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Styret i NSF-LKS 2010/2011:

Kjære LKS-medlemmer!

Stavanger 2014
Under ESC kongressen i Stockholm
vedtok CCNAP lokalisasjonen for
14th Annual Spring Meeting on
Cardiovascular Nursing 2014. Meget
gledelig falt valget på Stavanger. Jeg
vil spesielt takke lokalgruppa i
Rogaland og Region Stavanger som
startet det hele.Vil også takke Tone
Norekvål for hennes bidrag i pro-
sessen.

Spring Meeting i Bergen 2006
var en suksess både faglig og øko-
nomisk. Vi må bruke den erfaring
NSF-LKS fikk den gang til å lage en
minst like bra kongress i Stavanger.
Allerede i høst vil styret ta kontakt
med rådgivende komité hvor flere
av medlemmene var med på å orga-
nisere og gjennomføre kongressen i
Bergen. Antallet deltakere som kom
til Bergen var det høyeste Spring
Meeting hadde hatt til da. Spring
Meeting i Dublin 2009 passerte
antall deltakere og innehar nå rekor-
den. Et av målene med Stavanger
2014 må være at vi klarer å få flere
deltakere enn Dublin. Når det gjel-
der selve gjennomføringen av kon-
gressen, ser jeg for meg at vi gjør
slik det ble gjort i Bergen med en
norskspråklig prekongress med GF
på torsdag og engelskspråklig
Spring Meeting på fredag og lørdag. 

Styret 2010-2011
Sommeren er forbi og høsten er her
for fullt. Styret i NSF-LKS er godt i
gang med sine oppgaver. Styremøte

i Drammen er unnagjort. Vi har
inspisert lokalene for kongressen i
2011 og møtt lokalgruppa i Bus-
kerud. Programmet begynner å ta
form og alt ligger til rette for at kon-
gressen i Drammen skal bli like bra
som årets. Vi gjør en endring ved at
Bli-kjent-kvelden og festmiddagen
blir slått sammen til en kongress-
middag. Dette gjør vi både for å
holde utgiftene nede og for at det er
ytret ønsker om å få en kongress-
kveld «fri». Kongressen i Trondheim
gav et pent overskudd og økonomi-
en i landsgruppen er god. Grunnet
Spring Meeting i Stavanger i 2014
må vi regne med å øke tilskuddet til
internasjonalt arbeid i årene fram til
kongressen. Vi må blant annet mar-
kedsføre kongressen på flere arena-
er.

Hjertepostens fremtid?
NSF-LKS har i alle år hatt som mål at
Hjerteposten skal være selvfinansi-
ert. Det vil si at utgifter til grafisk
utforming og trykking skal betales
med inntekter fra annonsører. Dette
har vist seg å være et ambisiøst og
vanskelig oppnåelig mål. NSF-LKS
har subsidiert Hjerteposten med ca.
kr 75 000,- pr. år. Nå er det enda
strammere tider og svært vanskelig
å rekruttere nye annonsører samti-
dig som flere av våre faste trekker
seg ut av samarbeidet. Dette kan
medføre at NSF-LKS blir ståendes
med så si alle utgiftene til Hjerte-
posten. 

Samtidig har NSF-LKS fått tilbud
gjennom NSF om å bli med på et
prosjekt med felles fagblad sammen
med intensiv-, anestesi-, operasjon-
og akuttsykepleierne. 

I prosjektet stiller faggruppene
med fagredaktør, Sykepleien stiller
med redaksjonssekretær og ansvar-
lig redaktør (Sykepleien) sikrer
overordnet kvalitet. Fagbladet får
da stordriftsfordeler på annonser,
trykk og distribusjon. Dette vil med-
føre at utgiftene til fagbladet vil bli
lave og at redaktør med redaktørko-
mitéen kan konsentrere seg om det
faglige. Hvis ikke antallet annonsø-
rer tar seg opp, blir vi nødt til å vur-
dere å bli med på dette prosjekt.
Hvis NSF-LKS skal dekke alle utgif-
tene til Hjerteposten fremover er vi
avhengig av at kongressen vår gir et
godt overskudd hvert år. Dette er
ikke noe vi kan regne med, og vi
skal ikke lenger tilbake i tid enn tre
år før vi ser røde tall. Jeg håper i det
lengste at vi greier å få tak i nye
annonsører slik at vi kan fortsette å
utgi Hjerteposten som i dag. 

Helt til slutt vil jeg be alle sette
av datoene 4. – 6. mai neste år og
ønske dere velkommen til Dram-
men. Da vil vi atter samle mange
kardiologiske sykepleiere fra hele
Norge til faglige og sosiale aktivite-
ter. Vel møtt.

Carina Alm

Pasienter som gjennomgår perkutan koronar interven-
sjon (PCI) overestimerer gevinsten av behandlingen,
viser en studie publisert i Annals of Internal Medicine.

Forskere spurte 150 pasienter som gjennomgikk
elektiv angiografi (med muligheter for samtidig PCI)
hva de trodde om gevinstene av PCI behandling. Pasi-
entenes behandlende kardiolog ble også spurt.

Selv om rutinene for informert samtykke var fulgt,
trodde pasientene fire til fem ganger mer enn legene at
PCI ville forhindre hjerteinfarkt og død.

En tilhørende leder konkluderer med «å få informert
samtykke krever mer av oss enn å fortelle om hvilken
risiko en behandling kan medføre. Minst like viktig er å
forsikre oss om at pasientene fullt ut forstår hvilke
gevinster de kan forvente».

Referanser:
Patients and cardiologist perceptions of the benefits of percutaneous coronary
intervention for stable coronary disease, Michael B Rothberg et al. Ann Inter
Med. 2010; 153:307-314

Improving the quality of informed consent: it is not all about the risks, Alicia
Fernandez, Ann Inter Med. 2010; 153:342-343 

Gevinst av PCI behandling
Pasienters syn på gevinstene av PCI behandling 

skiller seg fra legenes – også etter 
informasjon og samtykke.
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Møt Hilde Brasserud Wangen

Bakgrunn – arbeidsplass
– Jeg har hele min sykepleiefaglige erfa-
ring fra Hjerte-medisinsk avdeling, og
startet som nyutdannet i 1995. Før jeg
ble avdelingssykepleier i 1999, var jeg
ledende sykepleier med ansvar for fag –
en meget spennende og veldig lærerik
rolle som jeg trivdes veldig godt i! Jeg
har tatt videreutdannelse innen organisasjon og ledelse,
samt innen team og teamledelse – i tillegg til interne
lederutviklingsprogram ved sykehuset.

Som seksjonsleder har jeg ansvar for drift, økonomi,
personell og fag. Det er stort fokus på økonomi og drift,
noe som fører til at jeg dessverre får mindre tid til å
drive med fagutvikling enn det som er ønskelig. Det
gjør at jeg er helt avhengig av gode fagpersoner rundt
meg, og jeg drar store veksler på mine fag- og driftssy-
kepleiere, som har hhv videreutdannelse innen organi-
sasjon/ledelse og kardiologi.

Hjertemedisinsk sengepost på Ullevål har 31 senger,
og vi har både lokalsykehus- og regionspasienter. De
fleste pasientene kommer fra Oslo, men om lag 30 pro-
sent er henvist fra sykehuset Innlandet eller sykehuset
Østfold. De fleste pasientene er ø-hjelps pasienter, men
vi har også ansvaret for en gruppe elektive koronar- og
klaffeutredningspasienter som ligger på pasienthotellet.
Den hyppigste årsak til innleggelse er hjerteinfarkt
(NSTEMI og STEMI). Vi har også mange pasienter med
ulike arytmier eller forverrelse av hjertesvikt. Vi er en
aktiv kardiologisk avdeling, hvor så godt som alle pasi-
entene gjennomgår minst én prosedyre (ekko cor, an-
giografi/PCI, pacemaker- eller ICD-implantasjon, abla-
sjon). Vi har også pasienter som skal til hjerteoperasjon,
og vi har ansvaret for å ta i mot lokalsykehuspasienter
tredje postoperative dag. Avdelingen er preget av høyt
tempo, med stor utskiftning av pasienter.

Som en del av Oslo Universitetssykehus, er vi midt
oppe i en stor omorganiserings- og redesign prosess.
Blant annet har lederstrukturer blitt endret som en
følge av denne prosessen, slik at seksjonsleder har blitt

tildelt oppgaver man tidligere hadde
støttefunksjoner til å utføre. Seksjons-
lederstillingen er en profesjonsnøytral
stilling. Jeg ser at det er en stor fordel å
være sykepleier, da de jeg er satt til å
lede er sykepleiere eller hjelpepleiere.

– Hvilke sykepleiefaglige tema er
du spesielt opptatt av? Og hvordan prioriterer du
arbeidet med å øke interessen for kompetanse- og
kunnskapsutvikling overfor de ansatte i din avde-
ling?

– Helt fra jeg startet som leder, har ett av mine
hovedmål vært at jeg skal være med på å skape en
arbeidsplass hvor de ansatte trives på jobben. Med de-
tte mener jeg et miljø hvor man får utviklet seg faglig,
hvor man har noen å diskutere fag med, et sted med
stor takhøyde og rom for diskusjoner – og det skal all-
tid være lov å stille «dumme» spørsmål. De ansatte skal
være stolte av sin arbeidsplass, og det skal være en kul-
tur preget av raushet og inkludering.  Vi skal være rause
og det skal være lov til å ha det moro på jobb – samti-
dig som vi skal møte hver enkelt pasient med omsorg
og kunnskap. (Som en liten kommentar; vårt motto har
i mange år vært; «Det er lett å se, omsorg og kunnskap
er Hjertepost B»).

Grunnleggende sykepleierkompetanse er meget
viktig, og er basisen for alt vi driver med. Samtidig er
kunnskap innen vårt fagområde viktig, og at de ansatte
er trygge på de oppgavene de er satt til. Dette for at
hver enkelt skal kunne observere og fange opp pro-
blemstillinger, samt sette inn riktige tiltak i forhold til
pasientens behov.

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

– Vi arbeider kontinuerlig med å bedre tilbudet til
pasienter og pårørende da fagfeltet er i stadig endring,
noe som gjør at behovene også endres. Av konkrete til-

tak kan jeg nevne at vi i samarbeid med andre enheter
innen Hjertemedisinsk avdeling har etablert «Hjerte-
skolen» – et tverrfaglig tilbud til pasienter med koro-
narsykdom. Pasienten evaluerer dette tilbudet meget
godt, og vi har ønsker om å kunne videreutvikle dette
inn i det nye storbysykehuset. Vi vil dra nytte av erfa-
ringer fra blant annet Hjerterehabiliteringen ved Aker
sykehus. Vi er også i startgropen med å etablere et til-
svarende tilbud til pasienter med hjertesvikt, og deres
pårørende. 

– Hvordan bruker du, og mener du lederrollen
bør brukes, for å oppnå de faglige målene i avdeling-
en?

– Fagutvikling jobber jeg med på forskjellige plan.
En av de viktigste oppgavene er å tilrettelegge for sys-
tematisk fagutvikling i avdelingen. Dette gjør vi blant
annet med studiedager innbakt i turnus, fast internun-
dervisning, gi rom for hospitering ved andre avdelinger,
gjennomføre medarbeidersamtaler hvor ansatte setter
opp mål for egen kompetanseutvikling – og ikke minst
motivere til og tilrettelegge for videreutdanning innen
relevante fagfelt. (kardiologi, diabetessykepleie). 

Samtidig er jeg med og påvirker lederne over meg i
budsjettprosessen, slik at vi kan få satt av ressurser til
kurs/kompetanseutvikling. Som leder er det viktig at jeg
selv holder meg faglig oppdatert og følger med på hva

som skjer i fagmiljøet. På denne måten kan jeg hele
tiden være med i de faglige diskusjonene på avdelingen,
stille spørsmål ved vår egen praksis, og samtidig være
med og motivere til kompetanseheving.

– Hva mener du er hovedutfordringen med å lyk-
kes med faglig utvikling og bedring av pasienttjenes-
ter?

– Slik jeg ser det er de to største utfordringene tid
og økonomisk mulighet. Mine medarbeidere er fulle av
engasjement og har ønske om å kunne fordype seg
innen sitt fagfelt. Vi må hele tiden jobbe for at vi klarer
å utnytte de mulighetene vi har innenfor de rammene
som er gitt. Det krever både kreativitet, smidighet – og
en smule tålmodighet. Den undervisningen man ikke
rekker på mandag, kan man kanskje rekke på tirsdag?
Der man tidligere hadde midler til å ta ut hele avdelin-
gen og reise på heldagsseminar, jobber vi nå med å ha
kveldsseminarer i stedet for.

– Har landsgruppen av kardiologiske sykepleiere
(NSF-LKS) tilstrekkelig faglig fokus?

– Ja, jeg har vært medlem fra starten, og syns grup-
pen har hatt en rivende utvikling! Hjerteposten har blitt
et flott tidsskrift med stadig mer fagstoff. Kongressene
er alltid relevante, og vi prioriterer alltid å sende ansat-
te.

Seksjonsleder, Hjertemedisinsk Sengepost, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Oslo
Universitets-
sykehus,
Ullevål.
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Carina Alm, seksjonsleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Forkjemperne sier at ALT som kan få folk til å slutte å
røyke er bra, og snus er langt mindre helseskadelig enn
røyken.

De som er imot sier at vi vet altfor lite om hvordan
snus virker på lang sikt og hva som skjer når man star-
ter i ung alder. Vi vet heller ikke om snus er med på å
rekruttere nye røykere eller om det hindrer folk fra å
begynne. Her er forskningen motstridende.

American Heart Association har tatt standpunkt imot
i et nylig publisert Policy Statement (1). Som en stor fri-
villig organisasjon som arbeider for bedre hjertehelse,
kan de ikke gå inn for å anbefale snus som et alternativ
til å røyke.

Selv om det er gode holdepunkter for at snus er min-
dre skadelig enn røyk i forhold til hjerte- og karsykdom,
er snus ikke ufarlig. Det er vist i studier at langvarig

snusbruk øker faren for å dø av hjerteinfarkt og hjer-
neslag (ikke for å få infarkt, men å dø av det). Det er
også assosiert med noen kreftformer og munnhuleska-
der og er sterkt avhengighetsskapende.

Siden vi ikke har tilstrekkelig forskning som sier at
snusbruk er en effektiv måte å få folk til å slutte å røyke,
mener de at det er uetisk å anbefale det. Det kan med-
føre at flere gir opp forsøkene på røykeslutt eller bru-
ker både snus og røyk.

De konkluderer med at det forebyggende arbeidet
må styrkes slik at man hindrer folk å begynne og at hel-
sepersonell i mye større grad enn i dag må ta ansvar for
å hjelpe hjertepasientene å stumpe røyken.

1. Impact of Smokeless Tobacco Products on Cardiovascular Disease: Implications
for Policy, Prevention, and Treatment. A Policy Statement From the American
Heart Ass, Mariann R. Piano et al. Circulation. 2010,
doi:10.1161/CIR.0b013e3181f432c3

Snus som hjelp til røykeslutt?

I sommer har det vært debatt i media om hvorvidt det er riktig eller ikke 
å anbefale snus som hjelp til å slutte å røyke.

Ved Dr.philos Mona Løvlien, Høgskolen i Gjøvik

I en studie av 533 pasienter med akutt hjerteinfarkt
(Løvlien 2010) kom det fram at mer enn halvparten av
kvinnene og mennene ventet mer enn en time før det
ble tatt kontakt med helsevesenet og 11 prosent ventet
mer enn 24 timer (art 3).  Tid mellom symptomdebut og
ankomst sykehuset var mer enn 6 timer for en fjerdedel
av pasientene.  Kun 26 prosent av kvinnene og 30 pro-
sent av mennene ringte 113 i akuttsituasjonen.

Pasientenes beslutningsprosess er kompleks og
mange ulike faktorer kan bidra til forsinkelse (patient
delay).  I vår studie fant vi at beslutningen om å søke
hjelp ble påvirket av hvor raskt symptomene utviklet
seg og om pasientenes forventninger samsvarte med
hvordan de opplevde de akutte symptomene.  Menn
som opplevde symptomer fra rygg eller skuldre tidlig i
forløpet ventet lengre med å søke hjelp enn de som
ikke opplevde slike symptomer.  Vi fant kun en svak
sammenheng blant kvinner i forhold til dette.  Menn
som fortolket symptomene sine som hjertesykdom
søkte hjelp tidligere enn andre menn, men blant kvin-
nene hadde det ingen innvirkning hvordan sympto-
mene ble fortolket.  En mulig forklaring på dette kan
være at kvinner i mindre grad enn menn kjenner til
betydningen av å søke hjelp tidlig.  Hvorvidt de hadde
gode eller dårlige kunnskaper om symptomer ved hjer-
teinfarkt hadde ingen innflytelse på hvor raskt de søkte
hjelp i akuttfasen.

Som andre studier også har vist fant vi at kvinner
hadde større variasjon i symptomer enn menn.  Smerter
eller ubehag i brystet ble rapportert hos 86 prosent av
kvinnene og prosent av mennene.  Men likevel var de
fire symptomene som oftest ble rapportert (brystsmer-
te, svette, smerter i venstre arm og dyspnoea) de samme
blant kvinner og menn.

Nesten halvparten av pasien-
tene hadde erfart brystsmerter
året forut for hjerteinfarktet.  Av de
som hadde opplevd brystsmerter
etter liten aktivitet, var det kun 23
prosent som hadde en anginadiag-
nose. Resultatene viste for øvrig en
sammenheng mellom tidlige var-
selssymptomer og akutte sympto-
mer.  Kvinner som hadde erfart
brystsmerter året før hjerteinfark-

tet hadde mer enn fem ganger større risiko for å få
brystsmerter i akuttfasen enn andre kvinner.  Blant
menn var risikoen nesten tre ganger så stor.
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Doctoral theses, NTNU, Trondheim 2010.
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313.
4. Halvorsen S, Eritsland J, Abdelnoor M, Hansen CH, Risø C, midtbø K m. flere.
Gender differences in management and outcome of acute myocardial infarction
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5. Champney KP, Frederick PD, Bueno H, Parashar S, Foody JN, Mertz CNB m.
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pital mortality following acute myocardial infarction.  Heart 2009; 95:1140-43.
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al. Impact of age and gender on in-hospital and late mortality after acute myo-
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Ny doktorgrad:

Når hvert minutt teller
Fra symptomer til innleggelse ved akutt hjerteinfarkt, 

med fokus på kjønnsforskjeller

Ved et akutt hjerteinfarkt er den første tiden etter symptomdebut mest kritisk da rask
behandling kan bidra til redusert skade av hjertemuskulaturen og redusert dødelighet
(guidelines stemi).  Selv om den totale dødeligheten ved et akutt hjerteinfarkt har blitt
redusert de siste årene, gjelder det ikke den prehospitale dødeligheten (guidelines stemi).
Flere studier har vist at prognosen er spesielt dårlig hos yngre kvinner (Champney 2009,
Simon 2006).

Mona Løvlien

Ved Randi Kiil, informasjonssjef 
i Nasjonalforeningen for folkehelsen

WHO har nylig foretatt en evaluering av det tobakks-
forebyggende arbeidet i Norge. Rapporten gir ti anbefa-
linger til det videre arbeidet. En av anbefalingene er å
redusere avgiftsforskjellen mellom produkter som røy-
kes og røykfrie produkter, dvs. snus. Det er forbudt å
selge snus i EU, bortsett fra i Sverige. I Norge er det for-
budt å markedsføre. Likevel har det vært en eksplosiv
vekst i omsetningen. 

I 2002 ble det solgt 9,3 millioner snusbokser i Norge.
I 2009 var antallet 34 millioner. Norge har blitt verdens
raskest voksende snusmarked. Det er først og fremst
blant unge gutter og menn denne veksten har funnet
sted, og det ser ut til at den nå er i ferd med å stagnere.
Samtidig tyder helt nye tall fra Nord-Trøndelag på at det
nå skjer en rask vekst blant jenter og unge kvinner.

Helsedirektoratet mener bransjen ønsker å fremstille

snus som vanlig og trendy, særlig blant unge. 
– Helsedirektoratet er svært bekymret for økningen

av snusbruk blant ungdom. Nikotin er et stoff det er lett
å bli avhengig av, og snus er helseskadelig. Snus inne-
holder mer enn 30 kreftfremkallende stoffer, og det er
påvist en klar sammenheng mellom snus og enkelte
kreftformer som for eksempel kreft i spiserør og buk-
spyttkjertelen, sa avdelingsdirektør Anne Hafstad nylig
til Aftenposten. – Vi kan ikke anbefale snus, som er
dokumentert kreftfremkallende og lett å bli avhengig
av, som røykeavvenningsmiddel, sa Hafstad. De fem nor-
diske helsedirektørene har tidligere i en felles uttalelse
også advart mot snus som røykesluttprodukt. 

I årets statsbudsjett følger regjeringen opp anbefa-
lingen fra WHO og øker avgiften på snus med 10 pro-
sent og annen tobakk med fem prosent. Samarbeids-
organet Tobakksfritt har i møte med finanskomiteen
krevd ytterligere økning av snusavgiften for å forebygge
misbruk blant barn og ungdom.

WHO-evaluering av Norges innsats i tobakksforebygging
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utredning)? Uansett metode vil en andel pasienter
erfare restangina eller retur av angina (Brandrup-
Wognsen 1997). Det er nærliggende å tenke seg at for-
ventningene til hva koronarkirurgi kan utrette har
sammenheng med pasientens reaksjon på rest-/retu-
rangina. Derfor er det grunn til å vurdere behovet for å
veilede pasienter om forskjellen mellom å bli «frisk» av
angina og det palliative siktemålet med koronarkirurgi
(Lindsay 2000). Dette kan for eksempel bety å oppklare
forskjellen mellom det å «skifte årer» og det å utbedre
blodforsyning i et koronartre som fortsatt utvikler arte-
riosklerose. For å kunne vurdere individuelle resultater
av koronarkirurgi, bør evalueringen omfatte bade symp-
tomstatus og en objektiv test eller subjektiv indikator
(spørreskjema) på fysisk kapasitet.

Brystsmerter er både årsak til og en konsekvens av
koronarkirurgi (Sullivan 2001). Kort tid etter operasjo-
nen finnes brystsmerter som akutt sårsmerte. Det er
også rapportert forekomst av sene og varige brystsmer-
ter som ikke er angina/ischemi-relatert (Anderson
1999, Bruce 2003, Eisenberg 2001, Meyerson 2001, Tail-
lefer 2006). Hjertekirurgisk smertesyndrom er et forsk-
ningsfelt i utvikling, og store forskjeller i rapportering
av forekomst må forstås på bakgrunn av dette: preva-
lensstudier angir fra 7.5% (Anderson 1999) til 56%
Eisenberg 2001). Tre smertemønstre er identifisert; en
venstresidig smerte har antagelig sammenheng med fri-
disseksjon av a. mammaria interna, midtlinjesmerte reg-
nes som snittrelatert, og det finnes også en mer sjelden
høyresidig smerte (Eisenberg 2001). Det er viktig at hel-
sepersonell er oppmerksomme på muligheten for vari-
ge smerter, slik at pasientene både spørres om smerter
og at eventuelle smerter blir kompetent vurdert.

Til sammenfatning har denne artikkelen tatt for seg
noen trekk ved koronarkirurgi som gjør at symptom-
opplevelse og fysisk prestasjonsevne synes å ha både
felles og ulik betydning for pasientens vurdering av
fysisk helse. Tidligere og aktuelle forskningsfunn peker
på fire årsaker til å snakke grundig med koronarkirur-
giske pasienter om brystsmerter. Den første er behovet
for å kunne differensiere mellom rest-/returangina og
andre brystsmerter, både av hensyn til pasientens opp-
levelse av fysisk helse og for hva slags behandling som
kan være aktuelt. Så dreier det seg om de akutte kirur-
giske smertene, med behov for preoperativ undervis-
ning og postoperativ smertelindring. For det tredje gjel-
der det betydningen av å kunne fange opp varige smer-
ter som kan kreve spesialisert veiledning og behand-
ling. Til slutt bør sykepleiere vurdere å etablere veiled-
ningstiltak for å bedre helsestatus for pasienter med
restangina.
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Lars Mathisen1,2, spesialsykepleier PhD. 
1Thoraxkirurgisk intensivenhet, Hjerte-, lunge og karklinikken,
Oslo universitetssykehus / Rikshospitalet. 
2Spesialrådgiver, Norsk sykepleierforbund.

Den viktigste hensikten med koronarkirurgi er
den livsforlengende effekten av å utbedre hjertets
egen blodforsyning til myocardavsnitt som er
truet av ischemi. Men livet skal ikke bare forlen-
ges, det skal også forbedres kvalitativt. Vellykket
koronarkirurgi og rekonvalesens dreier seg om å
oppnå flere delmål: fullstendig revaskularisering,
lindring av angina, og bedret fysisk kapasitet uten
vedvarende nevrologisk svekkelse. Til sammen er
dette ventet å skulle gi pasienten bedre helse og
livskvalitet.

Bakgrunnen for denne artikkelen er funn fra ett års
oppfølging av en gruppe pasienter som gjennomgikk
koronarkirurgi (Mathisen 2010). Vi vet fra tidligere
forskning at det er individuelle forskjeller mellom pasi-
enter i forhold til hvilken effekt de opplever av koro-
narkirurgi, selv om pasientene som gruppe totalt har
godt utbytte av operasjonen. Målet for studien var å få
bedre kunnskap om hva som forklarer de individuelle
forskjellene i operasjonsresultat. I studien ble derfor
pasientene spurt om deres egen opplevelse av sympto-
mer (angina pectoris), helsestatus og livskvalitet, før og
etter operasjonen. Det ble også gjort målinger av fysisk
prestasjonsevne med arbeids-EKG. Kognitiv kapasitet
ble testet med et sett nevropsykologiske tester, for å få
et inntrykk av hvilken belastning hjernen hadde vært
utsatt for under kirurgi. Ved å sammenstille resultater fra
pasientenes egen opplevelse og de objektive testene
kunne en statistisk teknikk, multippel regresjonsanaly-
se, gi en beregning av hvilke faktorer som hadde ster-
kest sammenheng med fysisk og mental helse. Vi planla
å vurdere betydningen av preoperativ helsestatus, alder,
kjønn, bedring av angina, endring i arbeidskapasitet, og
endring i kognitiv kapasitet opp mot operasjonsresulta-
tet, endring i selvrapportert fysisk helse og mental
helse. Videre ønsket vi å vurdere de enkelte faktorenes
betydning i forhold til hverandre, det vil si å få et inn-
trykk av hva var det særegne ved hver faktor, og hvor
stor betydning det særegne hadde for operasjonsresul-
tatet. Til slutt undersøkte vi hvorvidt det å ha åpne eller
tette graft, vurdert med angiografi, påvirket resultatene
av den første analysen.

Både lindring av angina og bedring av fysisk yteevne
viste seg å være betydningsfulle for selvrapportert
fysisk helse. Noe av virkningen må skyldes den indre

sammenhengen mellom angina og
arbeidskapasitet. Videre ser det ut
til at forekomsten av okkluderte
graft bare har en beskjeden evne til
å forklare forskjeller i fysisk helse.
Men bedring av angina og endring
av fysisk yteevne, målt som arbeids-
kapasitet på ergometersykkel, har
ikke en og samme betydning for
hvordan pasienter opplever sin
fysiske helse. Hver for seg gir de

bare en del av bildet. Sagt på en speilvendt måte: man
kan ikke lese endring i arbeidskapasitet ut fra endring i
angina, eller vurdere lindring av angina ut fra fysisk pre-
stasjonsevne. Hva slags konsekvenser innebærer dette
for sykepleien før og etter koronarkirurgi?

Angina er en spesiell type smerte, men som andre
smerter er angina pectoris både en sensorisk og en
emosjonell opplevelse (IASP 1994). Brystsmerter, opp-
fattet av pasienten som angina, får den praktiske og
emosjonelle betydning som pasienten har lært seg å til-
legge angina pectoris. Denne subjektive vurderingen
kan endres gjennom erfaring og veiledning (Furze
2005, McGillion 2008). Brystsmerter har konsekvens for
fysisk funksjonsevne så vel som sinnsstemning, og på-
virkes av hva slags kunnskap og forestillinger pasien-
tene har om angina (Furze 2005). Ved at den følelses-
messige reaksjonen på å oppleve brystsmerter/angina
kan endre seg, kan både opplevelsen av og den adferds-
messige reaksjonen på brystsmerter/angina også endres
(Erixon 1994, Falcone 1997, McGillion 2007, Wilke
1999). Målet er at pasienten utnytter/forbedrer sin fysis-
ke kapasitet og har et informert grunnlag for å forholde
seg til eventuell (rest)angina etter koronarkirurgi. Nyere
forskning tyder på at pasientopplæring fra et multidi-
mensjonalt smerteperspektiv på angina gir bedre opp-
levelse av helsestatus og mestring (McGillion 2008), og
det er grunn til å vurdere hvordan slike tiltak kan inte-
greres i hjertekirurgiske pasientforløp. 

Selv om det er rimelig å forvente bedring av angina
etter koronarkirurgi (Sergeant 1998) er det ikke alle
som blir symptomfrie. I vår studie var det en fjerdedel
av pasientene som rapporterte noen grad av angina, og
disse hadde lavere skårer på fysisk og mental helse enn
pasienter som var fri for angina. I litteraturen varierer
det en del hvor stor andel pasienter som rapporteres å
ha restangina, og metodeforskjeller kan spille inn her: er
det legevurdert eller pasientvurdert symptomgradering
(Karlsson 2002), hva slags tidsramme er gitt (største pla-
ger, gjennomsnittlige plager, eller plager i dag), og når 
er evalueringen gjort (før annen diagnostikk eller etter

Fysisk helse, fysisk prestasjonsevne og symptomlindring etter koronarkirurgi

Lars Mathisen
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Ved sykepleier Nina Elstad

St. Olavs Hospital står fram som et
moderne byggverk som vi kan være
stolte av. Bygningsmassen er på ca.
200.000 kvadratmeter og ligger på
samme området som det gamle syke-
huset. Trøndernes gamle landemer-
ke, «Høyblokka», står nå for fall. Bit for bit plukkes ned.
Vegger fulle av historie rives. Høyblokka har blitt et
begrep i trøndernes sinn, og mange har et sterkt forhold
til denne. Januar 2011 er den borte. Nå skal ny historie
skapes!

Akutt Hjerte- og lungesenter ble bygget i andre
byggetrinn, og sto ferdig i 2010. Ca. 35.000 kvadratme-
ter er fordelt på seks etasjer. I dette senteret skal man
drive behandling og pleie innen hjertemedisin, lunge-
medisin, hjertekirurgi, thoraxkirurgi, karkirurgi, under-
visning og forskning, sirkulasjon og bildediagnostikk.
Akuttfunk-sjonen er organisert i en vertikal akuttakse.
Denne forbinder ambulansemottak i underetasjen og
helikopter-landingsplass på taket, imellom ligger opera-
sjonsstuer, intensiv/overvåkning og hjertemedisinske
laboratorier med akuttfunksjon.

Hjertemedisin har arealer i 4. og 5. etasje, samt poli-
klinikk i 1. etasje. Vi har til sammen tre sengeenheter
som hver består av to sengetun. Et sengetun er organi-
sert rundt åtte enerom med en arbeidsstasjon. I tillegg
kommer dagenheten med 12 senger, og 5-døgnsposten
med åtte. Vegg i vegg med hjertelaboratoriene i 4. etasje
ligger hjerteovervåkningen. Den har ni intensivsenger +
seks plasser forbeholdt PCI pasientene.

Hjertemedisinsk laboratorium (laben) flyttet i
april og startet driften 16. april. Hjertelaben består av en 
angiodel og en elektrofysiologisk del. Dette er ny orga-
nisering etter at vi flyttet over i nytt sykehus. Tidligere
var de to spesialitetene atskilt både med tanke på orga-
nisering og beliggenhet. I dag er vi en enhet med en fel-
les enhetsleder for sykepleierne. Enheten består av tre
angiolab og to laboratorier for elektrofysiologi. Syke-

pleierne jobber enten på el. fys eller angiodelen.
Intensjonene på sikt er at vi sykepleiere skal kunne gå i
mellom laboratoriene på de ulike spesialitetene.

Elektrofysiologisk laboratorium framstår i dag
som Nordens mest moderne arytmilab.  Vi har to velut-
styrte laber på hver ca. 60 kvadratmeter. I tillegg til
romsligheten, inneholder begge labene det nyeste og
mest avanserte utstyr som i dag finnes innenfor dette
fagfeltet. Dette gjelder også labenes miljø. Lyst, velba-
lansert ventilasjon og et støydempet miljø. Alle harddis-
ker er plassert ut av lab, en etasje ned på tekniske rom
for å eliminere støy og varme. Mellom de to elektrofysi-
ologiske labene er manøverrommet. Dette rommet
domineres av den store skjermen. Med sine 60” og 4 x
HD oppløsning er denne den første installasjonen i ver-
den. Denne skjermen er «styrekonsollen» for den ene
laben. Alt utstyr er koblet sammen og der finnes mulig-
het for 12 videoinnganger. Laboratoriene har som nevnt
det siste nye av utstyr som finnes på markedet. Mag-
netstyrt navigasjonssystem og mappingsystem (Carto
og EnSite), mulighet for ablasjonsbehandling ved hjelp
av nedkjøling (Cryocat) og ultralydapparat for intrakar-
diell ultralyd. Avanserte røntgenapparater med mulig-
heter for 3D-kjøring og CT.

Elektrofysiologien betjenes av et fast team. Dette tea-
met består av til sammen syv sykepleiere, to elektro-
fysiologer og to kardiologer. Sykepleierne innehar spe-
sialkompetanse på feltet gjennom mange års erfaring og
opplæring. Alle innehar kompetanse for å kunne assi-
stere på alle prosedyrer. Sykepleierne har individuell
spisskompetanse. Vår pasientgruppe innbefatter pasien-
ter med ulike former for elektrofysiologiske lidelser. Vi
utfører elektrofysiologiske undersøkelser og behand-
ling av hjerterytmeforstyrrelser ved hjelp av ablasjon.
ICD og pacemakere implanteres, og i tillegg biventriku-
lære devices og looprecordere. I tillegg foretas alle hjer-
tebiopsier her.

Når det gjelder arytmibehandling er dette et felt i
stor vekst. Ablasjon er en behandlingsmetode som er
veldokumentert og pasientgrunnlaget er stort. Denne

type behandling ble et tilbud på St. Olavs Hospital, da
Regionsykehuset i Trondheim, fra 2000. Fra mai 2005
har ablasjon av atrieflimmer blitt et behandlingstilbud
her. Antall pasienter som kan ha nytte av slik behand-
ling er økende. I 2010 ble Norges første epikardielle
ablasjon av VT utført her ved St. Olav. 

I 2009 ble det ved vår avdeling utført:
• 56 atrieflimmerablasjoner
• 19 ablasjoner av ventrikkeltachykardier
• 165 annen ablasjon (Av Nodal Reentry, WPW, atrie-
flutter og andre)
• 150 implanterte pacemakere
• 60 ICD

I tillegg hjertebiopsier, biventrikulære ICD/Pace-
makere og looprecordere. 

Pasientflyt på hjertemedisinsk 
elektrofysiologisk laboratorium: 
De fleste pasientene vi behandler er listepasienter.
Pasienten møter på Dagenheten dagen før til forunder-
søkelse. Blodprøver taes og MR og øsofagusekko av
pasienter som skal til atrieflimmerablasjon (utføres på
MR lab, øsofagusekko på poliklinikken). Pasienten infor-
meres av lege og sykepleier. Behandlingsdagen møter

pasienten fastende på Dagenheten. Der blir de forbe-
redt med venfloner og evt. blærekateter, i tillegg barbe-
ring av lyske og røntgen thorax for så å kjøres til laben.
Etter endt behandling blir pasienter lagt på 5-døgns pos-
ten. Ved eventuelle komplikasjoner legges pasienten på
Hjerteovervåkningen. Vi behandler selvfølgelig også
inneliggende, øyeblikkelig hjelp-pasienter Dette er for-
trinnsvis implantater.

Hjertemedisinsk 
angiografilaboratorium
Ved sykepleier Kirsti Emdal

Virksomheten ved angiografi/inter-
vensjonslaboratoriene er i det nye
AHL-senteret blitt samlet på ett sted.
Før flytting hadde vi et laboratorium
lokalisert ved St.Elisabeth og to labo-
ratorier liggende ved hjerteovervåk-
ningen ved St.Olav. Dette var ressurskrevende både per-
sonellmessig og logistisk med transport av pasienter og
personell mellom to bydeler. Nå har vi samlet drift med

Arbeidsplassen

Hjertemedisinsk laboratorium 
St. Olavs Hospital Trondheim

12. juni 2010 var en merkedag i trøndernes sykehushistorie. Etter
15 års planleggings- og byggeperiode ble det nye St. Olavs Hospital
offisielt åpnet. Spennende fagdager og en storslått ansattefest ble
toppet med Kong Haralds høytidelige åpning.

Forberedelse av den aller første pasienten (Foto: Nina Elstad / St. Olav)
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– Hvorfor trenger vi et slikt nettverk i Norge? 
– Vi er etterkvart ganske mange som arbeider med
forskning innan kardiologisk sjukepleie i Norge.
Imidlertid har vi i liten grad samarbeid på tvers av insti-
tusjonar og landsdelar. Betre samarbeid vil kunne bidra
til å løfte oss og gjere forskningsmiljøa meir robuste,
også internasjonalt. Då NSF-LKS vedtok å opprette nett-
verket var dette eit viktig steg i rett retning, og også
nokså unikt i faggruppesammenheng. 

– Hva vil bli deres oppgave? 
– Målet med nettverket er å legge til rette for og styrke
forskningssamarbeidet i kardiologisk sjukepleie i Nor-
ge. Dette vil vi gjere ved først og fremst å skaffe oss ein
oversikt over pågåande forskning i kardiologisk sjuke-
pleie her i landet. Nettverket skal også vere ein kanal for
metodesamarbeid (design, intervensjonar) og rekrutte-
ring til empiriske studiar. Vi vil stimulere til oppbygging
av forskningsprogram på tvers av nivå og institusjonar.
Formidlingsaspektet er også viktig; det å stimulere til
formidling av forskningsresultat frå norske prosjekt til
det kliniske fagfeltet vil vere sentralt. Vidare er målet å
profilere norsk forskning i kardiologisk sjukepleie inter-
nasjonalt. Dette kan vi til dømes gjere ved å bli endå
meir aktive på dei europeiske kongressane, og få fleire
involvert i programkomitear og som fagfeller i det euro-
peiske tidsskriftet vårt (European Journal of Cardio-
vascular Nursing). Fleire av oss er allerede inne der, 
og sjølv er eg no medlem av Editorial Board. 

3. Hva skal til for å kunne bli medlem 
i nettverket? 
Kompetansekravet i forskarnettverket vil vere mini-
mum mastergrad. Dette er nødvendig i eit slikt type
nettverk. Dertil må ein drive med utviklings- og forsk-
ningsarbeid innan det kardiologiske fagfeltet. Det er då
også gjerne naturleg at universitetsgraden ein har er
knytt til fagfeltet, men det er ikkje eit krav.

4. Hvordan kan LKS-medlemmene nyttiggjøre seg
dette nettverket?
Nettverket er først og fremst nyttig for dei som er del av
det – og dei er jo også LKS medlemmer. Hittil er det 20
personar som har takka ja til invitasjon om å delta.
Imidlertid kan  nettverket ha viktige funksjonar utover
dette. For medlemmer som tenkjer å gå i gang med eit

prosjekt kan det vere eit forum å henvende seg til for å
få råd. Her kan ein kanskje få mogelegheit til å henge
seg på grupper som gjerne allerede er i gang med noko
liknande. Det kan også vere ein stad å skaffe seg veg-
leiar. For at vi skal kunne auke kvaliteten på forskninga
vår, er eg overbevist om at vi bør satse meir på å arbei-
de sammen med, og få vegleiing av, personar som også
er fagleg kompetente innan vårt spesialfelt. Hittil har
vegleiarane i stor grad vore ekspertar på metoden vi
nyttar. No er vi i den situasjonen at det veks fram kom-
petente vegleiarar (med dr.gradskompetanse) innan
vårt fagfelt, slik at vi kan få både fagkunnskap innan
spesialfeltet og kompetanse innan forskningsmetode i
ein og samme person. Vi må vere oss dette meir bevisst,
og heller våge å bevege oss mellom landsdelane for å
finne dei beste vegleiarane innan feltet vi arbeider med.
I det internasjonale miljøet er det ikkje uvanleg å reise
land og strand rundt for å få arbeide med dei rette per-
sonane/miljøa.

Dersom du hittil ikkje har fått invitasjon er det
fordi vi ikkje har den fulle oversikten over alle
masterkompetente sjukepleiarar innan fagfeltet
vårt. Skulle du ha lyst til å delta i nettverket; ta
kontakt med leiar Tone M. Norekvål pr e-post:
tone.norekval@helse-bergen.no

Nasjonalt nettverk for forskning 
i kardiologisk sjukepleie

Intervju med  Tone Norekvål, leiar i forskarnettverket

nærhet til hjertemedisinsk overvåkning og alle øvrige
akuttfunksjoner i AkuttHjerte Lunge (AHL)-senteret. 

Vi har regionsfunksjon når det gjelder utredning og
behandling av koronarsykdom. Dette innbefatter pasi-
enter fra Trøndelagsfylkene og Møre- og Romsdal.
Antallet pasienter som kom til angiografilaben var kraf-
tig stigende fra oppstarten i 1995 frem til tidlig 2000-
tall. Siden 2008 har antallet pasienter ligget på omtrent
3500 hvert år. Omtrent 40 prosent av de vi utreder får
utført PCI. Ca 10 prosent går til CABG, 4-5 prosent har
behov for klaffekirurgi, 11-12 prosent har normale ko-
ronarkar. Resterende får medikamentell behandling. 

Ved angiografi/intervensjonslaboratoriene utfører vi
kontrastrøntgenundersøkelse av koronararteriene. I 90
prosent av tilfellene utføres dette med tilgang via arte-
ria radialis, og femoral arterietilgang for de resterende.
Ved påvisning av signifikante koronarstenoser, gjøres
fortløpende PCI med innsettelse av stent(er) hvis ikke
spesielle forhold gjør at dette må utsettes. De aller fles-
te pasienter er oppe få timer etter prosedyreslutt. 

Akuttfunksjon ved hjerteinfarkt
I tillegg til planlagt virksomhet har vi akuttfunksjon ved
hjerteinfarkt. Siden 2005 har vi hatt omtrent 250 pasi-
enter i året som har kommet med akutt hjerteinfarkt for
primær PCI, økende tall i antall rescue PCI (manglende
effekt av trombolyse) fra 2008 til 2009 fra 40 – 69 pasi-
enter. Aortaballongpumpe (kardiogene sjokk) ble lagt

på 33 pasienter i 2009. Nærheten til helikopterdekk og
beliggenhet i akuttkjeden ved det nye senteret sikrer
mer effektiv pasientbehandling og letter tilgangen på
både personellressurser og utstyr ved akuttbehandling. 

Kontakten med det hjertekirurgiske miljøet drar
også fordeler av at all aktivitet befinner seg i samme
bygg. Det er uhyre sjelden pasienter går til akutt kirurgi
direkte fra lab, men i de tilfeller det skjer er vi bare to
etasjer unna!

Ellers er leger og sykepleiere ved angioseksjonen del
av teamet rundt TAVI – Transkateter aortaventil implan-
tation. Vi er helt i oppstarten av denne virksomheten og
har pr i dag behandlet 8 pasienter med denne teknik-
ken. De første 5 ble utført her på angiolab. 

To sykepleiere ved seksjonen deler en 100 prosent
forskningsstilling. 

Framtidsvyer…
Vi er inne i en fase der opplæring på nytt utstyr preger
arbeidshverdagen vår.  Målet er at alle sykepleierne på
sikt skal inneha spisskompetanse på alle prosedyrer.
Dette er en tidkrevende prosess. Avdelingens langtids-
vyer er at på sikt skal sykepleierne kunne jobbe på tvers
av fagspesialitetene. Dette gir oss nye og spennende
utfordringer. 

Og mens det gamle sykehuset rives ned rundt
oss, er vi på god vei til å skape ny historie i et
nytt sykehus vi kan være stolte av. 

Fra venstre: Bodil Holmgren, Nina Elstad, Ole Rossvoll, Bente Hansen og Vigdis Waag (Foto: Frode Nikolaisen/St. Olav)

Tone Norekvål er leiar i NSF-LKS sitt forskarnettverk.
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Medlemsfordeler:
• Som medlem får du tre nummer i året av vårt 
eget fagtidsskrift, Hjerteposten

• Du får muligheter til å søke stipend

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

• Du får rimeligere seminaravgift på vår årlige kongress

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

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

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

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!

For å melde deg inn 
trenger vi følgende informasjon:

• Navn 
• Fødselsdato 
• Medlemsnummer i NSF
• Postadresse 
• Telefon 
• E-post
• Arbeidssted 
• Stilling 
• Vervet av

Sendes til NSF-LKS via e-post til: innmeldingnsflks@gmail.com
eller meld deg inn på vår nettsidewww.sykepleierforbundet.no/lks
NB! All korrespondanse skjer via e-post

Medlemskontingenten 
er kr 300,- pr. år. 

Medlemskap i NSF-LKS 
forutsetter at du også 

er medlem i NSF.

Verv ti medlemmer og vinn tur 
til kongress i Drammen!

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

Verving av 
10 medlemmer gir deg:

Fri deltageravgift 
årets kongress 

i Drammen
4. - 6. mai 2011

Nå er NSF-LKS 
også på

Medlemsregisteret
En viktig forutsetning for at medlems-
registeret skal fungere optimalt er at
det enkelte medlem har oppdaterte
kontaktopplysninger (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. 

Drammen:

KONGRESS 2011
4. - 6. mai

Generalforsamling
5. mai

First Hotell Ambassadeur
Drammen

«Sykepleie og kardiologi – det kan vi»



Kongressen
Vil finne sted på First Hotel Ambassadeur i Drammen. 
Registreringen vil starte 4.mai kl. 08:30 og
kongressen avsluttes 6.mai kl 15:30. 

Oppholdet i Drammen 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:
• Kosthold ved hjerte- og karsykdom
• Nyresvikt og hjerte- og karsykdom
• Livskvalitet etter hjertekirurgi
• Naturmedisin og interaksjoner
• Seksualitet og hjerte
• Akutt koronarsyndrom

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 Drammen!

Kongress 2011

«Sykepleie og kardiologi – det kan vi»
Velkommen til kongress i Drammen 4.–6. mai 2011

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere inviterer til Kongress 2011 i Drammen: «Sykepleie og kardiologi – det kan vi»

Invitasjon til frie foredrag og poster-
presentasjoner

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 15.12.10.

Abstraktet - ca ½  til maks 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 en person. Hver foredragsholder vil få
tildelt 20 minutter, hvorav 5 minutter settes av til spørsmål.

Ved aksept av abstrakt til fritt foredrag gis fri kongressavgift!

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

Forfattere: Dag S Thelle og Maja Lisa Løchen
Gyldendal Norsk Forlag 2010, ISBN 978-82-05-40543-1 

Gyldendals forlag har i sommer gitt ut boken «Kaotiske
hjerter». Der har forfatterne tatt for seg den vanskelige
oppgaven å skrive en bok som retter seg til både pasi-
enter, deres pårørende, helsepersonell og til en viss 
grad helsemyndighetene.

Med en så stor målgruppe er det ikke lett for alle
lesere å føle seg truffet av hele innholdet. Det er heller
ikke meningen, og boken kan fint leses kapittelvis.

Forfatterne Dag S Thelle og Maja Lisa Løchen, begge
professorer med stor innsikt i hjerte- og karsykdommer
og selv atrieflimmerpasienter, kan med tyngde si noe
om hvordan ståa er i dag. I tillegg til egne erfaringer som
pasienter har de også behandlet andre og blitt berørt av
mange skjebner.

De sier i bokens forord at deres viktigste målsetting
er å åpne opp øynene for livskvalitetsdimensjonen ved
atrieflimmer. De ni pasienthistoriene i boken bidrar
sterkt til at dette målet nås.

Utenom dette blir man oppdatert på den seneste
forskningen om årsaker, muligheter for forebygging, nye
medikamenter og andre behandlingsmuligheter.

Atrieflimmer er en tilstand som over 60 000 nord-
menn er rammet av. Mange flere kommer det å bli i
fremtiden. Alt vi kan lære om forebyggingsmuligheter,
ny behandling og bedring av livskvalitet er velkom-
ment.

Boken er ikke en debattbok, men setter et sterkt
søkelys på den dårlige kapasiteten når det gjelder abla-
sjonsbehandling. Det er i dag 2-3 års ventetid for å få
behandling og ventetiden øker. Det finnes til nå ingen
randomiserte studier som har vist at ablasjon reduserer
slagfrekvens eller bedrer overlevelse, men den bed-
rer livskvaliteten og er blitt etablert behandling for
utvalgte pasienter. En arbeidsgruppe, nedsatt av Hel-
sedirektoratet, har også vurdert det slik at «nærmere
definerte pasienter med atrieflimmer har rett til nød-
vendig helsehjelp og da kan ablasjon være en del av til-
budet». Denne rettigheten har atrieflimmerpasienter
ikke hatt tidligere. 

Boken anbefales til alle sykepleiere og til alle hjerte-
avdelinger. Også pasienter vil ha glede av å lese utvalg-
te deler. I tillegg til å øke våre kunnskaper om den van-
ligste rytmeforstyrrelsen, minner den oss om at kjernen
i sykepleie, den gode omsorgen, aldri må glemmes.

Bokanmeldelse

Kaotiske hjerter

Generalforsamling 
i NSF-LKS
Innkalling

Sted: First Hotel Ambassadeur i Drammen
Tid: Torsdag 5.mai 2011 kl. 14:30

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

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

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!

Alle foto: Birgitte Simensen Berg
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Carina Alm, seksjonsleder Nasjonalforeningen for folkehelsen

I et samarbeid mellom Nasjonalforeningen,
Mills og Grete Roede ble det arrangert et
presseseminar for helsejournalister i Oslo i
september. Et mål med seminaret var å
drøfte medias ansvar når det gjelder helse-
formidling. Vi inviterte journalistene til å
bli med på laget om et enhetlig budskap om
fett. 

Vi har tro på at det nytter å informere. Budskapet om at
vi ikke trenger sukker har alle vært enige om, både kost-
holdseksperter og media. Fra 2000 til 2009 gikk det årli-
ge sukkerforbruket ned fra 43 til 33 kilo per innbygger.
Når det gjelder fett derimot, har det aldri vært mer for-
virring, og vi tok sikte på å få oppklart noen myter.

Rune Blomhoff som har ledet arbeidsgruppen med å
jobbe frem nye offentlige kostråd, innledet med å legge
frem gruppens arbeid. Han ga samtidig en rettende
pekefinger til alle journalister om at de måtte slutte å
bare skrive om konflikter. Hvis målet var helseopplys-
ning, måtte de skrive mer om konsensus, det er mange
ting man er enige om. Publisering av konflikter og
enkeltstudier bidrar bare til mer forvirring. De nye kost-
rådene bygger på et treårig arbeid med å samle og gjen-
nomgå all tilgjengelig forskning på området. Kunn-
skapsgrunnlaget er solid og kan leses i sin helhet her
(371 sider rapport):  http://www.helsedirektoratet.no/
vp/multimedia/archive/00290/Kostr_d_for___frem
m_290779a.pdf

Deretter fikk de tre organisasjonene presentere seg
og fortelle hvorfor man fra hvert sitt ståsted er opptatt
av god helseformidling. Til sist ble 10 myter om fett
knust.

Fettmyter
Myte 1: Naturlig fett er sunnere enn bearbeidet fett. 
Fakta: Det er fettkvaliteten som avgjør sunnheten.

Det er sammensetningen av fettsyrer som avgjør kva-
liteten, ikke om det er naturlig eller ikke. Fluesopp er
også naturlig, men ikke sunt. Umettede fettsyrer er gode
fettsyrer kroppen trenger fordi den ikke kan produsere

dem selv. Mettet fett kan kroppen derimot produsere
selv. 

Myte 2: Umettet fett er mindre fetende enn mettet fett. 
Fakta: Alt fett inneholder like mange kalorier. 

Det er mange som tror at oljer er sunnere enn smør
og at de inneholder færre kalorier, men det er faktisk
omvendt. Oljer inneholder 100 prosent fett, mens smør
inneholder rundt 80 prosent fett. Det som er riktig, er at
oljer inneholder umettet fett, altså sunnere fettsyrer. 

Myte 3: Margarin er den største kilden til transfett. 
Fakta: Margarin inneholder ikke transfett. 

Transfett ble fjernet fra margarin i Norge på slutten
av 90-tallet da myndighetene ble oppmerksomme på
transfettets negative virkninger. 

Myte 4: Mettet fett er nå friskmeldt. 
Fakta: Mettet fett øker kolesterolet.

Det er helt sikkert at for mye mettet fett øker koles-
terolet i blodet og det er helt sikkert at høyt kolesterol
øker faren for hjerteinfarkt. Før var rådet å ikke spise
fett, eller så fettfattig som mulig. Det viktigste i forhold
til å forebygge hjertesykdom er å erstatte mettet fett
med umettet fett. 

Myte 5: Steking på høy temperatur gir transfett. 
Fakta: Det dannes ikke transfett ved steking på høy
temperatur.

Det er ikke lurt å steke maten på så høy temperatur
eller så lenge at den blir svartbrent, men fettet blir uan-
sett ikke transfett om temperaturen er høy. Oljer blir
ustabile og harskner, og de umettede fettsyrene mister
sine gode egenskaper, men transfett blir det ikke. 

Myte 6: Kaldpresset olje er bedre enn varmpresset olje. 
Fakta: Bruk kaldpresset olje til kald mat og varm-
presset olje til all slags mat. 

Det er ikke slik at en type olje er sunnere enn en
annen. Ulike oljer passer til ulike anledninger. En kald-
presset olje har flere smaksstoffer og er mer ustabil, slik
at den ikke tåler oppvarming så godt. Andre oljer tåler
oppvarming bedre, særlig oljer med mye enumettet fett
som olivenolje og rapsolje. Extra virgin olje er ikke sun-

nere enn andre oljer selv om den kan smake bedre. Å
bruke en dyr extra virgin olivenolje til steking er å kaste
perler for svin. 

Myte 7: Kokosfett er sunt. 
Fakta: Kokosfett inneholder mye mettet fett og har en
kolesteroløkende effekt.

Kokosfett blir ofte markedsført som et helsekostpro-
dukt, med anbefaling om at det er sunt for kroppen. Det
er et dårlig råd. Kokosfett inneholder 90 prosent mettet
fett, noe vi får i oss nok av allerede. Det foreligger ikke
god nok dokumentasjon på at kokosfett virker slan-
kende eller har positiv effekt på immunsystemet slik
noen hevder. Annet mettet fett kan erstattes med ko-
kosfett, men det bør ikke komme i tillegg til det vi får i
oss fra før. 

Myte 8: Slanking med lite karbohydrater og mye fett er
mest effektivt. 
Fakta: Det er energiunderskuddet som gir vekttap. 

Forholdet mellom protein, fett og karbohydrat er
ikke viktig for å gå ned i vekt, det viktigste er at du over
tid har et energiunderskudd – altså spiser færre kalorier
enn du forbruker. De som lykkes, er de som følger et
kostholdsopplegg de trives med og som de klarer å
følge over tid. 

Myte 9: Margarin er usunt fordi det inneholder palme-
fett. 
Fakta: Det er forholdet mellom mettet og umettet fett
i margarinen som avgjør sunnheten. 

I margarinproduksjon er man avhengig av noe fast
fett som en base for å gjøre det vegetabilske fettet smør-

bart. Margarin lages av vegetabilske oljer som raps-, sol-
sikke-, soya- og palmeolje. For å produsere margarin må
man ha noe fast fett for å få riktig konsistens. Da brukes
palmeolje. Totalt vil margarin inneholde mer enumettet
og flerumettet fett enn mettet fett, og det er den totale
sammensetningen av fettsyrer som avgjør sunnheten. 

Myte 10: Fett metter bedre enn proteiner og karbohy-
drater. 
Fakta: Protein gir den beste mettheten i forhold til
energimengde.

Både protein og karbohydrat inneholder 4 kalorier
(kcal) per gram, mens fett inneholder mer enn dobbelt
så mye, 9 kalorier per gram. I forhold til energimengden
er det protein som metter mest. 

Gode kilder til umettet fett:
• Fet fisk
• Planteoljer
• Myke margariner
• Majones
• Nøtter, mandler og linfrø
• Oliven
• Avocado

De nye kostrådene, som omfatter mye mer enn fett,
har vært ute til en omfattende kommentarrunde. I løpet
av høsten vil de bli presentert. Mer informasjon om de
nye kostrådene finnes på
www.helsedirektoratet.no/ernaering

Dette bør du vite om fett

Dette kan du fråtse i.
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Marit ønsket å ha fokus på informasjonen som blir gitt
før elektrokonvertering, og i hvilken grad en informerer
for å redusere frykt og angst hos pasienten. Hun foretok
en spørreundersøkelse blant sykepleiere ved eget og
flere andre sykehus. Resultatet viste at pasientene i stor
grad fikk muntlig informasjon om sykdommen og
behandlingen, mens de i mindre grad fikk skriftlig infor-
masjon. Tre av ti sykepleiere var usikre på om det ble
iverksatt spesielle tiltak hos engstelige pasienter. Hun
konkluderte med at det fortsatt er behov for mer forsk-
ningsbasert kunnskap på disse områdene, og syke-
pleiere bør rette større oppmerksomhet mot informa-
sjon før prosedyren og mot informasjon som tiltak for å
redusere frykt og angst. 

Siste foredragsholder i første sesjon var Merete
Nøstbakken ved Hjerteavdelingen, HUS. Hun snakket
om temaet «ICD-pasienters tilfredshet med hjemmemo-
nitorering».  Merete gav en innføring i tilbudet hjem-
memonitorering, eller telekardiologi, som er utarbeidet
nasjonalt de siste år slik at pasienter med ICD kan føl-
ges opp hjemmefra. Via telefonlinjen kan en ved hjelp
av en monitor overføre informasjon fra pasientens ICD
til en kryptert nettside som den ansvarlige kardiolog
eller kardiologiske sykepleier kan logge seg inn på. Her
kan de lese av pasientens hjerterytme. Dersom det har
vært noen unormale hjerterytmer og eventuelle livred-
dende behandling av disse, vil dette bli rapportert. Det
viser seg at mange pasienter med ICD er engstelige og
trenger bekreftelse på at alt er i orden. Ved hjemmemo-
nitorering kan disse pasientene følges tettere. Resultatet
av litteraturstudiet viste at det foreligger lite forskning
som går i dybden når det gjelder ICD-pasientens opple-
velse og tilfredshet ved bruk av hjemmemonitorering.
Her var det mer som gikk på systemets funksjon og hvil-
ke fordeler det hadde for oppfølging av ICD-pasienten.
Likevel kunne hun konkludere med at mange ICD-pasi-
enter er tilfredse med hvor enkelt systemet er å bruke,
og det tidsbesparende ved å slippe å reise inn til poli-
kliniske kontroller. Også her er det behov for sykepleie-
baserte studier som går mer i dybden på hvilke erfa-
ringer pasienter gjør seg i forbindelse med dette tilbu-
det.

Postervandring i pausen
I pausen var det tid for lunsj og postervandring. Her ble
det presentert mange kreative, informative og oversikt-
lige postere. Temaene som ble presentert viste et mang-
fold innen faget kardiologisk sykepleie og temaene var
blant annet: 
• Smertebehandling under radiofrekvensablasjon for
atrieflimmerpasienter; En randomisert kontrollert stu-
die
• Hjerte- lungeredning på sjukehus; Korleis kvalitetssi-
kre helspersonells kunnskap i DHLR? 
• Mestring av hjertestanssituasjon 
• Transøsofagal EKG og atriestimulering 
• Hvilken kompetanse må en kardiologisk sykepleier ha
om arytmier som komplikasjon til STEMI? 
• Blodtrykksmåling, vanskeligere enn du tror? 
• Pasientinformasjon om arbeids-EKG 
• Hjertesvikt og åndenød ved livets slutt 
• Hjertesviktpasienten i poliklinikken – compliance til
medikamentell behandling 
• Hvordan kan sykepleier fremme mestring hos pasien-
ter med ICD? 
• Ressursorientert pasientsamtale som helsefremmende
tiltak i hjerteomsorgen 
• Kan optimal væskebehandling i høve til hjertekirurgi
forebyggje postoperativ atrieflimmer? 
• Telemetriovervåkning: Har sykepleiere ved en hjerte-
avdeling tilstrekkelig kunnskap til å gi god informasjon?
• Sjukepleiedreven hjartesviktpoliklinikk – eit godt til-
bod til pasienten?  
• Effekt av hjerterehabilitering

Flere foredrag
Andre sesjon hadde tittelen Forebygging, utredning
og behandling – bredde i kardiologisk sykepleie.
Først ut var Ingebjørg Svalebjørg fra Telemark rehabili-
teringssenter, Medisinsk klinikk ved sykehuset Tele-
mark. Hun satte fokus på «Med tobakk og hjertehelse på
timeplanen; Å kvalitetssikre hjelp til røykeslutt i et reha-
biliteringsopplegg etter koronar by-pass operasjon –
hvorfor og hvordan». Ingebjørg viste til funn i litteratu-
ren som viser at intervensjoner fra sykepleiere øker røy-
kesluttraten. Hun beskrev hvordan et planlagt, kunn-
skapsbasert sykepleiedrevet tilbud ved bruk av et flyt-
skjema, kan føre til røykeslutt under et toukers rehabili-
teringsopphold for ACB-opererte pasienter. Litteratur-
søk etter retningslinjer og oppsummert forskning ble
utført, og resultatet bekrefter viktigheten av å kvalitets-
sikre hjelp til røykeslutt etter ACB-operasjon, og hvor-
dan dette kan gjøres ved hjelp av et flytskjema.

«Er det forsvarlig praksis å la sykepleiere utføre
arbeids-EKG selvstendig?».  Dette var temaet til Trond
Røed Pettersen ved Medisinsk avdeling, Volda sjukehus.
Et spennende tema som pr. i dag er en legeoppgave ved
de fleste norske sykehus, men som er mer vanlig å utfø-
re for sykepleiere på stabile pasienter i land som Au--
stralia, USA og England. Ved hjelp av et spørreskjemaSamtalen i gang ved posterne.

Irene Drotningsvik, styremedlem i NSF-LKS

Tone gav et tilbakeblikk på hvordan det hele startet for
studiet. Hun fortalte om spørreundersøkelsen som ble
initiert av NSF-LKS og sendt ut til ledere og sykepleiere
ved alle landets hjerteavdelinger. Svarprosenten var høy,
og konklusjonen klar; 96 prosent ønsket en slik utdan-
ning velkommen. Det første kullet startet i 2003 og
siden har det vært stor søkermasse til videreutdannin-
gen i Bergen. Tone understreket at spesialsykepleierne
måtte bruke det de hadde lært når de kom tilbake til
arbeidsplassene sine. Hun oppfordret studentene til å
være tydelige, stolte og handlekraftige sykepleiere.

Sissel Tollefsen hilste fra HiB og sa at denne utdan-
ningen var en av to videreutdanninger ved Høgskolen
som hadde mer enn god nok søkermasse til spesialut-
danningene. Hun kunne også fortelle at de var stolte
over å ha fått knyttet til seg en svensk sykepleier, pro-
fessor Bengt Fridlund, som skal jobbe ved videreutdan-
ningen fra januar 2011.

På vegne av NSF-LKS styret, ved leder Øivind
Kristensen, fremførte jeg en hilsen til kull 4 der jeg
blant annet nevnte at NSF-LKS har fått mye igjen av
videreutdanningen. Mange har holdt frie foredrag under
våre kongresser, andre har presentert sine abstrakt.
Flere av de som er uteksaminert i Bergen har også vært

aktive, både i landsstyret og lokalgruppene. Styret opp-
fordret kull 4, som tidligere kull har gjort, å sende inn
abstrakt til frie foredrag eller posters på neste års kon-
gress i Drammen. 

Spennende foredrag
Etter talene var det duket for en flott seminardag med
mange spennende fremlegg. Seminardagen var delt inn
i tre ulike sesjoner, første sesjon hadde tittelen
Kvalitetsutvikling av sykepleie ved arytmi. Første
foreleser ut her var Trine Ludvigsen ved Hjerteavdelin-
gen, Haukeland Universitetssykehus (HUS). Tittelen på
foredraget til Trine var «Telemetriovervåkning; Har syke-
pleiere ved en hjerteavdeling tilfredsstillende kunnskap
om elektrodeplassering og hudpreparering?». Trine
snakket rundt temaet telemetri. Et interessant foredrag
om et tema vi trodde vi kunne så godt og gjorde så rik-
tig. Virkeligheten er annerledes; Det viser seg at det er
en del feilplasseringer av pasientens elektroder. Dette
kan føre til feiltolkninger av hjerterytmer og, i verste
fall, til feilbehandling av pasienten.  

Deretter hørte vi Marit Bue fra Medisinsk overvåk-
ning ved Sykehuset Innlandet HF Elverum snakke over
temaet «Informasjon som sykepleietiltak ved elektro-
konvertering av atrieflimmer». En del pasienter uttryk-
ker engstelse i forbindelse med elektrokonvertering, og

Avslutningsseminar
for kull 4, Videreutdanning i kardiologisk sykepleie ved Høgskolen i Bergen

– en stemningsrapport

Fredag 11. juni 2010 var ca. 80 personer samlet til avslutningsseminar for kull 4, kardiolo-
gisk videreutdanning ved Høgskolen i Bergen (HIB).  Tone M. Norekvål, en av faglederne
ved kardiologisk videreutdanning i Bergen, ønsket velkommen og gratulerte kull nr. 4
med tittelen Spesialsykepleiere i kardiologiske sykepleie.
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pleien å få til oppfølging av den eldre hjertesviktpasi-
enten i hjemmet, på lik linje med hjertesviktpoliklinik-
kene. Hun fant blant annet at hjemmebasert oppfølging
var prøvd ut med positivt resultat for pasienter, særlig
med tanke på reduksjon i behov for innleggelse i syke-
hus på grunn av økende hjertesvikt. Foreløpig er ikke
dette et tilbud i Norge, men det kan være et alternativ
en bør vurdere for pasienter som ikke kan følge et pro-
gram i sykehus.

Arbeids-EKG og avslutning
Siste foredragsholder denne dagen var Annbjørg Iversen
fra Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, som pre-
senterte «Hvordan kan sykepleieren bidra til trygg
gjennomføring av arbeids-EKG av hjertesviktpasienter i
NYHA klasse 3 og 4?». Bakgrunnen for oppgaven var ty-
deliggjøring av sykepleiers rolle i forbindelse med
undersøkelsen arbeids-EKG. Gjennom litteratursøk fant
hun at lite omhandlet sykepleiers funksjon og oppgaver
under testen. Det meste gikk på teknisk innhold samt
hva de ulike verdiene hadde av betydning. Annbjørg
konkluderte med at det er av stor betydning å inneha
den rette kunnskap om sykepleierens funksjon når det

gjelder forberedelser, observasjoner og tiltak for å ivare-
ta hjertesviktpasienten ved utførelsen av arbeids-EKG.

Etter de flotte faglige presentasjonene var det tid for
noen avslutningsord av Nina Fålun, som er den andre av
de to fagansvarlige ved videreutdanningen. Nina kunne
fortelle at det nå var uteksaminert over 100 spesial-
sykepleiere i kardiologisk sykepleie ved HiB. Alle på 
kull 4 hadde bestått sine eksamener. Hun sa videre at de
nå hadde tilegnet seg ny kunnskap innenfor det kardio-
logiske fagfeltet og oppfordret dem til å videreutvikle
sin spesialkompetanse og søke kontinuerlig etter ny
kunnskap – og ikke tenke på at de nå var ferdige. Det er
nå det begynner, det er nå kunnskap skal anvendes og
formidles!

Styret i NSF-LKS slutter seg til oppfordringen og
utfordrer samtlige på kull 4 til å sende inn abstrakt til
frie foredrag og postere til NSF-LKS kongressen i
Drammen i mai 2011. 

som ble delt ut til leger og sykepleiere ved medisinsk
avdeling ved Volda sjukehus ønsket Trond å undersøke
hvilke holdninger disse yrkesgruppene hadde til at
sykepleiere utførte selvstendige arbeids-EKG. Han kon-
kluderte med at funn gjort i denne undersøkelsen støt-
ter opp om internasjonal forskning som sier det er
trygg praksis i å la sykepleiere utføre arbeids-EKG der-
som de innehar den nødvendige kompetansen.

Sist ut i denne sekvensen var Siren K. Paulsen fra
Hjerteavdelingen, HUS. Siren jobber ved kirurgisk avde-
ling og hadde fordypet seg i temaet «Når det postope-
rative forløpet tar en uventet vending – hvilken kunn-
skap og praktiske ferdigheter trenger sykepleiere for å
ivareta pasienter med mediastinitt og VAC - Therapy?».
Mediastinitt er en sjelden, men alvorlig komplikasjon
etter åpen hjertekirurgi, der forekomsten er mellom 1-5
prosent. VAC - Therapy er i dag standard behandling ved
de fleste sykehus, hensikten er at den skal øke granula-
sjonsaktiviteten ved sårtilheling i thoraks etter hjerteki-
rurgi. Behandlingen er effektiv, men krevende for pasi-
enten. Dersom sykepleieren har gode kunnskaper om
tilstanden, opplever pasienten økt trygghet og kan let-
tere samarbeide om behandlingen.

Saltfattig kost og hjemmebasert oppfølging
Siste sesjon hadde hovedtittel Ulike sykepleieper-
spektiver i hjertesviktbehandlingen, og først ut her
var Inger Lise Kjelvik, Hjerteseksjonen, Sykehuset Le-
vanger. Hun hadde stilt spørsmålet «Saltredusert kost til
hjertesviktpasienten?». Målet med oppgaven var å sette
fokus på hva sykepleieren kan bidra med av sykepleie-
faglig støtte for at hjertesviktpasienten kan erkjenne at
et sunt og balansert kosthold er viktig for sykdoms-
mestring. Hun refererte til studier som viser at årsaken
til dårlig etterlevelse ofte skyldes mangel på kunnska-
per om sykdommen og sammenhengen mellom natri-
umredusert kost og hjertesvikt.  Hun konkluderte med
at informasjon og veiledning bør settes mer i system og
kvalitetssikres for at alle hjertesviktpasientene skal få en
god opplæring.

Monica Austring fra Adecco Helse hadde fordypet
seg i temaet «Heimebasert oppfølging; Eit alternativ til
poliklinikk for den eldre pasienten med hjertesvikt?».
For mange av de eldre pasientene kan det være vanske-
lig å komme inn til sykehus for oppfølging, og det kan
være mange årsaker til at de ikke møter. Monica ønsket
å få svar på om det kan være mulig for hjemmesyke-

5 
i Aulaen
1) Hva synes du om 
programmet for dagen?

2) Hvilket forhold har
du til denne videre-
utdanningen?

Ved Marion Hammer,
Hjerteavdelingen, 
Haukeland Universitetssjukehus

Intensivsykepleier og assiste-
rende avdelingssykepleier,
Medisinsk Intensiv og Over-
våkning (MIO), Hjerteav-
delingen, Haukeland Univer-
sitetssjukehus

1) Jeg er imponert over pro-
grammet; både innhold, frem-
føring og det faglige nivået.
2) Vi har ingen sykepleiere
med kardiologisk videreut-
danning på MIO, men kanskje
i fremtiden. At kompetansen
øker på de andre postene på
Hjerteavdelingen ser jeg på
som svært positivt.

Intensivsykepleier, Hjerte-
overvåkningen, Levanger sy-
kehus

1) Programmet er matnyttig
og svært sykepleierettet og
relevant. Det er en god innde-
ling og passe sekvenser med
foredrag og posterutstilling.
2) Vi har god nytte av syke-
pleierne med denne videreut-
danningen på vårt sykehus,
både på spesial- og generelle
avdelinger.

Sykepleier ved Brannskade-
avsnittet, Haukeland Uni-
versitetssjukehus

1) Programmet er godt satt
opp i forhold til tema.
2) Vår avdeling har en aksje i
en student her.

Seksjonsleder, Hjerte-lunge-
klinikken, Oslo Universitets-
sykehus Rikshospitalet.

1) Det er et veldig bra og vari-
ert program som viser bred-
den i kardiologisk sykepleie.
2) Vi har et godt forhold til
denne videreutdanningen, og
har kommet frem til at dette
er «vår» videreutdanning. Vi-
dereutdanningen har bidratt
til tryggere sykepleiere som
ser de faglige utfordringene.

Seksjonsleder, Hjertetunet,
Ringeriket sykehus.

1) Programmet er kjempe
bra. Det er veldig fint å få inn-
blikk i hva man jobber med
på de ulike klinikkene/insti-
tusjonene – i det hele tatt;
mangfoldet i helsevesenet.
2) Vi har god erfaring. De
bidrar med kompetansehev-
ning og engasjement ut til
pasientene og andre ansatte i
avdelingen.

Carsten Wickman Oddrun Østgård Torbjørg Mortensen Tone Aarhus Gunn Frydenberg
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Velkommen til 

Avslutningsseminar 
for videreutdanning i kardiologisk sykepleie – kull 2
15. og 16. desember 2010 på Høgskolen i Akershus

Vi har gleden av å invitere til åpent avslutningsseminar 
for andre kull i videreutdanning i kardiologisk sykepleie ved HiAk.

Studentene vil presentere sine fordypningsoppgaver relatert 
til klinisk praksis,nettverksbygging og posterutstilling.

Seminaret varer fra kl.10.00 til 15.00 begge dager.

Endelig program vil bli lagt ut på 
www.hiak.no/hjerte

Benytt muligheten til spennende faglig påfyll og inspirasjon!

Bindende påmelding innen 10.desember, 
E-post: Cathrine.Jorstad@hiak.no

Vennlig hilsen 
Heidi Jerpseth og Heidi Lunde Elstad

Studiet har vært modulbasert og har et omfang på 60
studiepoeng. Modul 1 på 15 studiepoeng, er en felles
modul med andre studenter ved Videreutdanningen i
klinisk sykepleie. Modul 2 på 30 studiepoeng er knyttet
til kardiologisk sykepleie og modul 3 på 15 studiepoeng
er knyttet til fordypningsoppgaven i kardiologisk syke-
pleie. Arbeidsmetodene er forelesninger, seminarer, 
hospiteringspraksis og gruppearbeid både med og uten
veileder. 

Karakterutskriftene ble utdelt 17.juni i år ved en
høytidelig markering i Universitetets lysgård. 

Tema på fordypningsoppgavene til kull 2:
• Hvordan gjennomføre pre- og intrahospital informa-
sjon til pasienter som skal hjerteopereres? Forbedrings-

potensialer og den kardiologiske sykepleiers rolle
• Dilatert kardiomyopati og sykepleiefaglige utfordrin-
ger
• Oppfølging av hjerteinfarktpasienter
• Eldre til stentklaffkirurgi
• Sykepleie til pasienter med Takotsubo kardiomyopati
• Hvilke kunnskaper trenger den kardiologiske syke-
pleieren for å bidra til avdekking av søvnapné hos hjer-
tepasienter?

Lærere ved utdanningen er studieleder og universi-
tetslektor Monica Kvande, førstelektor Toril Agnete
Larsen og universitetslektor Sidsel Christensen

Universitetet er nå i gang med nytt kull med kardio-
logiske sykepleiere.

Fra venstre Kristin Mæle, Bodø. Line Halstensen, Tromsø. Jannik Cecilie Sannes, Kirkenes. Monica Holten Olsen,
Tromsø. Snefrid Hansen, Kongsberg. Stina Therese Pedersen, Bodø.

Videreutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i kardiologisk sykepleie 
Universitetet i Tromsø. Kull 2, 2008-2010

Stolte kardiologiske sykepleiere feirer! 
Seks sykepleiere har gjennomført deltidsstudiet over to år ved Universitetet i Tromsø.
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Lokalgruppene

Ved Berit Gravrok

Styret
Styret i lokalgruppa består av sju personer samt en vara-
representant. Styret prøver å holde tråden i gruppa via
e-post og ved å ha jevnlige møter – noen korte og andre
litt lange «kosemøter» med «nokkå attåt». For oss er det
viktig å ha litt fokus på det sosiale også – dette er jo en
jobb vi gjør på fritiden! Samtlige i styret jobber ved
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. De fleste er
kardiologiske sykepleiere og vi er spredt rundt på ulike
hjerteposter/avdelinger. Så vi føler at styret innehar en
viss faglig tyngde. Pr. februar 2010 ser styret i LKS Troms
slik ut:
• Leder: Marina L. Nilsen – Kardiologisk sykepleier, 

Hjertesviktpoliklinikken
• Nestleder: Berit Gravrok – Kardiologisk sykepleier, 

Hjertemedisinsk sengepost
• Kasserer: Lena S. Andreassen – Kardiologisk syke-

pleier, Hjerte – Karpoliklinikken
• Sekretær: Renate Gamst Jenssen – Sykepleier, 

Medisinsk Intensiv Avdeling (MIA)
• Styremedlem: Marianne Solstad – Kardiologisk syke-

pleier, Hjerte- lunge- og karkirurgisk avdeling
• Styremedlem: Ragnhild Jonassen – Kardiologisk syke-

pleier, Hjerte – Karpoliklinikken
• Styremedlem: Hanne- Marit Johnsen – Kardiologisk

sykepleier, Kard. Lab
• Vara: Sidsel Christensen – Intensivsykepleier,

Hjertemedisin/ Universitetet i Tromsø

Lokalgruppens mål
Målet for styret de siste årene har vært bedre markeds-
føring av lokalgruppen. Blant annet ved å holde tema-
kvelder/fagdager og rekruttere nye medlemmer. Styret
føler at vi er på god vei til å nå vårt mål. Vi synes det er
viktig å engasjere våre kolleger, både i spesialist- og pri-
mærhelsetjenesten, slik at vi kan stå bedre samlet og yte
det beste for hjertepasienten. 

Antall medlemmer er nå kommet over 50. Dette er vi
fornøyde med, men jobber selvfølgelig for å få enda
flere. Videre mål må være å nå mer ut til helsepersonell
i distriktene og klare å få et tettere samarbeid med våre
medlemmer i Harstad. Siste årene har vi også klart å for-

bedre gruppens økonomi betraktelig. Dette har ført til
at vi har kunnet gi ut stipend til medlemmer som har
ønsket å reise på kongresser og faglig utvikling.
Forbedringen i økonomien skyldes hovedsakelig over-
skudd fra temakvelder, og påske- og julelotteri ved
Hjerteavdelingene der det loddes ut påskeegg og jule-
strømper!

Temakvelder
Vi har arrangert flere temakvelder i Tromsø, samt at vi
har vært ute i distriktet i Målselv kommune og holdt en
fagdag for helsepersonell. Temaene har blant annet
vært: hjertepasienten på UNN, hjertesvikt, hjertemedisi-
ner, EKG tolkning og tolkning av telemetrirapporten –
hvordan har pasienten det?

På temakveldene i Tromsø har vi klart å samle vel 50
deltakere. Tilbakemeldingene fra disse arrangementene
har vært veldig gode, og dette er en kjempepådriver for
styret til å kaste seg ut på flere arrangementer!
Foreleserne vi har brukt har vært folk fra styret, kardio-
loger ved UNN og farmasøyt. Vår erfaring er at det ikke
har vært vanskelig å få forelesee til å stille opp. De har
vært velvillige og veldig positive til våre arrangementer. 

Ved våre arrangementer har vi fått støtte fra ulike
medisinfirmaer som også da har bidratt med innlegg i
løpet av arrangementet. Ved temadag i distriktet stilte
en lokal LHL- gruppe opp med midler. Vi har forsøkt å
holde temakveldene utenfor sykehuset, og Rica Grand
Nordic Hotel, Tromsø har bidratt med flotte lokaler.
Etter endt forelesning har vi brukt å avslutte kvelden
med tapas. Dette har vært en flott avslutning på en lære-
rik kveld. 

Hjertebank
I juni ble siste temakveld
arrangert i Tromsø på Rica
Grand Nordic Hotel. Denne
fikk navnet «Hjertebank».
Temaene for denne kvelden
var EKG tolkning og tolkning
av telemetrirapporten – hvor-
dan har pasienten det? 

Leder i lokalgruppa, Marina
L. Nilsen, ønsket de vel 50 del-

takerne fra ulike avdelinger på UNN, Tromsø, velkom-
men, presenterte resten av styret og gav informasjon
om LKS. Neste ut på programmet var overlege Harald
Wang som hadde tatt på seg oppgaven med å guide oss
gjennom temaet EKG tolkning. Han åpnet med slag-
ordet «– EKG e arti`!». Etter dette var samtlige deltakere
solgt, og satt som lys og lyttet og noterte så blekket
sprutet mens dr. Wang førte oss inn i EKG’ets fantastis-
ke verden. Vi rakk å få en innføring i det normale EKG,
de vanligste arytmiene og infarkt/iskemi før tiden var
omme. På responsen etter forelesningen å bedømme,
må vi nok følge opp temaet med en oppfølgerdel i løpet
av kort tid.

Etter pause med beinstrekk, frukt og loddsalg var det
klart for kveldens sykepleiedel. Denne ble holdt av sty-
rets egen sekretær Renate G. Jenssen. Hun snakket om
tolkning av telemetrirapporten – hvordan har pasienten
det? Til vanlig jobber Renate ved Medisinsk Intensiv
Avdeling og har erfaring med scop- og telemetriover-
våkning. Hun fortalte om de vanligste rytmene som en
ser ved telemetriovervåking. I bedømmingen av hvor-
dan pasienten kan ha det og hvilke observasjoner som

bør gjøres av pasientene ved ulike rytmer, stilte hun
spørsmål som vi øvrige deltakerne måtte svare på.

AstraZeneca og St. Jude Medical hadde gitt oss støtte
til denne kvelden. Representanter fra begge firmaene
holdt hvert sitt innlegg. AstraZeneca om nye og kom-
mende legemidler og St. Jude Medical fortalte om
Merlin.net.

Avslutningsvis ble det delt ut et evalueringsskjema til
alle deltakerne angående kveldens program. Målet med
disse skjemaene er å finne ut hva deltakerne synes om
de valgte temaene, foreleserne, idéer til nye temaer og
ting som kan gjøres bedre. Videre var det trekning av
kveldens loddsalg. Som premie hadde vi blant annet fått
sponset teaterbilletter. Alle deltakerne fikk også utdelt
hver sitt hefte med scop-strimler som en kunne ta med
seg hjem og bryne seg på. 

Hele kvelden ble avsluttet i spisesalen på Rica Grand
hvor vi fikk servert en helt fantastisk tapasmeny. Neste
temakveld til LKS Troms vil bli avholdt 17. november
2010 kl 18:00 på Rica Grand Nordic Hotel, Tromsø. 

Styret i LKS- Troms. Fra venstre: Marina L. Nilsen, Renate Gamst Jenssen, Lena S. Andreassen, Hanne- Marit Johnsen,
Berit Gravrok og Ragnhild Jonassen. Ikke tilstede: Marianne Solstad og Sidsel Christensen

Hjertebank i Nord!
I lokalgruppa i Troms har det vært god aktivitet siden den ble startet i 2002. De fleste av
ildsjelene som sto for oppstarten av gruppa er nå ute av styret og nye har kommet inn.
Men de «gamle» er fortsatt aktive og bidrar med nyttige råd og hjelp for å klare å drive
gruppa på best mulig måte.

Marina L. Nilsen er
leder i lokalgruppa.
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NSF-LKS Troms
Leder: Marina Nilsen
marina.nilsen@unn.no
Universitetssykehuset i Nord-Norge 
HLA Hjerte-kar poliklinikk
Postboks 102, 9038  Tromsø  
ATT:  Marina L.Nilsen
Tlf: 77 62 69 20/ 915 91 603

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

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

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

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: Rolf Arne Stein
Rolf.arne.stein@
oslo-universitetssykehus.no /
rastein@broadpark.no 
Paal Bergsvei 8, 0692 Oslo
Tlf. 450 23 699

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
Sykehuset Østfold HF
Peer Gyntsv 78, 1535 Moss.
Telefon 698 66 934/27
E-mail sissol@so-hf.no

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

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

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

Oversikt over etablerte lokallag NSF-LKS: Lokalgruppene

Anna Elisabeth Almås Danielsen på vegne av LKS-Hordaland

I løpet av tre korte ettermiddagstimer fikk de 55
påmeldte presentert et innholdsrikt program med to
veltalende og fengende foredragsholdere. 

Lederen i LKS Hordaland, Margaret Bjåen, startet
med å ønske alle velkommen. Hun benyttet anlednin-
gen til å fortelle om LKS, fordelene ved det å være med-
lem og at vi ønsker oss flere medlemmer. 

Mange kom rett fra arbeid og det var godt at vi
kunne servere baguetter og kaffe til sultne kolleger. 

Karel Kuiper er overlege og invasiv kardiolog ved
hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus
(HUS). Han fortalte om en ny type behandling for de
med aortastenose. 

TAVI (transkateter aortaventil implantasjon) er en
behandlingsform for aortastenose som øker i antall.
Dette er en metode som egner seg godt for de eldste
pasientene som ikke vil tåle åpen hjertekirurgi.
Aortaklaffen blir implantert transarterielt via lysken. Til
nå har 16 pasienter fått en slik klaff på HUS, og alle har
fått et nytt og bedre liv. Det er ca 35 prosent av de med
alvorlig aortastenose som ikke får tilbud om klaffekirur-
gi pga andre sykdommer, som for eksempel KOLS og
nyresvikt.

Deretter fikk vi høre en engasjert Marco Elsafadi
som snakket om «Det å stå oppreist i motgang». Han
trollbandt publikum fra første ord.  I tillegg til at han har
tittel som Høvding i New Page-stiftelsen, er han en pro-
filert foreleser og basketballspiller i eliteserien. Han har
vunnet en rekke priser for sitt engasjement for barn og
unge og han er blant annet kåret til «Årets forbilde» og
fått pris for «Årets foredrag» i 2006.

Bakgrunnen for foredraget var egen sykdom og erfa-
ring som pasient. Han brukte seks måneder på å jobbe
seg ut av rullestolen etter å ha blitt rammet av det sjeld-
ne syndromet Guillian-Barré. Han startet med å fortelle
om sitt møte med helsevesenet da han ble syk.
Sykepleierne har fått en spesiell plass hos han, og han
kunne gjerne tenke seg å gifte seg med en. Så hvis noen
var ledig ????  

Han var engasjerende, åpen, raus og morsom, og han
fikk frem sitt budskap tydelig. Han var inkluderende og
han klarte å starte en tankeprosess hos oss. Han snakket
om selvtillit og selvfølelse som han beskrev som to for-
skjellige ting. Selvtilliten er knyttet til det som en pres-
terer, mens selvfølelsen er grunnmuren vår.  Han snak-
ket om våre relasjoner til andre mennesker og hvordan
de er med på å bygge grunnmuren vår. Jo bedre grunn-
muren vår er, jo bedre er vi rustet til å tåle motgang og
omvendt. 

Det er ikke uten grunn at han er en av Norges mest
brukte foredragsholder og vi kan alle glede oss til å høre
han igjen på LKS kongressen i Drammen i mai 2011.

Tips fra redaktøren:
I PARTNER-studien, som nettopp er publisert i New
England Journal of Medicine, forbedret TAVI ett-års
resultatene hos pasienter med alvorlig aortastenose
som var bedømt uegnet til standard AVR-operasjon. Les
mer om studien i originalartikkelen.

Transcatheter Aortic-Valve Implantation for Aortic
Stenosis in Patients Who Cannot Undergo Surgery,
Leon MB et al. Published on NEJM.org  22. September
2010 (10.1056/NEJMoa1008232)

Lokalgruppene

Ettermiddagssymposium 
på Haukeland Universitetssykehus

i regi av LKS Hordaland 15. september 2010

Marco Elsafadi 
fortalte om sine
erfaringer med 

helsevesenet,  
og meddelte at 

han er blitt 
svært begeistret 
for sykepleiere...

Margaret Bjåen 
er leder i LKS Hordaland,
Margaret Bjåen.
Hun snakket litt om
fordelene ved å være med-
lem, og at det er 
viktig å være mange. 

Carina Alm, seksjonsleder Nasjonalforeningen for folkehelsen

De fleste av oss får av og til spørsmål fra pasient eller
pårørende om hvorvidt de kan reise med fly eller ikke.
På Nasjonalforeningens Hjertelinje får vi ofte slike
spørsmål. 

Nå har British Cardiovascular Society skrevet en opp-
summering av forskningen på området som er publisert
i tidsskriftet Heart (1) De presenterer også noen ret-
ningslinjer som er veldig nyttige. De konkluderer med
at de fleste som har hjerteproblemer, trygt kan reise
med fly. 

Ifølge forskerne er det uproblematisk å fly for: 
• Personer med lett angina som oppstår under moderat
trening – forutsatt at tilstanden og medisineringen ikke
nylig er endret. 
• Personer med mild hjertesvikt, og som får pustepro-
blemer under mild til moderat trening – forutsatt at til-
standen og medisineringen er uendret de siste ukene. 

• Personer med sporadisk hjertebank eller uregelmessig
hjerterytme – forutsatt at tilstanden ikke fører til besvi-
melse. 

Derimot bør personer med mer alvorlig angina og
hjertesvikt, eller personer som er født med hjertepro-
blemer, vurdere om de trenger ekstra hjelp på flyplas-
sen, og oksygen under selve flyvningen. Hvis de får
symptomer som tyder på at tilstanden plutselig kan bli
verre, rådes de til å vente med å fly til tilstanden er sta-
bil. 

Hva som gjelder for andre pasientgrupper kan du
selv lese i originalartikkelen. De tar for seg både ferske
infarkter, PCI-behandlede, bypassopererte og snakker
også om faren for dyp venetrombose (DVT). Artikkelen
kan lastes ned fritt via www.helsebiblioteket.no 

1.Smith D, Toff W, et al.. Fitness to fly for passengers with cardiovascular disea-
se. Heart 2010; 96: ii1-ii16. 

Hjertesyk og 
flyreiser
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Viktige datoer:
Abstractfrist:
1. desember 2010
Frist for tidlig påmelding: 
1. februar 2011

Mer informasjon:
www.escardio.org/congresses/cardio-nursing-2011/

I samarbeid med DIACOR utlyses ett stipend på kr. 10 000,-
til sykepleiere som ønsker opplæring/videreutdanning innen hjertesvikt.

For nærmere opplysninger/vedtekter, se NSF/LKS sine nettsider www.sykepleierforbundet.no/lks
Eller kontakt LKS ved hilde.kristin.korbol@sykehuset-innlandet.no

Søknaden må inneholde begrunnelse for søknad, samt budsjett med anslåtte ugifter.
Det søkes elektronisk på søknadsskjema som finnes på vår internettside:
www.sykepleierforbundet.no/lks

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

Etter endt stipendperiode forventes et innlegg i Hjerteposten eller annet NSF-LKS forum. 
Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter når rapporten er godkjent.

Søknadsfrist: 
1. februar 2011

Stipend 2011

NSF-LKS Utdanningsstipend

NSF-LKS utlyser et stipend på kr 15 000 for studenter som
skal ta videreutdanning i kardiologisk sykepleie med mini-
mum 60 studiepoeng.

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

tidspunkt
• Får ikke dekket utgifter fra arbeidsgiver eller andre kilder

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 2011. Spørsmål om stipendet kan rettes til Hilde
Kristin Korbøl hilde.kristin.korbol@sykehuset-innlandet.no

Det søkes på elektronisk søknadsskjema. Dette finnes på vår
internettside: www.sykepleierforbundet.no/lks
Søknad og vedlegg må leveres elektronisk.

Søknadsfrist 1. februar 2011

Medlemsstipend 2011
Ti stipend à kr 8000
I 2011 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
budsjett med anslåtte ugifter.
Det søkes på eget søknadsskjema som finnes på vår inter-
nettside: www.sykepleierforbundet.no/lks

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

Søknadsfrist:
Søknaden sendes elektronisk og må være NSF-LKS i hende 
1. februar 2011.

Utdanningsstipend: Medlemsstipend:
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Har du over 5 i kolesterol 
er du i faresonen

5

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 avKONGRESSKALENDER    

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 Drammen 4. - 6. mai 2011

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

4. – 6. februar 2011, Lillehammer NCS Vintermøte 2011 www.congrex.no 

25. – 27. februar 2011, Hong Kong CardioRhythm 2011 info@cardiorhythm.com 

1. – 2. april 2011, Brussel 11th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing www.escardio.org/congresses 

4. – 6. mai 2011, Drammen NSF – LKS kongress www.eventogarrangement.no 

12.–15. mai 2011, San Francisco Heart Rhythm 2010 32st Annual Scientific Sessions www.hrsonline.org/Sessions/ScientificProgram/ 

21. – 24. mai 2011, Göteborg Heart Failure 2011 www.escardio.org/congresses 

17. – 21. juni 2011, Milano 21st European Meeting on Hypertension

26. – 29. juni 2011, Madrid EHRA Europace 2011 www.escardio.org/congresses/
ehra-europace-2011/Pages/welcome.aspx 

27. – 31. august 2011, Paris ESC Congress 2011 www.escardio.org/congresses/ 

7. – 8. oktober 2011, Oporto Eurothrombosis Summit 2011 www.eurothrombosis-summit2011.org/ 

9. –12. oktober 2011, Venezia Venice Arrhythmias 2011 www.venicearrhythmias.org 
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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.
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Bytt til sunt fett
Vi gir deg de hjertevennlige alternativene

Hva er atrieflimmer?
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