer 2010».  

• Section 5: Initial management of acute coronary syn-
droms: Dette faller utenfor Norsk Resuscitasjonsråds
mandat. I spørsmål om behandling av akutte koronar-
syndromer henviser NRR derfor til Norsk Cardiologisk
Selskap. Dette gjelder også spørsmålet om pasienter
med akutt koronarsykdom bør få ekstra oksygentilfør-
sel eller ikke.

•Section 6: Pediatric life support: Se «Barn retningslin-
jer 2010».

•Section 7: Resuscitation of babies at birth: Se «Nyfødt
retningslinjer 2010». 

• Section 8: Cardiac arrest in special circumstances:
Electrolyte abnormalities, poisoning, drowning, acci-
dental hypothermia, hyperthermia, asthma, anaphyl-
axis, cardiac surgery, trauma, pregnancy, electrocution.
(Ingen kommentarer fra NRR).  

• Section 9. Principles of education in resuscitation
(Ingen kommentarer fra NRR).

•Section 10: The ethics of resuscitation and end-of-life
decisions (Ingen kommentarer fra NRR). 

15.12.2010
Kristian Lexow, overlege

Leder, Norsk Resuscitasjonsråd

Presisering fra redaktøren
I denne utgaven av Hjerteposten er det bare BHLR og
AHLR for voksne som vil blir gjengitt. 
For øvrig informasjon henvises til NRR sin egen nett-
side: www.nrr.orrg

OM NORSKE RETNINGSLINJER 
FOR HJERTE-LUNGEREDNING - 2010

Den nye internasjonale Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation ble publisert samti-
dig 18. oktober 2010 i tidsskriftene «Resuscitation» (Europa) og «Circulation» (USA).
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Sirkulasjonssjekken ett minutt etter hvert sjokk skal
maks. ta 10 sekunder og kan gjøres på to måter:
a) ved at man legger den ene hånden på halspulsåren

samtidig som man ser på scoopet. Hvis scoopet viser
asystole eller fortsatt ventrikkelflimmer, har sjokket
ikke gitt ønsket resultat, og man skal gi medikamen-
ter og fortsette HLR. Hvis scoopet viser en «organi-
sert rytme» vil pulsføling på halsen avgjøre om dette
er PEA eller om sjokket har gitt en pulsgivende
rytme. Forutsatt at brystkompresjonene er av god
kvalitet før og etter denne korte pausen, vil denne
korte kompresjonspausen gi liten påvirkning av den
totale sirkulasjonen.

b) ved at man måler endetidal CO2 (ETCO2) i ekspira-
sjonsluften med kapnografi. En rask stigning i ETCO2
er et sikkert tegn på at pas. har fått egensirkulasjon
(ROSC) og altså at sjokket har gitt ønsket resultat.
Denne metoden anbefales hvis pasienten er intubert
fordi man da helt kan unngå den lille pausen i kom-
presjonene for sirkulasjonssjekk.

Erfaringene er at tre-minutters-sløyfer har fungert bra
og er godt innarbeidet i Norge. Foreløpige resultater
tyder på at man i Norge har minst like god overlevelse
sammenlignet med andre land i Europa. Flere data som
antakelig vil bekrefte dette forventes å bli publisert i
nær framtid.

Anbefalt tidspunkt for å gi adrenalin 
ved sjokkbar rytme?
• ERC anbefaler at man vurderer å gi den første dosen
adrenalin rett etter det tredje mislykkede sjokket (i en
to-minutters-sløyfe) – og deretter rett etter alle senere
sjokk som ikke gir ROSC. (1)
• NRR anbefaler fortsatt at man vurderer å gi den første
dosen adrenalin ett minutt etter det andre mislykkede
sjokket (i en tre-minutters-sløyfe) – og deretter ett mi-
nutt etter alle senere sjokk som ikke gir ROSC (2).

Begrunnelse: Ved å vente med å gi adrenalin til ett
minutt etter sjokket, og så la det virke i kroppen under
pågående HLR de neste to minuttene, oppnås maksimal
konsentrasjon og effekt av adrenalinet under pågående
HLR. Hvis det neste sjokket skulle gi pulsgivende rytme
(ROSC), er konsentrasjonen av adrenalin allerede fal-
lende på grunn av stoffest korte halveringstid, og gir
derfor ikke så sterke uønskede bivirkninger.

Motforestillingene mot å gi adrenalin rett etter et
sjokk (slik ERC anbefaler) er:
• Serumkonsentrasjonen av adrenalin vil være høy på
det tidspunktet hjertet evt. starter å slå etter sjokket.
Dette kan være svært uheldig, spesielt hvis det forelig-
ger myokardischemi. Det kan øke faren for nye farlige
arytmier (VF/VT) og kan dessuten gi et skyhøyt blod-
trykk med fare bl.a. for hjerneblødning.
• Adrenalinet gir ikke ønsket effekt før ut i neste sløyfe.
• Administrering av adrenalin blir et konkurrerende til-
tak som kan ta bort fokus fra ønsket og umiddelbar opp-
start av brystkompresjoner rett etter sjokket.

Konklusjon
NRR mener de norske tilpasningene av retningslinjene
er faglig forsvarlige og vel begrunnet. Allerede ved gui-
delinesrevisjon i 2005/2006 ble disse tilpasningene og
argumentasjonen bak dem lagt fram for ledende eksper-
ter i ERC som aksepterte den faglige begrunnelsen (2).
Også i forbindelse med guidelinesrevisjon i 2010 ble
ledende eksperter i ILCORS ALS-komité forelagt de nor-
ske synspunktene som også denne gangen ble vurdert
som velfunderte.

Kjetil Sunde, prof.dr.med.
leder av NRRs arbeidsgruppe for AHLR,

nestleder i ERCs arbeidsgruppe for AHLR
og medlem i ALS-komitéen i ILCOR

Kristian Lexow, overlege
leder, Norsk Resuscitasjonsråd

Referanser
1. Deakin CD, Nolan JP, Soar J, Sunde K, Koster RW, Smith GB, Perkins GD.
European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010, Section 4.
Adult advanced life support. Resuscitation 2010;81:1305-52.
2. Lexow K, Sunde K. Why Norwegian 2005 guidelines differs slightly from the
ERC guidelines. Resuscitation 2007; 72: 490-492 og Lexow K, Sunde K.
Erratum to ‘‘Why Norwegian 2005 guidelines differs slightly from the ERC guide-
lines’’ [Resuscitation 2007; 72: 490-492]. Resuscitation 2007; 73: 494-495).
3. Morrison LJ, Deakin CD, Morley PT, Callaway CW, Kerber RE, Kronick, SL,
Lavonas EJ, Link MS, Neumar RW, Otto CW, Parr M, Shuster M, Sunde K,
Peberdy MA, Tang W, Vanden Hoek TL, Böttiger BW, Drajer S, Lim SH, Nolan JP;
on behalf of the Advanced Life Support Chapter Collaborators. Part 8: advanced
life support: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation
and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations.
Circulation. 2010;122 (suppl 2):S345–S421.

Tidspunktet for når det teoretisk var mest gunstig å gi
adrenalin i forhold til sjokk, ble også nøye vurdert. I
samråd med de ledende akuttmedisinske miljøene ved
landets universitetssykehus, ble man allerede da enige
om å foreta noen tilpasninger i forhold til ERCs ret-
ningslinjer, bl.a. å anbefale tre minutter mellom hver ryt-
meanalyse både ved sjokkbar- og ved ikke-sjokkbar hjer-
terytme og dessuten å angi et annet, mer optimalt tids-
punkt for å gi adrenalin i forhold til sjokk. Disse to til-
pasningene henger nøye sammen.

To- eller tre-minutters algoritmesløyfer?
• ERC anbefaler HLR i to min. etter et sjokk (eller etter
en rytmeanalyse uten sjokk), før en ny rytmeanalyse
(1).
• NRR anbefaler HLR i tre minutter i begge tilfeller (2).

Begrunnelse: Det finnes fortsatt ingen studier eller
data som klart viser i nøyaktig hvor mange minutter det
bør gis HLR mellom hver rytmeanalyse og hvert sjokk.
Det er verd å merke seg at ILCORs dokument «Con-
sensus on Science and Treatment Recommendations»

(3) ikke gir noen føringer for to- eller tre-minutters-sløy-
fer mellom hver analyse eller hvert sjokk. Dette var bl.a.
en følge av faglige innspill fra sentrale norske eksperter
i guidelinesprosessen.

Både dyreeksperimentelle- og humane studier viser
at det er nødvendig med HLR i noen minutter mellom
hvert defibrilleringsforsøk for å øke blodgjennom-
strømningen i hjertemuskelen og dermed også sjansen
for vellykket defibrillering.

På grunn av utslukket elektrisk aktivitet eller fortsatt
elektrisk kaos med vedvarende rytmeendringer i hjertet
direkte etter et sjokk, tar det ofte opp til ett minutt før
hjerterytmen har stabiliserer seg. Den korte pausen
(maks. 10 sek.) for å sjekke sirkulasjonen ett minutt
etter hvert sjokk som NRR har lagt inn i den norske
AHLR-algoritmen, skal vise om det på dette tidspunktet
bør gis medikamenter før man i så fall fortsetter med
HLR i ytterligere to minutter, eller alternativt gå over til
post-resusciteringsbehandling hvis sjokket har gitt Re-
turn of Spontaneous Circulation (ROSC) – altså ønsket
resultat.

Hvorfor NRRs retningslinjer 
for AHLR avviker noe 

fra ERC-Guidelines 2010

Ved guidelinesrevisjonen i 2005/2006 vektla NRR betydningen 
av å oppnå mest mulig «hands-on» tid. 
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RETNINGSLINJER 2010

 

 

 

 

Start HLR 
30:2

Tegn til liv?
Kontroller bevissthet

Kontroller pust 
med åpen luftvei

Skaff hjelp

Rist forsiktig.
Rop høyt på hjelp.

Åpne luftveien ved å bøye 
hodet bakover og løfte 
haka fram. Se, lytt og føl 
etter pust i inntil 10 sek.

Ring 1-1-3. 
Få helst noen andre til å ringe.

30 brystkompresjoner
Trykk 5-6 cm dypt
Frekvens 100/min.

2 innblåsninger
Blås bare til brystkassen
hever seg. Bruk 1 sekund  
på hver enkelt innblåsning.

Fortsett med 30:2 runder til 
- du får hjelp
- pasienten puster normalt 
- du er nødt for å hvile.

Hvis du ikke vil gi innblåsninger, 
eller ikke får det til, gi i alle fall 
brystkompresjoner fortløpende.

Hvis pasienten puster normalt:
1. Kontroller pusten i 1 min.
2. Legg han på siden hvis han   
 fortsatt puster normalt. 
 Ring 1-1-3. 
 Kontroller pusten hyppig.

Start HLR  hvis han slutter 
å puste normalt.

Hvis pasienten reagerer:
Overvåk. 
Skaff hjelp om nødvendig. Er du 

våken?

Reagerer ikke

Hjelp!

Puster ikke 
normalt

Algoritmen for Basal HLR - Voksne 
1. Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig ris-
ting.  
2. Hvis pasienten ikke reagerer: Rop på hjelp!  
3. Snu pasienten på ryggen og åpne luftveiene (bøy
hodet bakover, og løft haka fram). Sjekk om pasienten
puster normalt (se, lytt og føl etter normal pust i inntil
10 sekunder). Legg pasienten i sideleie bare hvis pusten
fortsatt er normal etter ett minutt. Fortsett nøye obser-
vasjon av pusten.  
4. Hvis pasienten ikke puster normalt eller slutter å
puste normalt: Ring 113 og skaff hjelp. Hvis mulig, få
noen andre til å ringe 113 og å hente en hjertestarter
(hvis tilgjengelig). 
5. Start HLR med 30 brystkompresjoner fulgt av to inn-
blåsninger (30:2).  

Brystkompresjonene bør være 5-6 cm dype med en
takt på 100 i minuttet.  

Hver innblåsning skal ta ca. ett sekund og avsluttes
straks brystkassen hever seg.
6. Fortsett til hjelpen kommer.        

Nytt ved BHLR
Trykk brystkassen ned 5-6 cm (mot før 4-5 cm) ved
hver kompresjon.

Viktig ved BHLR
HLR utføres dessverre fortsatt altfor ofte med dårlig kva-
litet og med lange perioder uten brystkompresjoner.
Viktigheten av kompresjoner med god kvalitet og
med minst mulig avbrudd understrekes derfor enda
sterkere i «Guidelines 2010».  

Hvis en bevisstløs person puster normalt, skal før-
stehjelperen holde frie luftveier og vente ett minutt før
den bevisstløse legges i sideleie. Dette for å unngå at
pasienter med agonal pust legges i sideleie. Hvis første-
hjelperen er i tvil om pusten er normal, startes straks
HLR.  

• HLR skal startes straks hvis en person er bevisstløs
og ikke puster normalt.

• Plasser hendene «midt på brystkassen» (ikke bruk
tidkrevende metoder for å finne rett håndplasse-
ring).

• Start med 30 kompresjoner (takt på 100/minutt).
• Forholdet mellom kompresjoner og ventilasjoner

skal være 30:2 på pasienter som ikke er intubert.
• Legfolk skal også bruke 30:2 på barn. 
• På slutten av hver kompresjon skal hendene ikke

utøve noe trykk mot brystkassen. 
• Hver innblåsning skal ta ett sekund og avsluttes

straks brystkassen hever seg. 
Unngå alle unødige pauser i kompresjonene og til-

streb at kompresjonene er dype nok og har rett takt.

Hvis to førstehjelpere er til stede: Bytt på å kompri-
mere ca. hvert andre minutt fordi det viser seg at kva-
liteten på kompresjonene avtar over tid. Unngå stopp i
kompresjonene ved bytte. 

Kvalitetsmessig god og kontinuerlig HLR som startes
straks etter hjertestans, kan doble (kanskje tredoble)
sjansen til å overleve plutselig hjertestans.    

HLR med «bare» brystkompresjoner
Dette er ikke nytt i Norge, men innføres nå også i ret-
ningslinjene til ERC. Hvis hjertet stopper plutselig, skyl-
des dette oftest en akutt hjerterytmeforstyrrelse pga
sykdom i hjertet. Da er kompresjoner alene like effek-
tivt de første minuttene som kombinasjonen av kom-
presjoner og innblåsninger. Lekfolk som ikke kan, eller
ikke er villige til å gi standard HLR med både bryst-
kompresjoner og munn-til-munn innblåsninger, bør der-
for oppmuntres til i alle fall å gi kompresjoner til hjel-
pen kommer. Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp, som
brukes i den norske nødmeldetjenesten, vil gi instruk-
sjon i «bare» brystkompresjoner til de som ikke på for-
hånd kan, ikke får til eller er uvillige til å gi standard
HLR.  

• Basal HLR med brystkompresjoner, men uten
munn-til-munn innblåsninger anbefales
- når førstehjelperen ikke er i stand til å gi munn-
til-munn innblåsninger.
- når førstehjelperen ikke er villig til å gi munn-til-
munn innblåsninger.
- ved telefonveiledet HLR når førstehjelperen ikke
har opplæring i kombinasjonen av kompresjoner
og munn-til-munn innblåsninger. 

På kurs i basal førstehjelp anbefales fortsatt opplæ-
ring i kombinasjonen av brystkompresjoner og munn-
til-munn innblåsninger. Dette er bedre enn HLR med
«bare» brystkompresjoner når det utføres uten unødig
lange kompresjonspauser for å gi munn-til-munn inn-
blåsningene. 

Barn og pasienter med hjertestans som antas å skyl-
des hypoksi (for lite oksygen i kroppen f.eks. pga druk-
ning, kvelning, hengning eller overdoser), bør fortsatt få
både brystkompresjoner og innblåsninger.   

Referanser
Koster RW, Baubin MA, Bossaert LL, Caballerod A, Cassane P, Castrén M, Granja
C, Handley AJ, Monsieurs KG, Perkins GD, Raffay V, Sandroni C. European
Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010, Section 2. Adult basic
life support and use of automated external defibrillators. Resuscitation
2010;81:1277–92. 
Sayre MR, Koster RW, Botha M, Cave DM, Cudnik MT, Handley, AJ, Hatanaka T,
Hazinski MF, Jacobs I, Monsieurs K, Morley PT, Nolan JP, Travers AH; on behalf of
the Adult Basic Life Support Chapter Collaborators. Part 5: adult basic life sup-
port: 2010 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and
Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations.
Circulation. 2010;122 (suppl 2):S298-S324.
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Algoritmen for AHLR (voksne)
1. Konstater hjertestans, skaff hjelp og start HLR 30:2
(se BHLR).
2. Vurder å gi god HLR i 3 min. før sjokk hvis stansen
har stått ubehandlet eller med dårlig/usikker HLR-kva-
litet i mer enn 5 min. 
3. Slå på defibrillatoren (straks den er tilgjengelig) og
fest elektrodene uten at HLR avbrytes.  
4. Vurder å gi god DHLR framfor AHLR fram til tilstrek-
kelig antall AHLR-kompetente personer er tilstede.  
5. Analyser hjerterytmen med defibrillatoren. Hvis
sjokkbar hjerterytme (VF/VT), gjør ett av følgende:

- Bevitnet/monitorert stans hos våken pas. og hvis
defibrillator er umiddelbart tilgjengelig ➞ gi inntil 
tre sjokk direkte etter analysen (sjekk scoopet etter
hvert sjokk). ➞ Hvis ikke ROSC ➞ følg anvisningene
i pkt 6. 
- Alle andre stans (bevitnet/ubevitnet) med VF som
første rytme ➞ gi ett sjokk og start straks HLR ➞ følg
anvisningene i pkt 6.

Hvis ikke-sjokkbar hjerte rytme:
Start HLR straks ➞ gi adrenalin like etter analysen
(når iv/io tilgang foreligger) uten å stoppe kompre-
sjonene ➞ gi HLR i til sammen tre min. før ny ryt-
meanalyse. 

6. Sjekk om pas. har fått egensirkulasjon (ROSC) ett
min. etter sjokk (bruk maks 10 sek,)  
Dette kan gjøres på to måter: 

a) Kapnografi viser tydelig og rask stigning av en-
detidal CO2 ved ROSC (anbefalt metode hvis intu-
bert).   
b) Legg to fingre på Arteria Carotis og kjenn etter
puls. Se samtidig på scoopet og bedøm hjerteryt-
men.
• Hvis fortsatt VF, AS eller PEA ➞ gi evt. medikamen-
ter ➞ gi HLR i to minutter til før ny rytmeanalyse.
• Hvis ROSC (organisert rytme og følbar puls) ➞
start post-resusciteringsbehandling.

7. Gi Adrenalin® 1 mg iv ett min. ut i hver HLR-sløyfe
på tre minutter så lenge pas. ikke har ROSC.
8. Vurder amiodarone (Cordarone®) 300 mg (ufortyn-
net bolusdose iv) hvis fortsatt sjokkbar rytme etter to
sjokk. Vurder ytterligere 150 mg amiodarone hvis fort-
satt sjokkbar rytme etter det tredje sjokket.  
9. Intubér bare hvis du er spesialpersonell. (maks. 10
sek. stans i kompresjonene).  

• Etter intubasjon: Kontinuerlig kompresjon + 10
ventilasjoner/min.
• Kople kapnograf (hvis tilgjengelig) til tuben for å
måle kontinuerlig endetidal CO2 (ETCO2). 

10. Vurder korrigerbare årsaker til sirkulasjonsstansen:
• Hypoksi, Hypotermi, Hypovolemi, Hypo/hyperkale-
mi. 

• Trykkpneumothorax, Tamponade, Tromboser 
(lungeemboli), Toksiner (forgiftninger).

11. Fortsett AHLR 
• så lenge pasienten har sjokkbar rytme. 
• til pasienten viser sikre tegn til liv (beveger seg,
hoster, starter å puste normalt eller får følbar puls).  
• til du av medisinske grunner er overbevist om at
resusciteringsforsøket ikke vil lykkes.
• til du er overbevist om at det er etisk galt å fort-
sette.  

12. Gi god post-resusciteringsbehandling etter ROSC.

Nytt ved AHLR 
• Trykk brystkassen ned 5-6 cm (mot før 4-5 cm)
ved hver kompresjon.
• Ved bevitnet stans og ventrikkelflimmer (spesielt
hvis pasienten er tilkoplet scoop i ambulanse, på syke-
hus, PCI-lab, på operasjonsavdeling el.l.) og hvis sjokk
kan gis umiddelbart: Gi inntil tre sjokk etter hverandre
(sjekk hjerterytmen på scoopet mellom hvert sjokk) før
du evt. fortsetter i AHLR-algoritmen hvis sjokkene ikke
gir ROSC. (Tidligere anbefaling: Inntil to sjokk direkte
etter hverandre). 
• Atropin utgår som anbefalt medikament i AHLR selv
om den første avleste hjerterytmen er asystole eller
langsom PEA.  

Kapnografi vektlegges og anbefales brukt mer for å  
• bekrefte og overvåke korrekt plassering av endotra-
keal tube, larynxtube o.l. 
• monitorere kvaliteten av HLR gjennom måling av
endetidal CO2 (ETCO2)
• få en tidlig indikasjon på gjenoppretting av spontan
sirkulasjon (ROSC)

• Intraossøs tilgang anbefales som standard backup-
metode hvis problemer med iv-tilgang.  
Endotrakeal administrering av medikamenter 
anbefales ikke som alternativ backupmetode. 

• Maks. tillatt opphold av brystkompresjonene 
for å intubere er 10 sek.  

Standardisert post-resusciteringsbehandling 
etter ROSC
• Terapeutisk hypotermi til komatøse pas. etter VF (som
før).
• Terapeutisk hypotermi til komatøse pas. også etter
ikke-sjokkbare hjerterytmer (nytt).
• Rask og målrettet behandling av utløsende årsak til
sirkulasjonsstansen (som før).
• Blodsukkerverdiene bør ikke overskride 10 mmol/l
(ny anbefalt verdi). 
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Ved første anledning og uten avbrudd i HLR:    
- Intravenøs/intraossøs tilgang 
- Kapnograf - hvis tilgjengelig
Vurder også:  
- Intubasjon - bare spesialpersonell
- Endret elektrodeplassering - hvis flere mislykkede sjokk

Behandle spesielle årsaker (“4H + 4T”)
Hypoksi
Hypovolemi
Hypo/hyperkalemi
Hypotermi
Tamponade
Trykkpneumotoraks
Tromboemboli
Toksiner/forgiftninger

Fortsett AHLR
- så lenge pasienten har VF/VT.
- til pasienten viser tegn til liv (spontan bevegelse,   
 hoste, normal pust eller følbar puls).
- så lenge gjenopplivningsforsøk kan tenkes å lykkes. 
- så lenge det er etisk/medisinsk forsvarlig å fortsette.

(1)
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(3)

Merknader
1. Bevisstløs, puster ikke normalt.

2. Frekvens 100 kompresjoner/min.
 Etter intubasjon: Komprimer kontinuerlig 
 og gi 10 innblåsninger/min.

3. Monofasisk 360 J, bifasisk 200 J, 
 eller som anbefalt av leverandør.

4. Vurder sirkulasjonen vha
 kapnograf eller pulskontroll. 
 Bruk maks. 10 sek.

5. Adrenalin
 Hvis ingen sirkulasjon:   
 Gi 1 mg iv/io under pågående HLR. 

6. Amiodarone
 Hvis fortsatt VF/VT (en skop-bredde) 
 etter det andre sjokket, gi engangsdose 300   
 mg iv/io og evt. tilleggsdose 150 mg iv/io.

7. Sjekk elektroder og kabler.

- Normoventiler (10 vent./min).

- Ta EKG og vurder PCI/trombolyse.

- Start nedkjøling 5-10 min etter 
 reetablert sirkulasjon hvis pas. 
 ikke våkner.

- Tilstreb normalisering av blodtrykk,  
 puls, blodgasser og blodsukker.

- Behandle kramper. 

- Behandle grunnsykdom. 

(4)

(5) (6)

Etter reetablert
sirkulasjon

RETNINGSLINJER 2010

Nasjonal modifikasjon av ERC-algoritmer 2010

Konstater hjertestans
og alarmer

Start HLR 30:2
og kople til defibrillator

(2)

Rytmeanalyse

Ett sjokk
HLR i 3 min.

Hvis ingen sirkulasjon etter 1 min.,
gi adrenalin/amiodarone

HLR i 3 min.
Gi adrenalin

VF VT PEA Asystole(7)(4)

(5)

Retningslinjer 2010: Avansert HLR - voksne
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sammenlignet disse to mulighetene og ingen har påvist
forskjell i overlevelse.   

Manuell modus kan redusere tiden som brukes til
analyse av hjerterytmen og dermed gi mer av «hands-
on» tid. Manuell modus muliggjør også brystkompresjo-
ner under oppladningsfasen. Brukerne må få nødvendig
opplæring til å kunne tolke de ulike hjerterytmene der
sjokk er indisert. Forskning viser at det tross god opp-
læring gis signifikant flere sjokk på feil indikasjon. Der-
med kan «vunnet» tid til brystkompresjoner pga kortere
analysefase, raskt gå tapt. 

Halvautomatisk modus kan gi litt lengre analyse-
tid og dermed litt lengre «hands-off» tid. Men bruk av
defibrillator i halvautomatisk modus gir signifikant fær-
re sjokk på feil indikasjon. Opplæring i tolkning av
sjokkbare hjerterytmer er heller ikke nødvendig. 

• AHLR-sløyfen
Gi HLR i tre min. (7-8 runder med 30:2) i hver sløyfe
både ved sjokkbar rytme og ved ikke-sjokkbar rytme.  

Ett minutt ut i sløyfen med sjokk foretas en rask
(maks. 10 sek.) vurdering av om pas. har fått ROSC. (Se
begrunnelsen om hvorfor Norsk Resuscitasjonsråd
anbefaler tre-minutters sløyfer i AHLR-algoritmen i ved-
legget: «Hvorfor er AHLR-algoritmen i Norge annerle-
des»).

• Medikamenter ved AHLR 
Ingen medikamenter har vist effekt på overlevelsen,
men noen har antatt gunstige fysiologiske effekter.  

• Adrenalin
• Vurderes tidligst etter to mislykkede sjokk (ett
min. etter det andre mislykkede sjokket).
• Når indikasjon for flere medikamenter: Gi alltid
adrenalin først. 
• 1 mg iv i hver tre-minutters sløyfe både ved sjokk-
bar og ikke-sjokkbar rytme så lenge AHLR pågår. 
• Bør gis ca ett min. etter analyse/sjokk (hvis fortsatt
ikke ROSC), slik at serumkonsentrasjon er høyest
mulig under pågående HLR og lavest mulig når sjan-
sen for ROSC er størst.  

Adrenalin ca 1 min. etter hvert sjokk
Ca ett minutt etter sjokk: Sjekk om pas. har fått egensir-
kulasjon (ROSC).  
Dette kan gjøres på to måter (bruk maks. 10 sek): 

a) Kapnografi viser tydelig og rask stigning av ende-
tidal CO2 ved ROSC (anbefalt metode).   
b) Legg to fingre på Arteria Carotis og kjenn etter
puls. Se samtidig på scoopet og bedøm hjerteryt-
men.
• Hvis fortsatt VF, AS eller PEA: Gi adrenalin ➞ fort-
sett med HLR i to minutter til før ny rytmeanalyse. 

• Hvis ROSC (organisert rytme og følbar puls) ➞
start post-resusciteringsbehandling.

Adrenalin hvis ikke sjokkbar hjerterytme
Ved ikke-sjokkbar hjerterytme er tidspunktet for å gi
adrenalin ikke så viktig. Av didaktiske og praktiske hen-
syn anbefales likevel at adrenalin også ved ikke-sjokkbar
hjerterytme gis ca. et minutt etter analysen. 

• Antiarytmika 
• Amiodarone (Cordarone®) 300 mg (ufortynnet
bolusdose iv/io) vurderes hvis fortsatt sjokkbar
rytme etter to sjokk. Ytterligere 150 mg kan gis ved
fortsatt sjokkbar rytme også etter det tredje sjokket.  
• Magnesiumsulfat 10-20 mmol (bolusdose iv/io)
ved mulig hypomagnesemi eller Torsades de Pointes.  

• Trombolyse
• vurderes ved klinisk mistanke om lungeemboli.
• kan vurderes hvis akutt koronarsykdom mistenkes
som årsak og AHLR ikke fører fram. 

• Buffer 
(Tribonat® og Natriumbikarbonat®) 
• Kan gi flere uheldige effekter. Beste behandling
mot metabolsk acidose er god HLR og ROSC.
• Anbefales ikke prehospitalt, verken under pågå-
ende AHLR eller etter ROSC.
• Relative indikasjoner: 

- Stans og arteriell pH under 7,1 eller BE lavere
enn -10 ➞ 50 mmol inf. kan vurderes.
- Stans pga. hyperkalemi (nyresvikt) og forgift-
ninger med tricykliske antidepressiva. 

• Umiddelbar behandling 
etter ROSC
• Normoventiléring: Ca 10 vent./min.  
Kontroller helst også ETCO2 eller PaCO2 (4,5-5 kPa). 
• Normo-oksygenering: O2-metning: 94 - 98% eller
PaO2: ca. 12 kPa. 
• Start nedkjøling hvis pas. ikke er våken 5-10 min.
etter ROSC. 
• Vurder sedering hvis pas. «stresser» uten å våkne
helt.
• Behandle evt. kramper, f.eks. med diazepam.
• Ta 12-avlednings-EKG og vurder behovet for PCI
eller trombolyse.
• Tilstreb normalisering av BT og puls.

• Unngå alltid 
hyperventilering

Hyperventilering er svært skadelig både under pågå-
ende resusciteringsforsøk og etter gjenoppretting av
egensirkulasjon (ROSC). 
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• På barn under 8 år bør man bruke spesielle barne-
elektroder eller stille inn hjertestarteren etter barnets
vekt (4 J/kg). Hvis en defibrillator som er konfigurert til
halvautomatisk modus ikke kan omkonfigureres til
manuell modus, kan den i nødstilfelle likevel brukes
helt ned til ett års alder (som før), og om nødvendig helt
ned til nyfødtperioden (nytt). 

Viktig ved AHLR
• God HLR-teknikk

HLR utføres dessverre fortsatt altfor ofte med utilfreds-
stillende kvalitet og med lange perioder uten bryst-
kompresjoner. Viktigheten av kompresjoner med god
kvalitet og minst mulig avbrudd understrekes derfor
ennå sterkere i «Guidelines 2010».  

• Følg retningslinjene for BHLR (30:2) og fokuser på
god teknikk. 
• God HLR kjøper tid til å få fram defibrillator og
øker også sjansen for at neste sjokk virker.
• Unngå alle unødige opphold i kompresjonene
(Tilstreb kortest mulig avbrekk for luftveishåndte-
ring, iv/io-tilgang, medikamenter og rytmevurde-
ring).
• Tre-minutters-sløyfer med HLR både ved sjokkbar
og ikke-sjokkbar hjerterytme (se nedenfor).
• Fortsatt viser ingen studier at avansert luftveis-
håndtering eller medikamenter bedrer overlevelsen.  

• HLR før sjokk? 
Gi alltid god HLR mens defibrillatoren hentes, klargjøres
og koples til pasienten.  

Studier om effekten av tre minutter med god HLR før
sjokk (hvis stansen har stått ubehandlet eller hvis det er
gitt kvalitetsmessig dårlig HLR i mer enn 5 minutter) er
ikke konklusive. NRR anbefaler likevel at tjenester og
sykehus som allerede praktiserer dette ikke endrer
praksis.  Dette er mest aktuelt ved   

• prehospital hjertestans (hvis stansen ikke er obser-
vert av helsepersonell med defibrillator).
• ikke-bevitnet hjertestans på sykehus.   

• DHLR før AHLR 
I starten av et resusciteringsforsøk, vil der ofte være få
AHLR-kompetente personer tilstede. Det anbefales at
teamet da fokuserer på de behandlingstiltakene som gir
best dokumentert effekt på overlevelse (dvs. kvalitets-
messig god HLR og sjokk), og nedprioriterer behand-
lingstiltak med mindre dokumentert effekt på over-
levelse (intubasjon, iv/io-tilgang og medikamenter). I
praksis vil dette innebære at de første to AHLR-kompe-
tente personer som kommer til først, bør fokusere på
DHLR-prinsippene, og at teamet går over til AHLR (med
iv/io-nål, medikamenter og evt. intubasjon og måling 
av ETCO2) først når flere AHLR-kompetente hjelpere

kommer til (f.eks. ambulanseteam nr. to, AHLR-kompe-
tent legevaktslege, luftambulanseteam, anestesisykeplei-
er eller AHLR-kompetent sykehuslege).

• Innlegging venekanyle eller 
intraossøs nål 

Fokus på innlegging av iv/io-nål går lett på bekostning
av gode og kontinuerlige brystkompresjoner. Vaskulær
tilgang og medikamenter bør derfor prioriteres først
når tilstrekkelig antall AHLR-kompetente personer er til-
stede.  

• Luftveishåndtering
• Pocketmaske: Standard ved AHLR for personell
som har lite trening i luftveishåndtering.
• Maske-bag: Kun for trent personell.
• Før evt. intubasjon ➞ kompresjoner/ventilasjoner:
30:2.
• Endotrakeal intubasjon: Kun for trent spesialperso-
nell (anestesi- og profesjonelt ambulansepersonell).
• Larynxtube og larynxmaske: Alternativer for trent
personell.
• Kortest mulig opphold i brystkompresjoner for
evt. intubasjon (maks 10 sek.).
• Etter evt. intubasjon ➞ Kontinuerlig kompresjon
100/min. + 10 innblåsn./min.  Normoventilering!
• Etter ROSC ➞ Normoventilering 10 innblåsnin-
ger/min.

• Sjokk
• Ved bevitnet stans og ventrikkelflimmer (spesielt
hvis pasienten er tilkoplet scoop i ambulanse, på
sykehus, PCI-lab, på operasjonsavdeling el.l.) og hvis
sjokk kan gis umiddelbart: Gi inntil tre sjokk direkte
etter hverandre før du fortsetter i AHLR-algoritmen.
Sjekk scoopet etter hvert sjokk. 
• Gi ett sjokk i hver tre-minutters-sløyfe ved sjokkbar
hjerterytme.
• Like etter hvert sjokk ➞ start straks HLR uten ny
analyse eller pulssjekk (unngå «hands-off» tid).
• Tilstreb kortest mulig tid fra stopp av kompresjo-
ner (for analyse og oppladning) til sjokk.  
• Fin VF (tvil om asystole) behandles som asystole
(AS) ➞ Start HLR og ikke forsøk sjokk. 
• Hvis sjokk ikke fører fram (vedvarende VF/VT) ➞
Vurder alternativ elektrodeplassering. 
• Bifasisk sjokk ➞ 150-200J. Følg anbefaling fra defi-
brillatorleverandør (hvis ukjent: 200J for alle sjokk).  
• Monofasiske sjokk ➞ 360 J for alle sjokk.

• Defibrillator i manuell- eller 
halvautomatisk modus?

De fleste avanserte defibrillatorer kan brukes både i
manuell- og i halvautomatisk modus. Få studier har
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• Unngå unødig høy 
oksygenkonsentrasjon etter ROSC

Unødig høy oksygenkonsentrasjon i blodet etter gjen-
oppretting av egensirkulasjon (ROSC) er svært skadelig
for hjernen. Anbefalt SaO2 etter ROSC: 94-98 %. 

• Oppfølgende behandling etter ROSC
Korrekt og fokusert behandling i de første timene og
dagene etter ROSC bidrar vesentlig til å redusere både
morbiditet og mortalitet. «Post-cardiac arrest syndro-
met» blir alvorligere dess lengre sirkulasjons-stansen har
vart og består av 

• Cerebral dysfunksjon med bevisstløshet og ned-
satt/opphevet pusterefleks i kortere eller lengre tid.
• Myokardiell dysfunksjon (varer ofte bare 2-3 da-
ger).
• Systemisk ischemi/reperfusjons respons/vevs-
skade.
Hjerneskaden kan forverres av mikrosirkulatorisk

dysfunksjon, opphevet autoregulering, høy eller lav
PaCO2, hyperoksi, feber og kramper. De viktigste ele-
mentene i post-resusciteringsbehandling er derfor:
1. Normoventilering (PaCO2: 4,5-5 kPa) og normo-oksy-
genering (O2%:94-98 eller PaO2: ca. 12 kPa). 
2. Terapeutisk hypotermi. Hvis indisert: Hold pas. kald
(32-34°C) i 12-24 timer. 
3. Rask behandling av grunnsykdommen (PCI eller
trombolyse hvis STEMI).
4. Normalisering av sirkulasjonen - om nødvendig med
inotropi, volum og aorta-ballongpumpe (beste måten til
raskt å normalisere syre-base forstyrrelser).
5. God blodsukkerkontroll: Tilstreb normale og stabile
verdier (under 10 mmol/l).
6. God krampebehandling (f.eks. diazepam).   

Opplæring i AHLR
• Følgende grupper helsepersonell bør kunne
utføre AHLR etter gjeldende retningslinjer: 
• alle leger med akuttansvar og alt overvåkningsper-
sonell på sykehus.
• alle leger i primærvakt (legevakt) i kommunehelse-
tjenesten.
• alt ambulansepersonell med videreutdanning. 

AHLR skal kun praktiseres av autorisert helseperso-
nell etter forsvarlig opplæring og med regelmessig ved-
likeholdstrening.  

• Før opplæring i AHLR forutsettes at aktuelt
helsepersonell behersker 
• HLR og DHLR etter gjeldende retningslinjer.
• venekanylering (og helst også etablering av intra-
ossøs tilgang). 
• Pulsføling.  
• intubasjon med endotrakealtube, larynxtube eller
larynxmaske, men bare hvis dette kreves som en del
av AHLR-ferdighetene på aktuell arbeidsplass. In-
tubasjon er ikke læringsmål i «Norsk grunnkurs i
AHLR» og er ikke nødvendig for å utføre AHLR. 

Forsvarlig opplæring innebærer minimum gjennom-
ført og bestått «Norsk grunnkurs i AHLR».

Alle ikke-leger må ha gyldig delegering fra systeman-
svarlig lege i egen organisasjon eller ordinering i hvert
enkelt tilfelle for å bruke aktuelle AHLR-prosedyrer,
apparater og medikamenter.
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Fra medlemsmøtet på Hamar 20. september 2011.

afterload, økt sympatikuspåvirkning og svingninger i
puls og blodtrykk. Det er ennå usikkerhet om det er
sentral søvnapnoe som gir hjertesvikt eller om det er
hjertesvikten som gir sentral søvnapnoe. 

• I tillegg til hjerte-karsykdommer er det andre
sykdommer som er sterkt forbundet med søvnapnoe.
Mange diabetespasienter har også søvnapnoe, og det
anbefales å «kryss-sjekke» diabetespasienter for søvn-
apnoe og motsatt. 

De med søvnapnoe har 7x økt risiko for å utsettes
for trafikkulykker.

• Søvnapnoe kan behandles! Obstruktiv søvnap-
noe behandles ved å gi pasienten et kontinuerlig posi-
tivt luftveistrykk som gjør at luftveiene ikke klapper
sammen. Dette kan gjøres med maskebehandling med
CPAP.

Når det gjelder de med sentral søvnapnoe har de
hele tiden åpen luftvei, men de kan trenge hjelp til ven-
tilasjonsarbeidet, og tilbys derfor behandling med adap-
tiv servo-ventilasjon som tilpasser seg pasientens puste-

mønster. Det er sett en betydelig økning i ejeksjons-
fraksjon og fall i BNP hos sviktpasienter etter oppstart
av maskebehandling.

• Helse-Norge er opptatt av at behandling skal
være kostnadseffektivt! Helsedirektoratet har utgitt
prioriteringsveiledere innenfor ulike fagfelt. Priorite-
ringsveiledere som omhandler diabetes, lungesykdom-
mer og øre-nese-hals anbefaler bruk av maskebehand-
ling for pasienter med søvnapnoe, og anser dette som
effektiv og viktig behandling.

Det ble et konkret og nyttig møte, som vil gjøre del-
takerne i stand til å observere pasientene nøyere med
tanke på søvnapnoe, rapportere til legen, og kanskje
sørge for at flere blir henvist til utredning. Inntil 80 % 
av pasienter med søvnapnoe er ikke diagnostisert fordi
tegnene på lidelsen kan være lette å tillegge grunnsyk-
dommen.

Berit Tryland Sørlie, 
leder i lokalgruppen i Hedmark og Oppland

For de som ikke er kjent i innlandet innebærer det store
avstander. Vi dekker områder fra Akershus i sør til
Trøndelag i nord, fra svenskegrensa i øst og til Sogn og
Fjordane og Møre og Romsdal i vest. Vi er de eneste fyl-
kene i Norge uten kystlinje, men har i stedet Norges
største innsjø og lengste elv!! 

Styret
Vi har forsøkt å få til en god geografisk fordeling av sty-
remedlemmer, i dag har vi følgende styresammenset-
ning:

Berit Tryland Sørlie, SIHF, Kongsvinger 
Marit V. Grønlund - SIHF, Kongsvinger 
Svein Christer Enger - SIHF, Kongsvinger 
Marit T. Skar-Nyborg - SIHF, Hamar
Mari Elise Sveipe - SIHF, Lillehammer

I tillegg til dette har vi knyttet til oss kontaktperso-
ner i de andre sykehusene. Et stort ønske er å knytte
Gjøvik sterkere til oss gjennom et styremedlem, dette
må vi jobbe mer med inn mot neste årsmøte. Videre er
et satsningsområde å rekruttere flere medlemmer. Det
at medlemmene er fordelt over så mange sykehus og så
stort område, gir utfordringer i å møte alle medlemmer! 

Lokalgruppa har de seneste årene hatt tradisjon med
å arrangere en årlig temadag. Her har vi samlet mellom
50 og 100 kursdeltakere både fra primær- og spesialis-
thelsetjenesten. Neste gang arrangeres denne dagen i
Hedmark den 8.februar 2012. Sett av dagen på kalende-
ren allerede nå, vi jobber med et spennende program!

Temakveld om søvnapnoe
I tillegg til denne temadagen, har vi (med varierende

hell) arrangert et medlemsmøte på høsten. Nå i sep-
tember møttes 20 sykepleiere på Hamar til kveldsmøte

med foredrag om søvnapnoe. Her var det deltakere fra
Lillehammer i nord til Kongsvinger i sør. 

Medlemmene i styret som var på kongressen i
Drammen i vår, ble veldig inspirert av temaet om søvn-
apnoe og hjertesykdom, og ønsket å gi våre medlemmer
mer informasjon om dette. Marie Garfjeld fra ResMed
kom og holdt foredrag om forekomst av søvnapnoe,
symptomer, fysiologiske konsekvenser og behandling. 

Noe av det vi lærte kan sammenfattes på denne
måten:

• Søvnapnoe er utbredt! Opptil hver 5.voksne
lider av søvnapnoe. Dette betyr at man har pustestopp
på over 10 sekunder, noe som medfører fall i oksygen-
metning. Disse pustestoppene kommer mange ganger
pr time.

• Man skiller mellom obstruktiv søvnapnoe som
skyldes sammenklapning av luftveiene pga den bløte
gane, og sentral søvnapnoe som kjennetegnes med at
luftveiene hele tiden er åpne, men respirasjonssenteret
ikke gir beskjed om at pusten skal trekkes.

– Obstruktiv søvnapnoe: Pasienten prøver å trekke
pusten uten at luftstrøm kommer frem. Dette forårsaker
mikro-oppvåkninger. Følgen av dette er at pasientene
oppholder seg i non-REM søvn (den dypeste søvnfasen)
i for korte perioder, noe som forstyrrer den nevroendo-
krine balansen i kroppen. Dette igjen kan medføre høyt
blodsukker, høyt blodtrykk, redusert cellefornyelse, økt
urinproduksjon.

Obstruktiv søvnapnoe er oftest forbundet med kraf-
tig snorking.

– Sentral søvnapnoe: en vanlig type av denne er det
vi kjenner som Cheyne Stokes respirasjon, men kan
opptre hos pasienter som ikke er terminale. Her vil det
være sykliske vekslinger mellom hyperventilering og
apnoeperioder. Denne typen av søvnapnoe er oftere
forbundet med hjertesvikt. Sviktpasienter med Cheyne
Stokes respirasjon har økt dødelighet, og det forverrer
hjertesvikten gjennom repeterte fall i saturasjon, økt

Lokalgruppene

Temakveld i Hedmark og Oppland

« – Vi er de eneste fylkene i Norge 
uten kystlinje, men har i stedet 

Norges største innsjø og lengste elv!»

Hedmark og Oppland lokallag er et relativt lite lokallag med i underkant av 60 medlem-
mer. De fleste av våre medlemmer jobber i Sykehuset Innlandet som har divisjoner på
Tynset, Elverum, Hamar, Kongsvinger, Gjøvik og Lillehammer. Vi har også noen medlem-
mer som jobber i primærhelsetjenesten og i privat virksomhet. 
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NSF-LKS Troms
Leder: Marianne Solstad
marianne.solstad@unn.no 
mariannesolstad@hotmail.com
Universitetssykehuset i Nord Norge 
Hjerte, lunge - kar kirurgi. 
avd. Sengepost
Tlf: 997 49 468

NSF-LKS Nordland
Leder: Stina Pedersen
stina.therese.pedersen@nlsh.no
pedersenstina@hotmail.com
Jentoftsletta 8, 
8010 Bodø
Tlf: 952 61 763

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

NSF-LKS Sør-Trøndelag
Leder: Monica Singstad
monisi@online.no
Tlf: 477 56 140

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: Margaret Bjåen
margbja@gmail.com
5912 Seim
Tlf. 992 45 734

NSF-LKS Rogaland
Leder: Trude Fjeld
trude@fjeld.cc
Brendamyrveien 7
5534 Haugesund
Tlf. 970 80 618

NSF-LKS Aust- og Vest-Agder
Leder: Kai Rune Glomså
kai.rune.glomsa@sshf.no
Breimyrkollen 63
4628 Kristiansand
Tlf: 909 77 127

NSF-LKS Oslo/Akershus
Leder: Laila Flohr
laila.flohr@diakonsyk.no
Diakonhjemmets Sykehus
Medisinsk poliklinikk
Tlf: 22 45 48 00

NSF-LKS Hedmark og Oppland
Leder: Berit Tryland Sørlie
beritsorlie@hotmail.com
2260 Kirkenær
Tlf. 481 35 945

NSF-LKS Buskerud
Leder: Katrine Buun Lyngås
Katrine.Buun.Lyngaas@vestreviken.no
Sykehuset Buskerud HF
Medisin 1 v/Katrine Buun Lyngås
Dronninggata 28, 
3004 DRAMMEN
Tlf. jobb: 32 80 41 06 / 926 53 982

Kontaktpersoner i fylker som ikke har
lokalgruppe:

Østfold
Sissel Solberg
sissol@so-hf.no
Sykehuset Østfold HF
Peer Gyntsv. 78, 
1535 Moss
Tlf: 698 66 934/27

Vestfold
Grethe Skar 
grethe.skar@siv.no
Lindholmveien 6,
3133 Duken 
Tlf: 992 34 385
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

Kveldens forelesere. Fra venstre: Overlege Geir Heggelund, kardiologisk sykepleier Berit Gravrok, fag- og forsk-
ningssykepleier Tove Aminda Hanssen og Rolf Wiggo Danielsen fra Astra Zeneca.

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Lokalgruppene

Kardiologisk sykepleier Sonja Berglund

Kvelden ble startet med at leder, kardiologisk sykeplei-
er Marianne Solstad ønsket velkommet. Det ble en hyl-
lest til kardiologisk sykepleier Berit Gravrok, nyvalgt 
styremedlem i landsstyret i LKS, og redaktør i Hjerte-
posten. Vi er stolte av henne og gratulerer hjerteligst.

Overlege Geir Heggelund ved Hjertemedisinsk
avdeling, UNN, var kveldens første foreleser. Han snak-
ket om «Det sviktende hjerte», med fokus på forskjel-
lene og behandlingene mellom akutt og kronisk hjerte-
svikt.  Dette ble veldig godt gjennomgått, og han brukte
pasientcaser som eksempel i diagnostisering og be-
handling av de ulike typene hjertesvikt.

Etter en time var det pause. I pausen ble det servert
frukt, kaffe og te. Det var også loddsalg til inntekt for
lokalgruppen. Geir Heggelund fortsatte sin forelesning
etter pausen. 

Etter han overtok Rolf Viggo Danielsen, represen-
tant for Astra Zeneca. Han hadde et innlegg om Brilique,
et nytt medikament (platehemmer), som ble lansert i
mars i år. 

Deretter foreleste kardiologisk sykepleier Berit
Gravrok om sykepleie til pasienter med hjertesvikt.
Meget nyttig faglig påfyll og oppdatering. Hun snakket
om symptomer og behandling av akutt og kronisk hjer-
tesvikt. Et av legemidlene som blir brukt i behandling av
hjertesvikt, for eksempel i påvente av hjertetransplanta-
sjon, er Simdax. Legemidlet gis til pasienter der andre
alternativer er prøvd, men ikke har hatt ønsket effekt.
Simdax gis kun intravenøst.                                            

Fag- og forskningssykepleier Tove Aminda Hans-
sen ved Hjerte- og lungeklinikken, UNN Tromsø, av-
sluttet forelesningsdelen med en forelesning om syke-
pleierens rolle i utarbeidelse av internasjonale guideli-
nes. Hun ga også veldig nyttig informasjon om hvor vi
kan finne de beste opplysningene når vi søker på nett,
med gode tips om nyttige lenker og nettsteder. Kvelden
ble avsluttet med mat på Rica Hotels restaurant. Der ble
vi servert ulike tapasretter som smakte fortreffelig.

Kort oppsummert: En flott kveld med oppdateringer
og faglig påfyll, og ikke minst en god dose sosialt sam-
vær mellom sykepleiere fra ulike avdelinger. I løpet av
temakvelden ble det jobbet aktivt med å verve nye med-
lemmer og da kvelden var over hadde vi klart å verve
hele fem nye medlemmer! Ny temakveld er allerede
under planlegging til høsten. Temaet vil da bli pacema-
ker.

NSF- LKS temakveld i Tromsø
18. mai 2011 på Rica Grand Hotel

Overlege Geir Heggelund 
foreleser om hjertesvikt.

Vårens temakveld i Tromsø ble arrangert 18. mai. Totalt møtte 49 sykepleiere opp, 
de fleste fra ulike avdelinger ved UNN Tromsø. Temaet for kvelden var Hjertesvikt.
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I 2012 vil NSF-LKS dele ut ti stipend til sine medlemmer.

For nærmere opplysninger/vedtekter, se våre nettsider:
www.sykepleierforbundet.no/lks
eller
kontakt LKS v/Hilde Kristin Korbøl:
hilde.kristin.korbol@sykehuset-innlandet.no

Etter at prosjekt/hospitering/seminar/kongress er gjennom-
ført skal det skrives en rapport/artikkel som kan publiseres i
Hjerteposten.

Søknaden må inneholde begrunnelse for søknad, samt bud-
sjett med anslåtte ugifter.
Det søkes på eget søknadsskjema som finnes på vår internett-
side: www.sykepleierforbundet.no/lks

Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter når rap-
porten er godkjent. Beslutning om tildeling av stipend treffes
av styret i NSF-LKS. 

Søknadsfrist: Søknaden sendes elektronisk og må være
NSF-LKS i hende 15. januar 2012.

KONGRESSKALENDER    
Tid og sted/abstraktfrist Kongress, seminar, symposium og møter Internettadresse

7. – 10. desember 2011, Budapest Euroecho 2011 www.escardio.org/congresses/

16. – 17. mars 2012, København 12th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing www.escardio.org/congresses/
Abstraktfrist: 20.10.11 cardio-nursing-2012/Pages/welcome.aspx

28. – 31. mars 2012, Roma Rome Cardiology Forum 2012, www.escardio.org/education/courses/
an ESC Update Programme event rome-cardiology-forum/Pages/programme.aspx

30. mars – 1. april 2012, London Frontiers in CardioVascular Biology 2012 www.escardio.org/congresses/
Abstraktfrist: 21.10.11 cardiovascular-biology-2012/Pages/welcome.aspx

12. – 21. april 2012, Dubai World Congress of Cardiology Scientific Sessions 2012 www.world-heart-federation.org/congress-and-events/
world-congress-of-cardiology-scientific-sessions-2012/

25. – 27. april 2012, Molde NSF-LKS kongress Abstraktfrist: 15.12.11

3. – 5. May, Dublin - Ireland EuroPRevent 2012 www.escardio.org/congresses/europrevent-2012/
Abstraktfrist: 04.11.11 Pages/welcome.aspx

19. – 22. mai 2012, Beograd Heart Failure Congress 2012 www.escardio.org/congresses/hf2012/
Abstraktfrist: 14.01.12 Pages/welcome.aspx

30. mai – 1. juni 2012, Trondheim NCS vårmøte Rica Nidelven Hotell www.hjerte.no

13. – 16. juni 2012, Nice Cardiostim 2012 www.cardiostim.fr/

25. – 29. august 2012, München ESC Congress 2012 www.escardio.org/congresses/
Abstraktfrist: 14.02.12

20. – 23. Oktober 2012, Istanbul Acute Cardiac Care Congress 2012 www.escardio.org/congresses/
Abstraktfrist: 04.04.12 acute-cardiac-care-2012/Pages/welcome.aspx

Medlemsstipend 2012   – 10 stipend à kr 8000  –

NSF´s Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

NSF-LKS utlyser et stipend på kr 15 000 for studenter som tar
videreutdanning i kardiologisk sykepleie med minimum 60
studiepoeng.

For søkere gjelder følgende:
• Må ha vært medlem av NSF-LKS i to år 

ved søknadstidspunkt
• Får ikke dekket utgifter fra arbeidsgiver eller andre kilder
• Abstract til NSF-LKS nasjonale kongress 

etter endt utdaninng

Søknaden må inneholde:
• Begrunnelse for søknad som eget vedlegg
• CV
• Budsjett med anslåtte utgifter

Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter. Krav i
henhold til vedlagte originalkvitteringer må sendes inn senest
31. desember 2012. 

Spørsmål om stipendet kan rettes til Hilde Kristin Korbøl
hilde.kristin.korbol@sykehuset-innlandet.no

Det søkes på felles søknadsskjema. Generelle retningslinjer og
søknadsskjema finnes på vår internettside: 
www.sykepleierforbundet.no/lks

Søknaden merkes utdanningsstipend. Søknad og vedlegg
må leveres elektronisk.

Søknadsfrist 15. januar 2012

Utdanningsstipend:

Stipend for mastergradsstudent:
NSF-LKS utlyser et stipend på kr 15 000 for studenter som
skal ta master med tema knyttet til kardiologi.

For søkere gjelder generelle kriterier 
for stipend i NSF-LKS:
• Søker må ha vært medlem av NSF-LKS i to år 

ved søknadstidspunkt
• Søker må sende Abstract til NSF-LKS 

nasjonale kongress etter endt utdanning

Søknaden må inneholde:
• Protokoll til masteroppgaven
• CV
• Budsjett med anslåtte utgifter

Skal stipendet utbetales til privat konto må det vedlegges
skattekort. Stipendet kan også utbetales mot dokumenterte

utgifter.  Krav i henhold til vedlagte originalkvitteringer må
sendes inn senest 31. desember 2012. Til Unni Kleppe
Haukeland, Langåsen 36, 5114 Tertnes. 

Det søkes på felles søknadsskjema. Generelle kriterier og søk-
nadsskjema finnes på vår internettside: 
www.sykepleierforbundet.no/lks

Søknaden merkes mastergradsstipend. Søknad og vedlegg
må leveres elektronisk.

Spørsmål om stipendet kan rettes til Hilde Kristin Korbøl:
hilde.kristin.korbol@sykehuset-innlandet.no

Søknadsfrist 15. januar 2012

STIPEND
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”VELLYKKET RØYKESLUTT REDUSERER RISIKO
FOR KARDIOVASKULÆR SYKDOM”1

CHAMPIX®- en dokumentert effektiv røykesluttbehandling
også for pasienter med stabil kardiovaskulær sykdom.2

For ytterligere informasjon,
besøk vår nettside
www.pfizer.no/champix 

Pfizer AS - Postboks 3, 1324 Lysaker - telefon 67 52 61 00 - faks 67 52 61 92 - www.pfizer.no

STYRKE TIL Å SLUTTE
Referanser:

1. Bullen C. Impact of tobacco smoking and smoking cessation on cardiovascular risk and disease. Expert Rev Cardiovasc Ther 2008; 6:883-895.
2. Rigotti NA et al. Efficacy and safety of varenicline for smoking cessation in patients with cardiovascular disease: A randomized trial. Circulation 2010; 121: 221-229
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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 Aase Ervik:  aase.ervik@stolav.no

NB! Varsle oss ved endring av e-postadressen.

Velkommen til NSF-LKS kongress og GF 
i Molde 25. - 27. april 2012

Vi vil ha

e-postadressen
din!

C Champix Pfizer           Røykeavvenningspreparat.                ATC-nr.: N07B A03
TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg og 1 mg: Hver tablett inneh.: Vareniklin 0,5 mg, resp. 1 mg. Fargestoff: 0,5 mg: Titandioksid (E 171). 1 mg: Indigokarmin aluminiumlake (E 132), titandioksid (E 
171). Indikasjoner: Røykeavvenning hos voksne. Dosering: Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang daglig. Dag 4-7: 0,5 mg 2 ganger daglig. Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg 2 ganger daglig. Pasienten bør 
fastsette en dato for røykeslutt. Dosering bør vanligvis igangsettes 1-2 uker før denne dato. Pasienter som ikke tolererer bivirkningene kan midlertidig eller permanent få redusert dosen til 0,5 mg 
2 ganger daglig. Bør svelges hele med vann. Tas med eller uten mat. 12 ukers behandling anbefales. For pasienter som har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan tilleggsbehandling på ytterligere 
12 uker med 1 mg 2 ganger daglig vurderes. Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis dosereduksjon vurderes. Mild til moderat nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Ved moderat nedsatt 
nyrefunksjon kan dosen reduseres til 1 mg 1 gang daglig, dersom bivirkninger ikke tolereres. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: 0,5 mg 1 gang daglig de første 3 dager, deretter 1 mg 1 gang daglig. 
Anbefales ikke ved nyresykdom i siste stadium. Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Ingen doseringsanbefaling kan gis da sikkerhet og effekt ikke er 
fastslått i denne populasjonen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Fysiologiske endringer som resultat av røykeavvenning, uavhengig av 
vareniklinbehandling, kan endre farmakokinetikken/-dynamikken til enkelte legemidler. Dosejustering kan være nødvendig (gjelder f.eks. teofyllin, warfarin og insulin). Røykeavvenning kan 
resultere i økt plasmanivå av CYP 1A2-substrat. Røykeavvenning med eller uten farmakoterapi, er assosiert med forverring av underliggende psykiatrisk sykdom (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. Det er rapportert endringer i atferd eller tankemønster, angst, psykoser, humørsvingninger, aggressiv atferd. Det er også sett tilfeller av hypersensitivitetsreaksjoner inkl. 
angioødem. Kliniske symptomer som hevelser i ansiktet, munn (tunge, lepper og tannkjøtt), halsen (strupe og strupehode) og ekstremiteter. Det er i sjeldne tilfeller sett livstruende tilfeller av 
angioødem som krever øyeblikkelig medisinsk hjelp som følge av respiratoriske komplikasjoner. Pasienter som opplever slike symptomer skal avslutte behandlingen med vareniklin og kontakte 
helsepersonell umiddelbart. I mange kasus etter markedsføring er det rapportert at symptomene opphørte etter seponering av vareniklin, men hos enkelte vedvarte symptomene. Det bør derfor 
sørges for oppfølging av pasienten til symptomene har opphørt. Det er sett sjeldne, men alvorlige, tilfeller av hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom og erythema multiforme. Ettersom 
disse hudreaksjonene kan være livstruende, skal pasienter avslutte behandlingen ved første tegn til utslett eller hudreaksjoner og kontakte helsepersonell umiddelbart. 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. Interaksjoner: 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. Fertilitet: Basert på data fra dyr forventes ikke 
påvirkning av fertilitet hos mennesker. Bivirkninger: Svært vanlige ( 1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Unormale drømmer, søvnløshet. Vanlige ( 1/100 til 
<1/10): Gastrointestinale: Oppkast, forstoppelse, diaré, abdominal distensjon, ubehag i magen, dyspepsi, flatulens, munntørrhet. Nevrologiske: Søvnighet, svimmelhet, nedsatt smakssans. 
Stoffskifte/ernæring: Økt appetitt. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Blodig oppkast, blodig avføring, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, 
abdominalsmerter, endret tarmfunksjon, unormal avføring, luftoppstøt, aftøs stomatitt, tannkjøttsmerter, belegg på tungen. Hjerte/kar: Atrieflimmer, palpitasjoner. Hud: Generelle utslett, erytem, 
kløe, akne, hyperhidrose, nattesvette. Infeksiøse: Soppinfeksjon, virusinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Menoragi, vaginal utflod, seksuell dysfunksjon. Luftveier: Dyspné, hoste, heshet, hals- og 
strupesmerter, halsirritasjon, tett luftrør, tette bihuler, dryppende nese, snue, snorking, bronkitt, nasofaryngitt, sinusitt. Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, muskelkramper, smerter i brystveggen, 
kostokondritt. Nevrologiske: Tremor, unormal koordinasjon, dysartri, hypertoni, rastløshet, dysfori, hypoestesi, nedsatt smaksopplevelse, letargi, forhøyet libido, nedsatt libido. Nyre/urinveier: 
Glukosuri, nokturi, polyuri. Psykiske: Panikkreaksjon, bradyfreni, unormalt tankemønster, humørsvingninger. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, nedsatt appetitt, sterk tørste. Undersøkelser: Forhøyet 
blodtrykk, ST-segmentdepresjon og redusert T-bølgeamplitude ved EKG, forhøyet hjerterytme, unormale leverfunksjonstester, reduksjon i blodplatetall, vektøkning, unormal sæd, forhøyet CRP, 
nedsatt blodkalsium. Øre: Tinnitus. Øye: Skotom, skleral misfarging, øyesmerter, mydriasis, fotofobi, myopi, forhøyet tåreproduksjon. Øvrige: Ubehag i brystet, brystsmerter, feber, kuldefølelse, 
asteni, døgnrytmeforstyrrelser, generell sykdomsfølelse, cyste. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Myokardinfarkt. Hud: Alvorlige hudreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme og 
angioødem. Psykiske: Selvmordstanker, depresjon, psykoser, hallusinasjoner, angst, aggressiv og irrasjonell atferd. 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 
dopaminsystemet. Dette reduserer belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking (antagonistaktivitet), samtidig som vareniklin gir tilstrekkelig stimulering til å lindre røyketrang og 
avvenningsproblemer (agonistaktivitet). Sikkerhet og effekt av vareniklin ble evaluert hos røykere med stabil hjerte-karsykdom, og insidensen av hjerte-kar-relaterte hendelser var lav. 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: Startpakn.: 11 tabl. 0,5 mg + 42 tabl. 1 mg (blister) kr 765,30. 0,5 mg: 
56 stk. (boks) kr 734,80. 1 mg: 56 stk. (blister) kr 734,80. 112 stk. (blister) kr 1434,60.
Sist endret: 10.03.2011  E2011-1194
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RETURADRESSE:
Aase Ervik
Kroppanmarka 133
7075 Tiller

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?




