
Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

NSF-LKS’ hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks

nr. 3 - 06 - 8. årgang

ELIN AMRUD: Hjertet opp i røyk – 
eller sykepleieledet røykeavvenning  Sidene 8-11

TEMA:

TEMA:

Ny norsk sykepleier-
leder i ESC

Tone Norekvål gratuleres 
av Marit M. Larsen

Sidene 30-31

Resuscitation 2006  Sidene 36-37

Thoraxkirurgisk
kongress 
på Island

Side 34

Informasjon til hjertepasienten Sidene 14-15

NSF-LKS Generalforsamling og kongress i Stavanger 2007 Sidene 24-25



Hjerteposten nr 3 - 2006 Hjerteposten nr 3 - 20062

ANNONSE: DIACOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 2
LEDER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 4
Vi presenterer styret i NSF-LKS,  Styrets adresser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 5
Rett fra hjertet - møt Kristin Lunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 6-7
TEMA: Hjertet opp i røyk - eller sykepleieledet røykeavvenning? . . . . . . . . . . . . . . . . s 8-11
Intervju med hjertepasient:  – Jeg har vært så heldig som bare det . . . . . . . . . . . . . s 12-13
ANNONSE: Utlysning av prosjektmidler «Hjerte og tobakk» NSF-LKS  . . . . . . . . . . . . . s 12
TEMA: Informasjon til hjertepasienten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 14-15
ARBEIDSPLASSEN: Hovedinstruktør i HLR ved Ullevål Universitetssykehus  . . . . . . . . s 16-17
Avslutning av videreutdanning kull 2, Fordypningsoppgaver kull 2  . . . . . . . . . . . . . s 18-19
Nytt kull i videreutdanningen i kardiologisk sykepleie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
ANNONSE: Leo Pharma AS   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 21
ANNONSE: ESC - Invitation to Spring Meeting Manchester 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . s 22
ANNONSE: Vingmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s 23
Generalforsamling i NSF-LKS Stavanger 2007, Kongress foreløpig program . . . . . . s 24-25
ANNONSE: Nasjonalforeningen for folkehelsen - Hjertelinjen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 26
ANNONSE: Unilever  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 27
ANNONSE: Feiringklinikken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
Bestill «Røyker du?»-kort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 29
ANNONSE: Preparatomtale Leo Pharma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 29
INTERNASJONALT HJØRNE: Ny norsk sykepleierleder i ESC . . . . . . . . . . . . . . . . . s 30-31
INTERNASJONALT HJØRNE/ABSTRACT: Irene Lie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 30-31
INTERNASJONALT HJØRNE: Rapport fra World Congress of Cardiology, Barcelona s 32-33
INTERNASJONALT HJØRNE: Thoraxkirurgisk kongress på Island  . . . . . . . . . . . . . . . . s 34
INTERNASJONALT HJØRNE: Heart Failure 2006, Finland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 35
INTERNASJONALT HJØRNE: Resuscitation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 36-37
BOKANMELDELSE: Improving Outcomes in Chronic Heart Failure  . . . . . . . . . . . . . . . . . s 38
BOKANMELDELSE: Det friske og Det syke mennesket  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 38-39
LOKALGRUPPENE: Lokalstyret Vest-Agder/Aust-Agder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 39
«Ny» NSF-LKS nettside  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 40
Hjertesviktdatabase  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 40
Det handlar om å dele kunnskap med andre, men korleis skrive abstract?  . . . . . . . . . . .s 41-43
Invitasjon til frieforedrag og posterpresentasjoner på NSF-LKS kongressen 2007   . . . . . . . .s 43
STIPEND: Diacor-stipend for opplæring/videreutdanning innen hjertesvikt  . . . . . . . . . . . . .s 44
STIPEND: NSF-LKS Stipend Spring Meeting, Manchester 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s 44
STIPEND: NSF-LKS medlemsstipend våren 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s 45
Kongresskalender  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s 46
ANNONSE: St. Jude Medical  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s 47
ANNONSE: NSF-LKS verveannonse og innmeldingskupong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s 48

3

Innhold

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiereNSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

EKG-apparater fra Schiller AG
Hvile-EKG, arbeids-EKG, PC-basert EKG og transportable EKG-apparater

For ytterligere informasjon kontakt:
Diacor AS • Postboks 179 Alnabru • 0614 Oslo

Tlf.: 22 90 53 00 • Fax: 22 90 53 01 
E-mail: diacor@diacor.no

HOVEDARTIKKEL:
Hjertet opp i røyk – 
eller sykepleieledet 
røykeavvenning

Sidene 8-11

Nytt kull i
videre-

utdanningen 
i kardiologisk

sykepleie

Intervju med 
fagansvarlig
Nina Fålun

Side 20

Hovedinstruktør i
hjerte- lungeredning
ved Ullevål
Universitetssykehus

Sidene 16-17

• Artikler og leserinnlegg kan le-
veres til Tidsskriftet Hjertepostens
redaksjonskomité eller styremed-
lemmene i NSF-LKS. 
• Manuskript leveres elektronisk,
fortrinnsvis skrevet i Microsoft
Word. Om annen programvare
benyttes oppgi hvilken. 
• Manuskriptet bør ikke overskride
7 A4 sider med bruk av Times
New Roman skriftstørrelse 12 og
enkel linjeavstand.  
• Ved bruk av innrykk i tekst, bruk
tabulator, og ikke mellomrom. 
• Hjerteposten ser gjerne at det
følger med tabeller, bilder eller
illustrasjoner til manuskriptene. De
kan legges direkte i teksten, eller
leveres på separate filer, angi i 
så fall plasseringssted og eventuell
bildetekst. Det er viktig at illustra-
sjoner er tydelige. 
• Oppgi også referanseliste der-
som det er benyttet. Redaksjonen
forbeholder seg retten til å redi-
gere og bearbeide manuskripter
som skal trykkes. 
• Overskrifter og undertitler tar
redaksjonen seg av. 
• Tidsskriftet Hjerteposten samar-
beider nært med nettsiden til fag-
gruppen av LKS for elektronisk
publisering av aktuelle artikler og
utvalgt fagstoff.   
Artikkelforfattere som ønsker å re-
servere seg mot evt. publisering på
nettsiden, må oppgi dette ved inn-
sending av manuskript til Hjerte-
posten.  Nettadressen til NSF-LKS: www.sykepleierforbundet.no/lks
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Nå håper jeg alle har hatt en fin
sommer og er i full sving igjen.
Høsten er en fin tid på jobb for
møtevirksomhet og prosjektarbeid.
Med ny giv etter sol og varme gir
ofte høsten god fremdrift på job-
ben.

Stavanger i alles hjerter
NSF-LKS har hatt styremøte i Sta-
vanger. Der så vi på lokalitetene for
neste års kongress og testet Stavan-
ger i solskinn – det gav mersmak!
Du blir invitert til Clarion hotell
som ligger sentralt og fint til med
kort vei til sjø og sentrum. Til våren
samles vi, Norges hjertesykepleiere
til NSF-LKS Kongress 2007. På kon-
gressen vil du få se og høre mer om
hjertesykepleiernes mangfold. For
at hver især skal vite mest mulig om
hjertepasientenes tilbud møtes vi
og oppdaterer hverandre både un-
der gode foredrag og i inspirerende
pauser. 

Bli styrt av prosedyren eller
delta i revisjon av prosedyrer
I hverdagen tilbyr vi pasientene
sykepleie ved forbyggende tiltak,
avansert behandling, rehabilitering
og oppfølging. Som ekspert blir en
ofte ydmyk for alt en likevel ikke
kan. Vi søker andre eksperter for å få
ulike tema belyst. Sykepleieren taler
pasientens sak på previsitt, i møte
med kollegaer og i møte med
ledelsen.

Vi må spørre oss: Hva er min
pasients behov? Hvilken ekspertise
trenger han? System og prosedyre
skal settes på prøve når eksperten
stiller spørsmål. Hjertesykepleieren

skal være våken og delta i revisjon
av prosedyrer til det beste for pasi-
ent.

OU-prosessen i NSF berører
alle faggrupper også LKS
OU-prosessen er en satsing på orga-
ninsasjonsutvikling i NSF. Sykepleie-
faget skal få større fokus og for å
oppnå dette vil NSF bruke faggrup-
penes ekspertise. Fokus på syke-
pleiefaget i helsepolitiske spørsmål
skal komme pasientene til gode.
Faggruppene skal bygge nettverk
rundt fire innsatsområder: 
• Bemanning, kompetanse og kva-
litet i helsetjenesten
• Prioriteringsspørsmål og finansie-
ring av helsetjenesten
• Organisering og ledelse av helse-
tjenesten
• Fagutvikling, forskning og utdan-
ning

En prosess er ofte lang, OU-pro-
sessen har begynt. Faggruppene blir
oppfordret til å samarbeide med fyl-
keskontorene. Lokalgrupper  vil bli
oppfordret til å samarbeide med til-
litsvalgtapparatet. Fagmøtene skal
ikke bli politiske møter, men vi vil
erfare at vi har felles mål og kan
styrke hverandre i arbeidet med
fagutvikling og synliggjøring av
sykepleietjenesten. 

12. mai 2007 satser NSF på en
storslagen markering på Universi-
tetsplassen i Oslo. Da skal faggrup-
pene på banen og kanskje det blir
en anledning til tettere samarbeid
på flere fronter. Vil du være med på
å profilere hjertesykepleie er du vel-
kommen til å komme med innspill!

Sykepleieren som blir sett
Som ekspert forventer en å bli satt
pris på. Spesialsykepleiere i kardio-
logisk sykepleie møter ulike ledere
og får ulik vurdering. Som for and-
re grupper av spesialsykepleiere 
er det en vei å gå for å oppnå lik 
og rettferdig vurdering. Det er akti-
vitet både i faggruppen, ved høy-
skolen og i NSF mht. denne saken.
Flere faggruppeledere jobber for at
det skal bli rettferdig vurdering av
spesialsykepleiere i ulike fagområ-
der.

Hold deg à jour – gjør en inn-
sats for egen fagutvikling! 
Søk stipend og ikke gi opp hvis du
får avsalg. Vær tidlig ute og planlegg
neste år allerede nå! Det er altfor få
søkere både i NSF og LKS og vi opp-
fordrer mange flere til å søke. Husk
at søknaden trenger ikke være lang
eller vanskelig å formulere. Det er
positivt å fylle opp med ny kunn-
skap og det er vanskelig for arbeids-
giver å si nei til permisjon når du
stiller opp med et stipend. 

Det kan også være givende for
deg å dele kunnskap med kollegaer.
Ikke glem at det ofte er det du har
fått til med enkle midler som lettest
kan implementeres hos kollegaer
ved andre avdelinger. Tidsskriftet
vårt avspeiler mye av aktiviteten
blant hjertesykepleiere. Vi vil gjerne
høre fra deg!

Hilsen til dere alle med ønske
om en fin høst!
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Marit Mørkved Larsen, leder i NSF-LKS

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

Kjære LKS-medlemmer!

Offisiell adresse: NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS), Postboks 117, 5822 Bergen

Leder:
Marit Mørkved Larsen
Arbeidsted:
Seksjonsoversykepleier
ved Hjertemedisinsk
avdeling, Rikshospitalet
Presentasjon: Jeg er
opptatt av sykepleiefaglig kvalitet og har i
ulike lederstillinger lagt vekt på å synliggjøre
sykepleietjenesten og forsøker å legge til
rette for det beste mulige tilbudet til pasien-
tene. Jeg har stor tro på NSF-LKS og det vi
sammen kan utrette, stikkord: dele erfaring-
er, kunnskap og kreative løsninger.

Styremedlemmer:
Toril Liodden
Arbeidssted: Hjerte-
poliklinikken/Hjerte-
skolen, Sykehuset i
Vestfold HF
Lederverv: Ansvarlig
for lokalgruppene
Presentasjon: En sterk og tydelig faggrup-
pe er avhengig av at vi er mange, aktive og
engasjerte medlemmer og at vi har lokal-
grupper. Faglig engasjement og aktivitet på
lokalt plan er en forutsetning for en levende
faggruppe.

Marianne Sætrang
Holm
Arbeidssted:
Hjerteavdelingen,
Haukeland
Universitetssykehus HF
Lederverv: Kasserer

Presentasjon: Hovedoppgaven min i styret
er å saksforberede økonomiske sider ved
saker i styret. Jeg har hele tiden det økono-
miske fokus på forslag og vedtak som kom-
mer opp, sett ut fra den økonomiske statu-
sen vi til en hver tid står i. Ellers vil jeg følge
HLR som er en av våre profileringssaker

Øivind Kristensen
Arbeidssted: Hjerte-
rehabiliteringen, Aker
Universitetssykehus HF
Lederverv: Redaktør i
Hjerteposten
Presentasjon: Vil som
redaktør bidra til at Hjerteposten utvikles
videre. Hjerteposten er sammen med nettsi-
den vårt ansikt utad. Hjerteposten skal være
et fagtidsskrift som vi kan være stolte av.

Kari Hanne Gjeilo
Arbeidssted:
St. Elisabeth, Avd. for
hjerte- og lungekirurgi,
St. Olav Hospital
Lederverv: Sekretær
og ansvarlig for stipend
Presentasjon: Jeg er opptatt av at vi må
samarbeide på tvers til beste for hjertepasi-
entene; mellom kirurgisk og medisinsk fag-
felt, og ulike behandlingsnivå. Ønsker å
bidra til å øke fokuset  på forskning og
anvendelse av forskningsresultater - og
gjennom dette utvikle sykepleien til hjerte-
pasienten.

Anita Isaksen
Arbeidssted:
Hjerteavdelingen,
Haukeland
Universitetssykehus HF
Lederverv: Ansvarlig
for nettsiden
Presentasjon: Jeg ønsker å jobbe videre med
å styrke den faglige kompetansen hos syke-
pleiere som jobber med hjertepasienter ved
å opprettholde kontakten mellom faggrup-
pen og den kardiologiske videreutdanning-
en, samt å videreutvikle nettsiden.

Varamedlemmer:
Guri Holmen Gundersen
Arbeidssted: Hjerteovervåkningen,
Sykehuset Levanger
Lederverv:Medlemsansvarlig
Presentasjon: Jeg ønsker å arbeide for at
videreutdanningen i kardiologisk sykepleie
skal nå flest mulig – gjerne via videooverført
undervisning, slik at flere har mulighet til å
få denne spisskompetansen innen kardiolo-
gi.

Carina S. Alm
Arbeidssted:
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Lederverv:Medlem av redaksjonskomiteen
i Hjerteposten
Presentasjon: Mitt interessefokus er fore-
bygging av hjerte- og karsykdommer, og
her mener jeg at de kardiologiske sykeplei-
erne er en kjemperessurs som ikke er godt
nok utnyttet. Vi kan bidra mer, på flere felt
og i større utstrekning enn i dag. 

Vi presenterer styret i NSF-LKS:
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Av Heidi Lunde Elstad, redaksjonsmedlem i Hjerteposten

– Hva er din faglige bakgrunn og kompetanse som
avdelingsleder?

– Jeg er offentlig godkjent sykepleier, utdannet ved
Hedmark sykepleierhøyskole i 1991. Jeg har videreut-
danning innen personalutvikling og ledelse fra høysko-
len i Lillehammer 1997 og har tilleggsfag innen bedrifts-
økonomi.

– Hva er avdelingens funksjon og målgruppe?
– Som avdelingsleder har jeg ansvaret for 10 syke-

pleiere og tre radiografer. I vår avdeling utfører vi co-
ronar angiografi og PCI på voksne hjertesyke pasienter.
Vi har drift på tre laboratorier og aktiviteten foregår
hovedsaklig mellom kl. 8 og kl. 16 mandag til fredag.
Etter kl. 16 har vi beredskapsvakt frem til kl. 8 neste
morgen, samt beredskap i helgene. Beredskapsteamet
består av to sykepleiere eller radiografer og en invasiv
kardiolog. Det planlegges med 85 pasienter hver uke,
dette inkluderer ø-hjelp pasienter som henvises fra
lokalsykehusene. Vi har fleksibilitet i å kunne ta inn
flere ø-hjelp pasienter, og antallet pasienter «overskri-
des» nesten hver uke, noe vi ser positivt på, da vi har tatt
høyde for dette.

Jeg arbeider i en hektisk og spennende avdeling, så
min viktigste oppgave er å legge forholdene til rette slik
at de helsefaglig ansatte har gode arbeidsforhold og er
faglig à jour i forhold til avdelingens fagområde. Nor-
men er å ha en faglig forsvarlighet i avdelingen. 

– Hvilke tema er du spesielt opptatt av som leder
innenfor sykepleiefaglige områder i avdelingen?

– Vi har mange temaer vi plukket ut og som det skal
jobbes med fremover; eksempelvis hjertesvikt, kardio-
gent sjokk, sykepleie til pasienter med akutt hjertein-
farkt/akutt PCI, arytmier, kontrast og nyreproblematikk,
strålehygiene, ivaretakelsen av pasienten under prose-
dyrer og bruk av musikk inne på laboratoriet. Ansatte 
fra avdelingen vår har kommet inn på videreutdannin-

gen i kardiologisk sykepleie i Bergen. De skal blant
annet fordype seg innenfor noen av de områdene vi har
plukket ut. Vi håper også å få kliniske spesialister innen
vårt fagområde innen to-tre år. 

– Hvordan bruker du og mener du lederrollen bør
brukes for å oppnå de faglige målene i avdelingen?

– Som avdelingsleder må jeg legge forholdene til
rette for de ansatte slik at de kan nå avdelingens faglige
mål. Vi har utarbeidet en skriftlig målsetting for helsefa-
gene i avdelingen. Jeg må motivere til faglig oppdate-
ring og krever tilbakemelding på det de har gjort. Vi
startet med ny arbeidsplan i høst. I denne planen har vi
lagt inn fagdager til alle. Antall fagdager variere i for-
hold til stillingsbrøken. Det er nedfelt kriterier over hva
som utløser en fagdag. Hver og en må søke i forkant om
å bruke fagdagen og begrunne det de vil gjøre. Som
avdelingsleder innvilger eller avslår jeg søknadene ut fra
oppsatte kriterier.

Utviklingssamtaler eller medarbeidersamtaler er og-
så et viktig verktøy å bruke i forbindelse med å kartleg-
ge behovet for fagligoppdatering og utvikling for den
enkelte ansatte.

Alle avdelinger ved Feiringklinikken har fagutvik-
lingsrepresentanter i minimum 10 % stilling. Fagsyke-
pleieren i vår avdeling anser jeg som pådriver og mo-
tivator for faglig tenking og fagutvikling overfor kol-
legene. Fagsykepleieren organiserer og planlegger in-
ternundervisning i samarbeid med avdelingsleder. Vi 
har internundervisning hver 14. dag. Jeg mener det er
både viktig og nyttig at man oppfordrer til å dele kunn-
skap med sine kolleger. Det er også viktig å stille krav
eller gjøre det klart hva som forventes av den ansatte i
avdelingen. 

– Har du eksempler på noe som har bidratt til å
bedre sykepleien og pasient- og pårørendetilbudet i
avdelingen?

– En av de ansatte har tatt initiativ til å konstruere en
pute som er veldig godt egnet til prosedyrer hvor inn-
stikkstedet er arteria radialis i enten høyre eller venstre

arm. Det er behagelig for pasienten å la armen ligge og
hvile på denne puta under prosedyren.

– Hvordan prioriterer du arbeidet med å øke inter-
essen for kompetanse- og kunnskapsutvikling overfor
de ansatte i din avdeling?

– Høsten 2005 hadde vi en verdimåling, hvor vi kom
dårlig ut på nytenking og fagutvikling. Vi hadde liten tid
til dette. Verdimålingen ble grunnlaget for at jeg har
valgt å prioritere kompetanse- og kunnskapsutvikling i
vår avdeling. Først og fremst måtte jeg finne tid og rom
for dette, og fagdag i arbeidsplanen ble en løsning som
nå testes ut. 

På avdelingsmøtene har vi også satt av egen tid til
fag. Her kan fagsykepleier bidra fritt, samt at den enkel-
te oppfordres til å komme med innspill ut fra egne er-
faringer, ønsker og behov på faglige områder. Med avsat-
te fagdager i arbeidsplan forventes det at den enkelte
benytter seg aktivt av disse dagene. 

Under utviklingssamtalene har vi fokus på kompe-
tanse- og kunnskapsutvikling. Her er det viktig blant
annet å bidra til og motivere ansatte til å søke på pro-
gram for klinisk spesialist, som har oppstart i løpet av
høsten i samarbeid med Høgskolen i Akershus. 

Vi er i oppstartfasen med fokus på kompetanse- og
kunnskapsnivå i avdelingen. Dette er et arbeid som er
tidkrevende og som vil være i utvikling hele tiden. Jeg
ser forventningsfullt fremover og håper at de ansatte,
pasienter og pårørende, avdelingen og klinikken i sin
helhet alle vil merke resultater og få nytte av dette.  

– Hva mener du er hovedutfordringen i å lykkes
med faglig utvikling og bedring av pasient- og pårø-
rendetjenestene fremover?

– Jeg tror det er viktig å bygge steiner og ikke for-
vente at ting skal endre seg «over natta». Man må ha et
mål å jobbe mot. Det er viktig å planlegge og «rydde»
plass til fagutvikling. For eksempel har fagdag på tirsda-

ger, og da er det ingen ansatte som får ta ut fri i arbeids-
planen denne dagen. Denne dagen jobber også assiste-
rende avdelingsleder inne på laboratoriet.  

Det er viktig å ha de ansatte med i planleggingen, ha
møter, drøfte hvilke faglig standard man skal ha, sette
mål, velge ut tema og områder som skal styrkes i avde-
lingen og sette opp kriterier for hvordan fagdagen skal
anvendes. 

– Har LKS tilstrekkelig faglig fokus og hvordan
opplever du faggruppens fokus i forhold til ledere?

– LKS er et bra fagtidsskrift med godt faglig fokus og
godt utvalg av tema. Som leser blir man oppdatert på
hva som foregår rundt omkring innenfor vårt fagområ-
de, det er bra. Jeg synes tidsskriftet ikke er så bra når det
gjelder faggruppens fokus på ledere. Det kunne med
fordel vært noe mer på dette fagområdet. NSF skal nå
legge mer fokus på ledere, noe som kanskje vil utfylle
og kompensere for dette behovet. 

Møt avdelingsleder Kristin Lunde 
ved kardiologisk laboratorium 

på Feiringklinikken

Kristin Lunde er avdelingsleder ved kardiologisk labora-
torium på Feiringklinikken.
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Professor Stein Emil Vollset har fulgt 50 000
nordmenn i 25 år og sett at fortvilende
mange røykere ikke får oppleve sin egen 70
årsdag. Det er hjerte- og karsykdommer,
særlig hjerteinfarkt, som tar knekken på
flest. Færre dør av lungekreft, men til gjen-
gjeld er det er nesten utelukkende røykere
som får det (1).
Røyking er en av de største risikofaktorene
for hjerteinfarkt og den enkeltfaktor som
forårsaker flest dødsfall i Norge (1). Likevel
klarer bare mellom 35 og 40 % å kutte røy-
ken etter et hjerteinfarkt (2). Ved å slutte og
røyke oppnås det etter kort tid helsege-
vinst. Det sees også en reduksjon i morta-
litet på 35 – 40% etter 3 – 5 år dersom men-
nesker med koronarsykdom slutter å røyke
(3). Det er et paradoks at effekten av det til-
taket som gir størst helsegevinst ikke tas ut
(4).
De som har bestemt seg for å slutte å røyke,
er i mindretall blant røykerne. De fleste
røykesluttprogrammer er rettet mot denne
gruppen, mens det mangler metoder for å
hjelpe det umotiverte flertallet (5).

NSFs Landsgruppe av Kardiologiske Sykepleiere
(NSF-LKS) har Hjerte og Tobakk som ett av sine sats-
ningsområder i årene 2004 – 2007. NSF-LKS savner en
systematisk oversikt over hva som finnes av metoder for
røykeavvenning og hvilke metoder som er mest effekti-
ve. I den forbindelse er det satt i gang et tredelt prosjekt
der hovedmålet er å systematisere, utprøve og evaluere
metoder som bidrar til at hjertepasienter slutter å
røyke.

NSF-LKS ønsker gjennom dette arbeidet å bidra til å
utvikle en intervensjonskjede for sykepleiere rettet mot
røykeavvenning for pasienter med hjertesykdom som
strekker seg fra «sykeseng til hjem» med oppfølging en
tid etter utskrivelsen.

Delprosjekt I bestod i å kartlegge metoder og model-
ler for røykestopp ved norske sykehus og se på syke-
pleieres utfordringer, oppgaver og roller knyttet til dette
området. Undersøkelsen ble utført i perioden januar til
april 2006 (6), samtidig ble det gjennomført en littera-
turstudie. 

Denne artikkelen har sitt utspring i min avsluttende
prosjektoppgave fra Videreutdanningen i kardiologisk
sykepleie ved Høgskolen i  Bergen, våren 2006. Fokuset
her er rettet mot den røykende hjertesyke pasient, men
temaet er overførbart til enhver sykepleier – pasientre-
lasjon, uansett lidelse og behandlingsnivå i helsevese-
net. Det er ikke tatt hensyn til sosiale, økonomiske,
demografiske eller kulturelle særtrekk ved røykeren,
noe som selvsagt har stor innvirkning på intervensjo-
nen. Snus vurderes som et eget problemområde og
omtales ikke spesielt. 

Fra vane til avhengighet
Helseopplysningsarbeidet om skadevirkningene av
tobakk har vært og er et område myndighetene priori-
terer. De negative effektene burde være godt kjent blant
befolkningen. Likevel er det mange som fortsetter å
røyke også etter at de har fått sykdom som kan relate-
res til deres tobakksforbruk.

Å slutte og røyke er det viktigste mennesker med
hjertesykdom kan gjøre for helsen, men for noen også
det vanskeligste. Nikotinet i tobakksprodukter er svært
avhengighetsskapende, og unikt i og med at det både
virker stimulerende og beroligende på sentralnervesy-
stemet. Utover 1970- tallet ble det klart at regelmessig
bruk av tobakksprodukter ikke bare var en vane, men at
tobakk ga fysiologisk nikotinavhengighet. I tillegg går
det an å bli både psykisk og sosialt avhengig (7). 

Den fysiske avhengigheten kommer særlig til uttrykk
når nikotintilførselen stoppes, og er verst de første 2 –
3 dagene og går gradvis over etter 2 – 4 uker. Det psy-
kiske røyksuget går over etter 3 – 4 minutter, mens den
sosiale (situasjonsbetingede) avhengigheten varer over
tid (8).

Begrepet røykeavvenning brukes bevisst for å under-

streke at tobakk er noe en må avvennes fra. Med bak-
grunn i dette vil enkelte ha behov for ekstra oppføl-
ging og veiledning for å mestre det å bli røykfri. Både
norske og utenlandske studier viser at få og enkle mid-
ler kan få flere pasienter til å slutte og røyke etter at 
de har fått hjertesykdom (9). Sykepleieveiledet røyke-
avvenning med noen måneders oppfølging er kostnads-
effektivt sammenlignet med annet behandlingsopplegg
for pasienter med koronar hjertesykdom viser en norsk
studie (4).

Røykeavvenning ved norske sykehus?
Siden 2002 har Helse-Norge vært samlet i ett rike. Staten
har overtatt eierskapet for sykehusene og ansvaret for
spesialisthelsetjenesten. Kartleggingen av røykeavven-
ningstilbud ved norske sykehus omfatter ikke private
sykehus, humanitære- eller frivillige organisasjoner.
Lokalgruppelederne i NSF-LKS har vært behjelpelig
med å finne frem til kontaktpersoner på sykehusene
som kunne kontaktes for innhenting av data. Helse-
foretakene og sykehusene ble kontaktet via e-post ut fra
adresser funnet på nettstedet www.helseforetak.no. 

En svakhet ved undersøkelsen er at det til tider var
vanskelig å finne frem til rette vedkommende i de nye
helseforetakene og det er noe usikkert om svarene de
ga bare gjaldt det sykehuset vedkommende sendte e-
post fra eller om det gjaldt hele foretaket. Svarene er
krysskontrollert for å få mest mulig troverdige svar. 
Hva som legges i begrepene «røykeavvenning» og
«integrert i vanlig rehabilitering» ble ikke definert og
det kan nok tillegges ulik betydning. 

Av 56 forespurte steder har 15 røykeavvenningstil-
bud. Noen av disse 15 har både gruppe- og individuell
oppfølging. Tilbud om individuell veiledning gis ved 10
sykehus og gruppeveiledning ved 9 av landets sykehus.
Flere opplyser at de mer eller mindre systematisk tar
opp temaet røyking i vanlig rehabilitering, men at det
ikke er noen form for organisert oppfølging for røyke-
avvenning.

Det er flest tilbud til lungesyke pasienter og da ofte
individuelle opplegg på lungepoliklinikken. Noen av
disse tilbudene er åpne for andre grupper avhengig av
kapasiteten. Lærings- og mestringssentrene har enkelte
steder kommet på banen med tilbud om røykeavven-
ning.

Det viser seg at røykeavvenning ikke er noe utbredt
tilbud ved de offentlige sykehusene i Norge. Røyke-
avvenning defineres av mange som forebyggende hel-
searbeid og det er delte meninger om røykeavvenning
er noe spesialisthelsetjenesten skal beskjeftige seg med.

Slike tilbud er også lett å bruke
som salderingspost når budsjet-
tene skal skjæres ned.

Det finnes ingen norsk database for registrering og
oppfølging, noe som gjør det vanskelig å finne frem til
hvilke metoder eller modeller for røykeavvenning som
er vellykket, det vil si får flest til å være røykfrie etter ett
år. Det er opp til den enkelte aktør å føre registrering av
effekten av tiltaket. 

Endringsfokusert rådgivning, – et verktøy 
i intervensjonen
Sykepleiere har en viktig oppgave i å motivere og bidra
til røykestopp. Når sykepleierne unnlater å gå inn på
temaet kan det være fordi de føler de går for nært inn
på pasientenes privatliv, har for dårlig tid eller føler at
de mangler kunnskaper om kommunikasjonsteknikker
(9).

Når livsstilsendring skal tas opp med pasientene kan
endringsfokusert rådgivning og Procheska og DiCle-
mentes endringsmodell hjelpe sykepleierne med å til-
passe intervensjonen etter hvor motivert pasienten er
for røykeavvenning. Procheska og DiClemente mener at
personer som gjennomgår endring, beveger seg gjen-
nom og frem og tilbake mellom fem atskilte faser; før-
overveielsen, overveielsen, forberedelsen, handling og
vedlikehold. De ser på tilbakefall som en naturlig del av
prosessen (10). Ved å være bevisst på fasene og hvilke
kjennetegn røykeren har i de ulike fasene, kan syke-
pleierne lettere tilpasse sine tiltak på en måte som kan
føre røykeren på vei mot en røykfri tilværelse. Røykere
som befinner seg i føroverveielse- eller overveielsesfa-
sen vil ofte være de det oppleves mest krevende å ta
opp temaet røyking med. Nedenfor utdypes kjennetegn
ved røykeren i de ulike fasene og hvilke utfordringer
sykepleierne møter.

I føroverveielsesfasen er røykeren lite bevisst på
de negative sidene ved røykingen og vurderer derfor
ingen endring. Røykeren tar i bruk forsvarsmekanismer
for å beskytte seg mot informasjon om negative konse-
kvenser ved tobakksforbruket og de unngår på den
måten plagsomme bekymringer. Ulempen er at de for-
blir umotiverte. 

De fleste røykere vet om potensielle helseskader
ved røyking, men problemet med føroverveierne er at
de ikke opplever denne informasjonen som relevant
(10).

Det er vanlig å definere disse røykerne som «besø-
kende», de kom i kontakt med helsevesenet av helt
andre årsaker og ser ingen grunn til å gjøre noe med sin

Hjertet opp i røyk – eller sykepleie veiledet røykeavvenning?
Kan sykepleiernes økte fokus på røyking under sykehusoppholdet føre til 

at flere pasienter med ischemisk hjertesykdom slutter å røyke?
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røyking. Når pasienten er i denne fasen, er det en utfor-
dring for sykepleierne å komme i dialog og øke pasien-
tens oppmerksomhet på de negative konsekvensene
ved å fortsette røykingen. Sykepleierne må ta hensyn til
pasientens ståsted, og utfordringen blir å finne frem til
områder der røykeren har en viss personlig interesse av
å få relevant og objektiv informasjon. For noen kan det
være noe annet enn helsemessige konsekvenser som
hjelper på motivasjonen, f.eks. hvilken rollemodell de
er, påvirkning på utseendet eller økonomi. Det er viktig
at pasienten opplever å ha kontroll over situasjonen, for
dermed å redusere sjansen for at protestbeskyttelsen
aktiveres. 

Er røykeren avvisende og negativt innstilt, må syke-
pleieren respektere dette. Da kan en bare anbefale røy-
keslutt og gi tips hvor vedkommende kan ta kontakt
dersom han skulle komme på andre tanker. 

Røykere i overveielsesfasen kjennetegnes av ambi-
valens. De har blitt klar over de negative konsekvensene
av å røyke, samtidlig oppleves røyken som noe positivt.
De fleste synes det er ubehagelig og stressende å ha
såpass motsetningsfulle holdninger til sin egen adferd
og anstrenger seg for å komme ut av situasjonen. Andre
takler ambivalensen på en måte som ikke fører til ad-
ferdsendring. Røykere i denne fasen defineres også 
som «klageren», de både vil og vil ikke slutte å røyke 
på samme tid.

Personer som er ambivalente trenger hjelp til å sor-
tere sine argumenter for og mot røyking. Utfordringen
for sykepleierne er å benytte samtaleteknikk på en måte
som får røykeren til å reflektere over gode og mindre
gode sider både ved å røyke og det å skulle slutte.
Samtalen må oppleves som positiv og bidra til å utvikle
nye perspektiver som kan hjelpe pasienten til å se hel-
segevinster av røykeavvenning. 

I forberedelsesfasen er vedkommende motivert og
klar for å slutte og røyke. De er opptatt av hvordan de
skal få det til og er aktivt søkende etter praktiske frem-
gangsmåter og er mottagelig for råd fra andre. Røyke-
ren har inne en klar bestilling og defineres også som
«kunde». 

I handlingsfasen slutter røykeren å røyke og finner
alternativer for å takle fristende situasjoner og hva man
skal gjøre når lysten på røyk melder seg. 

Vedlikeholdsfasen inntrer ca. seks måneder etter
røykeslutt, ting har gått seg til og gjøres mer automatisk.
Tanken på røyk og røyksuget vil til tider fremdeles kun-
ne oppleves som sterkt. Ambivalensen vil kunne mel-
de seg igjen og utgjøre en viss risiko for tilbakefall.

Røyking – fra ubevisst til bevisst handling, 
fra følelser til tanker
Av røykere som har fått hjerteinfarkt er hele 95% moti-
verte for å slutte de første dagene av en sykehusinnleg-

gelse, men motivasjonen faller fort (11). Utnyttes den
tiden pasientene er mest motiverte kan dette legge
grunnlaget for prosessen mot røykfrihet.

Sykepleierne har en viktig rolle når det gjelder å styr-
ke pasientens kunnskaper, evner og vilje, - som er forut-
setninger for adferdsendring. Det er nødvendig å jobbe
med endring av tanker og følelser man forbinder med
røyken. Ved å sette fokus på og snakke om røykevanen,
beveger en seg fra et følelsesmessig til et tankemessig
plan. Bevisstgjøring av et problem fører til en aktiv og
målrettet prosess der en søker ny kunnskap. Dette er
ofte en forutsetning for endring, det er derfor viktig å ta
opp temaet.

Pasienten må ha forståelse for at adferden er et pro-
blem før han opplever at det er en sammenheng
mellom røyking og sykdommen. Tall som viser at bare
18 % av de som fortsetter å røyke etter et hjerteinfarkt
er i live etter 13 år, mens hele 63 % av de som sluttet å
røyke lever, gjør inntrykk (8). Dette er ikke skremsel-
propaganda, men faktakunnskap pasientene i følge
Helsepersonelloven (12) har rett til å få vite om. 

Dersom sykepleierne ikke tar opp helsegevinster og
risikofaktorer med røykeren, vil mye kunnskap forbli
«ukjent». Røykeren får dermed ingen «ny» grunn til å
slutte å røyke. Aron Antonovsky (13) legger i sin mes-
tringsteori vekt på styrking av ressurser og bruk av hel-
segevinster. Med slik fokus vil en kanskje få røykeren 
til å se at det ikke er for sent selv om en allerede har
blitt syk.

I tillegg til motivasjon og kunnskaper, er evner og 
ferdigheter en forutsetning for adferdsendring. En må
ha tiltro til at en lykkes med det en gjør. Tviler en 
på sin egen mestring faller motivasjonen for endring.
Røykeavvenning må oppleves som håndterbart. Ved å ta
opp røykeanamnese får sykepleieren et grunnlag å rette
tiltak inn mot som f.eks. bruk av Fagerstrømstest for
vurdering av nikotinavhengighet. Sykepleierne kan gi
råd mot abstinensplager og informere om aktuelle niko-
tinerstatningsprodukter. Sykepleierne kan oppmuntre
og støtte pasienten på at dersom de har klart å være
røykfri mens de har vært innlagt, vil mye av den verste
fysiske abstinensen være over. Det som blir utfordring-
en når de kommer hjem er den psykiske og sosiale
avhengigheten. Har røykeren prøvd å slutte tidligere er
det viktig å få vedkommende til å sette ord på det som
da var vanskelig og som gjorde at han startet å røyke på
nytt. Tidligere erfaringer kan brukes på en konstruktiv
måte for å lykkes denne gangen. Sykepleierne må hjel-
pe røykeren til å reflektere over hva som vil komme til
å true hans røykfrihet etter utskrivelsen og være behjel-
pelig med å lage en handlingsplan for å takle røyksuget.
Ved å ha tenkt gjennom disse momentene på forhånd
kan det være lettere å takle de vanskelige situasjonene.

Sykepleieveiledning – nytter det?

Det varierer hvor motiverte pasientene er for å slutte og
røyke når de blir innlagt på sykehus, og sykepleierne
møter ulike reaksjoner når temaet røyking tas opp. For
at intervensjonen skal ha effekt må en vite hvor pasien-
ten er i endringsprosessen og legge opp samtalen der-
etter. Endringsfokusert rådgivning og kjennskap til
Procheska og DiClementes endringsmodell kan være til
hjelp for sykepleierne når de skal snakke med pasien-
tene om røykeslutt. 

Sykepleierne har kunnskaper om tobakkens innvirk-
ning på helsen og helsegevinster ved å slutte, de har
kommunikasjonsferdigheter og er rundt pasienten 24
timer i døgnet, en unik sjanse til å følge opp pasienten.
I og med at motivasjon alene ikke er nok til å endre
adferd må sykepleierne både gi råd ved å overføre av sin
kompetanse og veilede pasienten til å finne de beste
løsninger for den enkelte. I en terapeutisk relasjon leg-
ger sykepleieren opp til aktiv deltagelse fra pasienten
for å få frem røykerens egne tanker og motiver for å
slutte. Det er viktig å fange opp evt. fysiske abstinensp-
lager og å gi råd og hjelp mot disse. Har pasienten klart
seg uten tobakk mens vedkommende har vært innelig-
gende, er den verste fysiske abstinensen over. Pasienten
må forberede seg på takling av sosiale og psykiske situ-
asjoner som forbindes med røyking etter utskrivelsen
og få kjennskap til hvilke hjelpetilbud som finnes på
hjemstedet, eks. Røyketelefonen og fastlegen.

Det er urealistisk å tro at vi kan få alle til å bli røyk-
fri, men det er uansett viktig å ta opp temaet. Vi vet ikke
hvor i endringsprosessen røykeren befinner seg før vi
har brakt temaet på banen, kanskje klarer vi å sette i
gang en tankeprosess som gjør at vedkommende for-
flytter seg fra en fase til neste i endringsmodellen til
Procheska og DiClementes. Målet er å «så et frø», vi vet
ikke om det vil eller når det spirer....

Sykepleiere jobber på mange arenaer og møter pasi-
enter i situasjoner hvor de er mottagelige og motiverte
for endring. Befolkningen generelt mener det er legitimt
å snakke om røyking og forventer at helsepersonell tar
opp temaet. Blir det ikke gjort,  signaliserer dette at det
ikke betyr så mye for helsen likevel. Temaet røykeav-
venning må derfor settes på dagsorden og få større opp-
merksomhet i alle ledd i behandlingskjeden. 

Resultatet av undersøkelsen som ble gjennomført
våren 2006 (6), viser at røykeavvenning ikke er en pri-
oritert oppgave ved sykehusene. Det er nasjonale
føringer for at det også i spesialisthelsetjenesten skal
satses mer på tobakksforebygging og røykeslutt (14).
Det blir en viktig oppgave for kardiologiske sykepleiere
å være pådrivere for dette arbeidet fremover.

Røykeprosjektet til NSF-LKS har som målsetting å
utvikle og prøve ut en intervensjonsmodell for røyke-
stopp initiert og drevet av sykepleiere som arbeider

med hjertepasienter i sykehus. Med et slik prosjekt vil
en få satt fokus på tobakksforebyggende arbeid også i
spesialisthelsetjenesten. Et kontinuerlig tilbud om opp-
følging til de pasientene som har startet en røykeav-
venningsprosess på sykehuset vil være til stor hjelp for
fortsatt å mestre en røykfri hverdag. 
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Når denne uttalelsen kommer fra en mann som
har vært hjertesyk halve livet er det grunn til å 
bli imponert over mestringsevnen. 
Ole Anton Nordeng, på 74 år fra Skreia i Oppland,
fikk sitt første hjerteinfarkt i 1970. Siden har det
blitt mange sykehusopphold og tykke pasient-
journaler på både Gjøvik og Ullevål sykehus.

Når den sterke tømreren ble rammet av hjerteinfarkt
som 38-åring var det som å bli truffet av lynet. Selv om
han var røyker og arvelig belastet med hjertesykdom

var han fullstendig uforberedt på at noe slikt kunne
skje. Det var et alvorlig tilfelle og allerede den gang ble
man videresendt til Ullevål når det oppsto komplikasjo-
ner. Rekonvalesentperioden etter det første infarktet
var lang, men etter hvert ble han i fin form og kom til-
bake i jobb. I 1976 kom det andre infarktet og etter
dette tiltok anginaplagene. I 1980 var han «klar for»
bypassoperasjon på Ullevål sykehus. Det var Dr. Semb
som opererte og resultatet var vellykket. Der møtte han
også Dr. Paul Leren som var fornøyd med at pasienten
sluttet å røyke, men han sa også at «blodet ditt tilsier en

dram». Dermed begynte Nordeng med et par små pjol-
tere i uken selv om han egentlig var avholdsmann.
Legene trodde ikke han ville komme tilbake i jobb
igjen, men selv ga han klar beskjed:  – Jeg skal ut igjen 
i arbeidslivet, og det bestemmer jeg. 

Dessverre ble arbeidet for tungt og krevende og han
måtte melde pass etter et kort forsøk. Mange år etter
operasjonen hadde han det godt og levde et bra liv, men
så begynte plagene fra hjertet å melde seg igjen. Mye
anginasmerter og mange små hjerteinfarkt avløste hver-
andre. I kjølvannet av dette ble det utført flere utblok-
kinger på Ullevål sykehus med varierende resultat. Blant
annet har han fått innlagt en 9 cm lang stent. Nå har han
fått klar beskjed om at lyskepulsåren ikke kan gjennom-
hulles flere ganger og at det ikke er noe mer legene kan
gjøre med hans hjerte og kransårer. En plagsom atrie-
flimmer gjorde at han ikke lenger tålte alkohol, selv om
han prøvde med «bare» pils i eggeglass. Da fant han ut
at det var like greit å bli avholdsmann igjen. 

En plutselig hjertestans klargjorde behovet for en
ICD i 1997 og siden har han «byttet boks tre ganger».
Når jeg spør hva dette med hjertestarteren har betydd
for ham, svarer han at det har bare vært positivt. – ICD-
boksen er jeg veldig glad for at jeg har, og jeg vet at uten
den hadde jeg ikke vært i live i dag. Det er ikke døden
jeg er redd for, men smertene på forhånd. Han er plaget
med kraftige brystsmerter og det er ikke alltid nitrogly-
cerin hjelper. I det siste har det vært snakk om å begyn-
ne med Ketogan tabletter for å ta de verste smertene.
Nordeng forteller at han vært veldig fornøyd med star-
teren sin, selv om den har gitt ham atskillige støt. I fjor
var det en grusom episode hvor ICD’en slo inn 18 gang-
er i strekk før han ble kjørt til Ullevål sykehus. Han er
innom sykehuset på Gjøvik månedlig, noen ganger
ukentlig. Hver tredje til sjette måned må han sette seg i
drosje for å ta turen til Ullevål og kontrollere «boksen». 

Hjertesykdommen har naturlig nok preget hverda-
gen til både Nordeng, hans kone og deres fire barn.
Hans kone har vært mye engstelig og han forteller at
han i starten «brukte feil taktikk» overfor henne: – Når
jeg nettopp hadde fått starteren min trodde jeg det var
best å ikke fortelle henne at nå slår den inn. Dette mer-
ker jeg nemlig veldig godt, jeg får noen forvarsler og er
som oftest godt forberedt på støtet. Dette gjorde min
kone bare mer nervøs, og nå har vi den avtalen at jeg
sier ifra når noe er på gang, og hvis jeg ikke våkner skal
hun ringe 113.

Nordeng forteller at det viktigste for ham gjennom
alle årene med ICD har vært tilgjengeligheten til hjelp.
Han har hatt åpen retur til Gjøvik sykehus hele veien og
beskjed om å ringe til arytmienheten på Ullevål med en
gang han lurer på noe. Dette har han ofte benyttet seg

av og en god telefondialog har mange ganger kunnet
forhindre innleggelse. Han har aldri villet komme på
sykehus hvis det ikke har vært strengt nødvendig. – Du
kjenner deg selv best, sier han. Når jeg spør hvordan
han opplever sin livskvalitet svarer han på denne må-
ten: – Når du har levd med dette i 36 år må du forholde
deg til de faktiske forhold. Jeg har et godt liv, men hvis
jeg skal si noe jeg savner så må det være å få lov å fiske
i elven vår. Dette var noe som ga meg mye glede før. 
Han har fått forbud mot det meste av fysiske og psykis-
ke utskeielser, selv en spennende fotballkamp kan være
nok. Det hender dog at han kan roe ned hjertet med en
halv stesolid før det får lov å utvikle seg til noe verre.

Nordengs gode humør har hjulpet mange ganger og
han tror det er helt nødvendig for ikke å grave seg ned
i elendighet. Jeg spør om han har eller skulle ønske han
hadde kontakt med andre ICD-pasienter, men det tror
han ikke: – Det hadde blitt for mye sykeprat og det er
jeg så luta lei. Han forteller om en genser han bruker når
han er innlagt på sykehus, på brystet står det «Ja takk,
bare bra». Den beskytter ham litt i forhold til å slippe å
snakke så mye sykdom.

Jeg undrer om han kan si noe om hvordan han opp-
lever sykepleiernes rolle i behandlingsapparatet etter
alle disse årene. Da svarer han slik: – Det er jo dem man
har mest med å gjøre, legene stikker innom to ganger
for dagen, men sykepleierne er der hele tiden. De er
ofte flinke til å informere og kommer med ærlige svar.

Jeg avslutter vår samtale med å spørre om hvilke tan-
ker Nordeng gjør seg om livet sitt nå og om noe er for-
andret fra før han ble syk? Han sier at han ikke lenger
tenker så langt fremover. Han tar en dag om gangen og
er glad hver morgen han våkner og er i live.

– Jeg har vært så heldig som bare det

NSF-LKS har fått tildelt kr.100.000,-
i prosjektmidler fra NSF for å belyse temaet:

Hjerte og tobakk – relatert til de faglige utfordringer, oppgaver og 
roller kardiologiske sykepleiere har/kan ha i forhold til dette temaet.

Hovedproblemstillingen som ønskes belyst nærmere er:
Hvordan hjelpe mennesker med hjertesykdom 
til røykeslutt?

Temaet søkes belyst av tre delprosjekter som vil bygge på hverandre og
favnes i et overordnet prosjekt.

Delprosjekt I: Kartlegge metoder og modeller for røykestopp.
Delprosjekt I er ferdigstilt og presenteres i denne utgaven av Hjerteposten. 

Delprosjekt II: Utvikle og prøve ut en intervensjonsmodell for røyke-
stopp initiert og drevet av sykepleiere som arbeider med hjertepasienter.
Oppstart når pasienten er inneliggende og avslutning etter stipulert oppføl-
gingstid. 

Delprosjekt III: Evaluere modellen i delprosjekt II. 

Det er mulig å søke på delprosjekt II og III samlet, eller kun å søke på del-
prosjekt II.

Se fullstendig utlysningstekst på www.sykepleierforbundet.no/lks

Søknadsfrist: 15. februar 2007.

Spørsmål om prosjektmidlene og tildelingskriterier kan rettes til:
kari.hanne.gjeilo@stolav.no

Utlysning av prosjektmidler «Hjerte og tobakk» Hjertepasient Ole Anton Nordeng mener man kommer
langt med godt humør og en positiv innstilling.
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Ved vår avdeling har vi en stabil stab
med dyktige sykepleiere. Som et ledd i å
følge våre målsettinger om å yte syke-
pleie med en kvalitet i tråd med sykehu-
sets verdier og prinsipper, og med pasi-
enten i fokus, har våre ledere lagt til
rette for at spesielt interesserte syke-
pleiere har fått anledning til å fordype
seg i ulike områder.  

De fungerer som ressurspersoner som samler infor-
masjon og er pådrivere på sine felt.  Områdene de
beskjeftiger seg med skal være i samsvar med vår
virksomhetsplan. I dag har vi ressurspersoner som
har fordypet seg i AHLR, hypotermi, informasjon,
medisinsk teknisk utstyr, dokumentasjon, smerte,
hygiene og pårørende. Vi har kostombud og ryg-
gombud. I tillegg har vi ei aktiv sosialgruppe.

Vi undervisningssykepleiere skal fungere som
veiledere, koordinatorer og motivasjonspersoner for
gruppene.  Det skal trekkes tråder mellom dem der
dette er naturlig. Sykepleiere som ikke er aktive
gruppemedlemmer bidrar med innspill og henven-
der seg til aktuelle ressursgrupper med ideer og
kommentarer. På denne måten blir alle aktører.

Til høyre for denne spalten forteller to syke-
pleiere som har utarbeidet et flott redskap for indi-
viduell pasientinformasjon om sitt arbeid og erfa-
ringer og opplevelser rundt dette.

Med vennlig hilsen
Grete Christoffersen og 

Marit Inderhaug Husby
Undervisningssykepleiere 

Hjertemedisinsk overvåkning, 
St. Olavs Hospital

Ressursgrupper
Hjertemedisinsk overvåkning 

St. Olavs hospital

Tone Guttormsen, sykepleier og 
Monica Singstad Johansen, spes. spl. Kardiologi.

Vår erfaring var at pasientene fikk for dårlig informasjon
mens de lå på avdelingen, og mange pasienter ga
uttrykk for at de ønsket mer informasjon om sykdom-
men sin. Årsaken til dette kunne være kortere liggetid i
sykehuset, og dels kanskje også lite struktur og mangel
på håndfast materiale å undervise pasientene med.
Avdelingslederen så betydningen av å utarbeide en
struktur på pasientinformasjon ved avdelingen, og dette
ble besluttet høsten 2005.

Det var viktig å utarbeide materiale som var praktisk,
lett anvendelig og som gjorde det mulig å informere
pasientene på en mer effektiv og enkel måte. Pasientene
på avdelingen er stort sett sengeliggende. Derfor var det
nødvendig å utarbeide et håndfast og samlet redskap
som sykepleierne ved overvåkningen ville bli fortrolige
med. Valget falt på egne informasjonspermer for avde-
lingen. Alle pasientrom skulle ha et eksemplar av per-
men stående lett tilgjengelig og synlig både for pasient,
pårørende og personale. En A4 flipoverperm ble valgt,
med tydelig skrift og gode illustrasjoner. Hver side ble
laminert for å bevare permen, med tanke på hyppig dag-
lig bruk og muligheten for å holde god hygiene.

Hvert tema 
på egen side
Permen ble bygd opp slik at hvert tema som skulle pre-
senteres fikk en egen side. Slik kan sykepleieren, sam-
men med pasienten, bla seg frem til det eller de tema
som er aktuelle for den enkelte. Et viktig element å ta
hensyn til, er at pasienten ligger på overvåkning mens
informasjonen gis, med de begrensninger dette medfø-
rer. Derfor ble det nøye planlagt hvilke tema som skulle
presenteres. Flipoversystemet gjør det enkelt å bla frem
til det vi anser som viktig å gjennomgå med den enkel-
te pasient. Slik kan informasjonen tilpasses mer indivi-

Kvalitetssikring  av informasjon til hjertepasienten

duelt, ut fra pasientens klinikk og pasientforløp. Ved
avdelingen jobber det sykepleiere med høy faglig kom-
petanse om hjertepasienten, og ved hjelp av en mal å gå
ut fra er pasienten sikret grundig og strukturert infor-
masjon. Den enkelte sykepleier kan velge ut hva det er
viktig å informere den enkelte pasient om ut ifra forløp
og behov.

Humor 
fungerer bra
Å lage noe som var lett forståelig og lesbart for pasient
og pårørende var også viktig. Derfor er språket tilpasset
dette formålet. Permen skal virke tiltalende. Derfor er
det brukt gode illustrasjoner, samtidig som en figur som
åpner for litt smil går igjen i permen.

Gode illustrasjoner og lite tekst på sidene er vekt-
lagt, med tanke på at pasientene er i den akutte fasen.
Senere i forløpet vil de få tilbud om å delta i gruppe-
undervisning, hvor de ulike tema blir grundigere belyst.
Under denne undervisningen vil de møte flere av illu-
strasjonene fra permen. En slik gjenkjennelsesfaktor
tror vi gjør pasienten lettere mottakelig for grundigere
informasjon, siden temaene vil være litt kjent fra før.

20 ulike emner
Permen omfatter ca 20 ulike emner. De fleste tema er
selvskrevne, som for eksempel angina, hjerteinfarkt, PCI

og bypassoperasjon. Permen går også inn på tema av en
annen karakter, som for eksempel risikofaktorer, kost-
hold, medisiner og trening. Mange områder som vi vet
pasientene er opptatt av blir berørt. Enkelte tema er
mer sårbare enn andre, som sex og samliv. Å ta med
slike tema åpner for dialog med pasienten, og vi mener
dette gjør det lettere for den enkelte pasient å stille
spørsmål. Informasjonspermene er blitt et nyttig red-
skap i arbeidet med dokumentasjon og innhenting av
data. Ved hjelp av permen kan sykepleieren, sammen
med pasienten, greit finne frem til hvilke risikofaktorer
som er fremtredende for den enkelte. Det er nyttig at
pasientene selv føler at de deltar, og det sikrer også at
pasienten får informasjon om det som opptar ham
mest.

Hvordan fikk vi så med 
kollegene på dette? 
Avdelingsledelsen informerte alle om at dette var et sat-
singsområde i tiden fremover – sammen med doku-
mentasjon. Vi som jobbet med utformingen informerte
alle underveis og ba om tilbakemeldinger fra kollegene
på innhold og aktuelle tema. Da produktet var klart, 
fikk alle komme med innspill før permen gikk i trykken.
Alle rom har fått sin perm, lett synlig, og det er en del av
den daglige romsjekken å påse at permene står opp-
slått.

Gode 
tilbakemeldinger
Målet er å få evaluert permene. Til tross for at de er
brukt i kort tid, er det kommet mange gode tilbakemel-
dinger både fra pasienter og pårørende. De opplever
innholdet lettforståelig og liker illustrasjonene. Ofte lig-
ger pasientene selv og titter i permene, eller sammen
med sine nærmeste. Permen setter kanskje i gang en
prosess hos dem som gjør det lettere å stille spørsmål.

Informasjonspermene er i daglig bruk ved avdeling-
en, og de er blitt en del av rammen for pasientinforma-
sjon. Ikke bare benytter sykepleierne seg av den, men
også leger og fysioterapeuter har etterspurt et eksem-
plar til bruk i sitt daglige arbeid. Det er noe vi setter stor
pris på.

Som sykepleiere ved en travel hjerteover-
våkning opplevde vi daglig mangel på red-
skap for å gi pasientene den informasjon de
har behov for og krav på. Til tross for at
pasientene i snitt kun ligger inne i ca 1,7
døgn, er det viktig å gi god informasjon i
denne kritiske fasen.

Tone og Monica med en informasjonsperm.
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Arbeidsplass

Ved intensivsykepleier Anne Siri Rokvam

Like over nyttår 2004 ble det utlyst en spennende stil-
ling ved Utdanningssenteret på Ullevål universitetssy-
kehus (UUS). For første gang skulle det ansettes en
hovedinstruktør i hjerte- lungeredning (HLR). Jeg had-
de da jobbet 22 år med hjertepasienter og samtidig
instruert HLR de siste 17 av dem. Siden det var en 
100 % stilling som ble utlyst, visste jeg at jeg kom til å
savne hjertepasientene mine. Men, siden HLR også var/
er et «hjertebarn» for meg, så jeg det som en utfordring
å få muligheten til å bygge opp, samt kvalitetssikre HLR-
systemet ved UUS. Denne sjansen kunne jeg ikke la gå
fra meg. I mars 2004 tiltrådte jeg prosjektstillingen og
har ikke angret siden. 

UUS har et sterkt fokus på akuttmedisin og har satset
bevisst på HLR-forskning. Petter Andreas Steen (profes-
sor i akuttmedisin) har vært sentral i oppbyggingen av
forskningsgruppen som i dag består av i alt ti personer
(nylig er det ansatt to sykepleiere i stipendiatstillinger).
Ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning på
UUS gjøres det store kliniske randomiserte studier, dyre-
eksperimentelle studier, diverse metodestudier og peda-
gogiske studier. De tar funn fra laboratoriet ut i klinik-
ken, og funn i klinikken inn til laboratoriet. Bredden i
studiene har gjort dem unike i internasjonal sammen-
heng.

Nærheten til dette forskningsmiljøet gjør jobben min
spesielt spennende. I samarbeid med leder for HLR-
komitéen ved UUS, Kjetil Sunde, overlege ved anestesi-
avdelingen og tilknyttet det nevnte forskningsmiljø, 
jobber jeg med å implementere den nyeste forsknin-
gen/retningslinjene inn i HLR-opplæringen av de ansat-
te. Jeg deltar også på diverse forskningsprosjekter, ett 
av dem har allerede resultert i at jeg er medforfatter på
en artikkel. (1)

UUS er et stort sykehus. Vi er over 8500 ansatte,
spredt over mange bygninger, store områder og med
ulik yrkesbakgrunn. Det er en spennende oppgave å
sette HLR-opplæringen i system og sikre at alle ansatte
får trene på HLR på det nivå de skal. Vår første utfor-
dring var nettopp å legge en strategi for hvem som skal
kunne hva innen HLR.

Vi valgte å gjøre det enkelt ved å dele personalet inn
i to kategorier: de som jobber i akuttavdelinger skal
beherske Avansert-HLR (AHLR), de resterende trenger
kompetanse og trening i basal HLR.  

Forskningen viser at det er viktig å få defibrillert
pasienter så tidlig som mulig etter at de har fått en hjer-
testans. Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) har satt som sin
målsetning at alle pasienter som får hjertestans inne på

sykehus bør defibrilleres innen tre minutter. Siden UUS
er så stort, er det ikke realistisk at et stansteam som ryk-
ker ut skal kunne rekke det. Vi valgte derfor å satse på
strategisk utplassering av halvautomatiske defibril-
latorer. Da vil de ansatte på sengeposter og andre som
skulle oppleve hjertestans, selv kunne korte inn på
behandlingskjeden ved å gjøre innledende sjokk før
stansteamet kommer til. Vi ønsker at alle ansatte skal
beherske og trene HLR og satte derfor sammen et tre
timers kurs i Defibrillerings-HLR (DHLR) (trening i
basal HLR med bruk av halvautomatisk defibrillator
basert på kurs fra NRR) slik at de ansatte var forberedt
når maskinene ble utplassert. Jeg utdanner instruktører
som igjen utdanner sine kollegaer, tilsvarende et kaska-
desystem.  Alle ansatte med bestått kurs får en person-
lig delegering på bruk av halvautomatisk defibrillator
med 2 års varighet. 

Vi valgte å starte med Medisinsk bygning, siden de
hyppigst opplever hjertestans. Optimistisk startet vi på
forsommeren 2004. Tilbakemeldingene fra deltagerne
var uforbeholdent gode, men vi opplevde fort at det var
forskjell på oppslutningen fra ulike avdelinger og yrkes-
grupper. Samtidig med at de ønsket flere kurs, måtte vi
avlyse mange på grunn av for få påmeldte. Dette ble
ikke prioritert i den travle hverdagen. Vi skjønte at HLR-
virksomheten måtte forankres i ledelsen ved sykehuset.
Sunde og jeg utformet derfor et forslag til prosedyre for
HLR ved UUS og en retningslinje for HLR-virksomheten.
Disse ble begge vedtatt som overordnede (nivå 1) doku-
menter og avklarer bl.a. ansvarsforholdene slik at ansat-
te får trent og sertifiseres på HLR, samt at det finnes
lokale prosedyrer. Jeg ser en tydelig endring i holdnin-
gen til HLR på alle plan etter at det står «svart på hvitt»
hva som er UUS sin standard.

For ytterligere å styrke kunnskapen og kompetan-
sen, starter UUS registrering av alle hjertestans på syke-
huset. Dataene vil kunne gi oss kunnskap om hvor
mange hjertestans som faktisk skjer inne på sykehuset.
Vi får vite hvor de skjer, hvordan HLR blir utført og
hvordan det går med pasienten. Dette er viktig for å
kunne evaluere og utbedre de interne rutinene. Opp-
lysningene blir gjennomgått og anonymisert før de leg-
ges inn i det nasjonale hjertestansregisteret fra NRR.

Når så mange skal trene HLR er det viktig at forhol-
dene legges best mulig til rette. Det må være relevante
dukker i forhold til treningen og enkelt å «booke seg
inn». Vi disponerer nå 2 rom på Søsterhjemmet som står
ferdig utstyrt, ett til DHLR og ett til AHLR. I tillegg har vi
utstyr som kan lånes ut til avdelingene hvis de ønsker å
trene intensivt i egne lokaler. Drømmen er å få perma-
nente øvingsstasjoner i nærheten av praksis hvor de

enkelte ansatte kan trene når de selv har anledning. 
Det har vært drevet Avansert-HLR i akuttavdelingene

her på UUS fra 1994, men også der har det variert i grad
av prioritering og hyppighet i treningen. Siden det aller-
ede fantes en gruppe AHLR-instruktører med lang erfa-
ring har det vært en støtte for meg å vite at det er god
kvalitet på treningen i deres avdelinger. Nye instruktø-
rer utdanner jeg etter behov. Instruktørene følger NRRs
mal for  AHLR-kurs og legger  tilrette for sin avdeling og
dens virkelighet. Vi bruker hverandre til faglige disku-
sjoner og jeg er avhengig av deres tilbakemeldinger om
hva som fungerer og hvilke utfordringer de står overfor.

Noe av det første vi måtte ta fatt i var defibrillator-
parken på sykehuset som var i ferd med å gå ut på dato
og besto av mange ulike varianter. Det ble opprettet en
tverrfaglig defibrillatorgruppe. For å kvalitetssikre oss er
alle de avanserte defibrillatorene på UUS nå like. De eies
av Medisinsk Teknisk Avdeling (MTA), men utplasseres
på akuttavdelingene som før. I to bolker vil det bli
utplassert til sammen 80-90 halvautomatiske defibrilla-
torer strategisk rundt omkring på sykehuset i løpet av
det nærmeste halvåret.

Vi som jobber med hjertepasienter vet at vi lett blir
stresset når vi opplever en hjertestans. Jo bedre trenet
vi er på hva vi skal gjøre, jo lettere er det å bli trygg i
situasjonen. Derfor må vi trene jevnlig på HLR. Er vi
trygge på hva vi gjør, vil det i neste omgang gi økt trygg-
het for pasienten.

En av de store utfordringene i slike akuttsituasjoner
er kommunikasjonen. Ulike yrkesgrupper og mennes-
ker som ikke kjenner hverandre fra før møtes i en eks-
tremt stressende situasjon og skal sammen yte livred-

dende behandling. Ofte får jeg
frustrerte kommentarer fra del-
tagere etter slike situasjoner.
Det å være tydelig i kommuni-
kasjonen må det også øves på,
og dette har vi tatt konsekven-
sen av. Ved Utdanningssenteret
på Ullevål har vi det siste året
bygget opp et senter for medi-
sinsk simulering. I et nært sam-
arbeid mellom avdelingene og
våre simuleringsinstruktører,
simuleres det teamtrening på
realistiske pasientsituasjoner.

Fokuset er på tverrfaglig samarbeide og kommunika-
sjon. Med hjelp av gode forberedelser av scenariene,
avanserte dukker og mulighet for videoopptak er det en
ressurskrevende trening, men utbyttet er også meget
bra. Det legges stor vekt på debriefing. Hensikten med
slik trening er å bidra til å skape kompetente team som
er godt trent og vet hva som skal gjøres. Dette er et til-
bud til sykehusansatte med ulik klinisk erfaring og fag-
kunnskap. Et viktig prinsipp er å fremme individuell,
aktiv læring som oppleves relevant for den enkelte. Jeg
ser teamtreningen som et naturlig neste skritt når man
har vist at man mestrer AHLR. Det er også morsomt å se
hvordan erfarne AHLR-instruktører ser muligheten i
simulering som redskap, det er bare fantasien som set-
ter grenser for hva som kan simuleres. 

Et annet felt jeg jobber med er e-læring. Ved å lage
elektroniske læringsprogram for HLR håper jeg vi kan
effektivisere treningstiden i HLR slik at teorien
gjennomgås i forkant og vi kan ha enda mer fokus på
den praktiske treningen.

Jeg er som sagt ansatt ved Utdanningssenteret, som
er en spennende arbeidsplass. Her jobber jeg skulder
ved skulder med pedagoger, praksisveiledere, simule-
ringsinstruktører og ingeniører. Nettopp tverrfaglighe-
ten og den store interessen for å dele erfaringer og faget
med hverandre, er det som gjør dette til en arbeidsplass
jeg trives godt på.

Referanser
1. Pytte M, Pedersen T, Ottem J, Rokvam AS, Sunde K.  Comparison of manual
and semi-automatic defibrillation on hands off time during CPR in a manikin
model. Resuscitation; in press.

Hovedinstruktør i hjerte- lungeredning (HLR) 
ved Ullevål Universitetssykehus (UUS) Intensivsykepleier 

Anne Siri Rokvam er 
hovedinstruktør i hjerte-
lungeredning ved
Utdanningssenteret på
Ullevål universitetssykehus
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1. Hjerte-lungeredning (HLR) i den kommunale helsetjenesten; kurs og
trening – et forsømt kapittel. 
Margaret Bjåen, Nordhordaland legevakt, Knarvik

2. Hvilke tiltak kan være med på å redusere tiden fra pasienten får
symptomer på akutt hjerteinfarkt til han oppsøker hjelp.
Siv Olsen, Haukeland Universitetssykehus.

3. Enkel ekkokardiografi – en ny sykepleieoppgave?
Guri Holmen Gundersen, Sykehuset Levanger.

4. Samarbeid rundt et halvt hjerte. Janne M. Refsahl, Rikshospitalet.

5. Informasjon til kvinner med peri/postpartum kardiomyopati.
Suzanne K.S. Aschehoug, Rikshospitalet

6. Kan undervisning bidra til å hjelpe pasienten til å mestre angsten i ven-
tetiden på nytt hjerte? Monica Saue, Haukeland Universitetssykehus.

7. Hjertet opp i røyk – eller sykepleieveiledet røykeavvenning?
Elin Amrud, Sykehuset Innlandet, Lillehammer.

8. Sykepleierinitiert telefonoppfølging av pasienter som har gjennomgått
elektiv aortakoronar bypasskirurgi.
Kristin Ane Steinsland Kvinge, Haukeland Universitetssykehus.

9. Spør spesialisten! Hjertesviktpasienten som ressurs.
Anne Grethe Vågen, Volda Sjukehus.

10. Hvilke spesielle kunnskaper må sykepleiere ha i forhold til atrieflim-
mer (AF) som oppstår som komplikasjon etter hjertekirurgi?
Torill Christensen, Haukeland Universitetssykehus.

11. Hvordan kan sykepleieren bidra til å identifisere iskemi og ivareta
pasienter etter PCI? Rønnaug Moen Dahlviken, Ullevål Universitetssykehus.

12. Hjertesvikt og fysisk aktivitet. Anna Elisabeth Danielsen, Stord Sjukehus.

Fordypningsoppgaver for kull 2, Videreutdanningen i kardiologisk sykepleie, Høgskolen i Bergen:

Kristin Lande Maugesten
Avdelingssykepleier/intensivsykepleier

Rapport fra seminaret ved Høyskolen i
Bergen, 16. juni 2006.

Torsdag 15. juni reiste vi fra Lillehammer; spesialsyke-
pleier Hilde Skøien og jeg. Gjennom flere år har vi ar-
beidet ved hjerteovervåkingen på Lillehammer syke-
hus, som nå heter Sykehuset Innlandet Helseforetak,
Lillehammer.

Hovedmålet med turen var å overvære vår kollega
Elin Amruds fremlegg på avslutningen av videreutdan-
ningen i kardiologisk sykepleie. Hilde hadde dessuten
gjort en avtale med avdelingssykepleier Nina Fålun ved
medisinsk overvåking på Haukeland Universitetssyke-
hus om hospitering. Vi var interessert i hvordan
sammenlignbare avdelinger arbeider med prosedyrer,
introduksjon av nytilsatte, erfaringer med EPJ (elektro-
nisk pasientjournal), informasjon til pasienter, m.m.

Vi fikk et lite innblikk i medisinsk overvåking, som
den dagen bar preg av akutt kritisk syke pasienter og
fortvilte pårørende, pasienter i bedring, ombygging, lite
personell, og informasjon med video til pasienter. Ja, det
er jo slik hverdagen er for oss på hjertesiden! Vi fikk
likevel tid til å utveksle noen idéer om prosedyrer, og vi
fikk høre litt om deres erfaringer med EPJ, som vi skal
innføre i løpet av 2007. 

Fredag 16. juni lå Bergen atter en dag badet i sol.
Etter frokost med nydelig utsikt over Vågen, reiste vi
opp til Haukelandbakken. Der møtte vi stolte spesialsy-
kepleiere som var pyntet i fin stas, flere av dem var
naturlig spente… Som en av barna mine sa: «grugledet
seg» til seminar og avslutning. Seminaret ble åpnet med

bl.a. et feiende flott stykke av Mozart på piano.
Fagansvarlig Tone Norekvål ønsket velkommen. Hun
mente at alle var blitt tydeligere, stoltere og mer hand-
lekraftige. De nyutsprungne spesialsykepleierne i kardi-
ologisk sykepleie har vært gjennom en stor faglig utvik-
ling fra januar 2005.

Nyvalgt leder NSF-LKS Marit Mørkved Larsen, hilste
kull 2 med ord som at «nå sier dere ikke jeg syns, - men
forskning viser! Dere har alle mer faglig tyngde, mer
innsikt i mangfoldet, økt kunnskap og kan lettere argu-
mentere for rett pasientbehandling.» Fagansvarlig Nina
Fålun sa at alle på kullet hadde blitt utfordret underveis
og det hadde vært heftige diskusjoner, så her forventet
vi mange spennende fremlegg.

Oppgaven til Elin Amrud
«Hjertet opp i røyk – eller sykepleierledet røykeavven-
ning»?

Elin har jobbet jevnt og målbevisst i disse tre semes-
trene og jeg er stolt over å ha henne som kollega, ja hun
har virkelig satt røykeavvenning på tapetet. Jeg kan
snakke for meg selv som leder; jeg kommer raskt inn på
pasientens vaner/motivasjon i forhold til røyking nå.
Selv om jeg ikke daglig har samtale med pasienter, er jeg
raskere frempå og spør sykepleierne som er ved sengen
om de har tatt opp emnet med pasienten. Elin snakket
om tobakksrøyking og dens negative effekt på helsen.
Hun poengterte at det er viktig med røykeslutt, men for
mange er dette svært vanskelig. I oppgaven kommer
Elin med opplysninger om at røykeavvenninger er et
dårlig utbygd tilbud ved sykehusene. Dessuten varierer
det hvor mye hver sykepleier enkelt går inn på temaet
røyking med pasienter som har iskemisk hjertesykdom.
I følge forskning har pasienter med iskemisk hjertesyk-

13. Hvordan kvalitetssikre arbeids-EKG etter PCI?
Sissel Engelsvold, Stavanger Universitetssykehus.

14. Kaos i hjertet – kontroll i kvardagen – eit meir bevisst møte med
atrieflimmerpasienten. Reidun Fossheim, Volda sjukehus.

15. Kommer spiken opp som – og når – forventet?
Mildrid Hagenlund, Sykehuset Buskerud, Drammen.

16. Hvordan kan informasjon redusere pasientens stress, og gi økt mest-
ring før koronarkirurgi? Ragnhild Hegge, St. Olav Hospital, Trondheim

17. Hvordan kan hjertesykepleieren hjelpe hjertetransplanterte til å mes-
tre og leve med konsentrasjonsproblemer? Ina Hoel, Rikshospitalet.

18. Bare støt i brystet? – synkronisert elektronkonvertering av atrieflim-
mer. Marit Husdal, Sykehuset Levanger.

19. Men inni er vi alle like…? Risikovurdering pre- og postoperativt ved
respirasjonskomplikasjoner etter hjertekirurgi. 

Heidi Lyngren, Haukeland Universitetssykehus.

20. Hjertesviktpasienter som går til kontroll i sykepleiedrevne hjertesvikt-
poliklinikker har lavere morbiditet og mortalitet.
Hilde Kristin Korbøl. Sykehuset Innlandet, Kongsvinger.

21. Hva bør sykepleiere ved hjerteovervåkningen vite om pacemakerbe-
handlingen? Bente Moksnes, Sykehuset Levanger.

22. Hjarterehabilitering i ein hjarteskule med spesielt fokus på korleis sju-
kepleiaren kan bidra med tryggleik for pasienten etter utskrivning frå
sjukehus og en aktivitet som seksuell samliv skal takas opp att. 
Magnhild Nøstbakken, Stord sjukehus.

23. Supraventrikulære arytmier – en utfordring for sykepleieren ved sko-
pet. Randi Strand, Rikshospitalet.

24. Hjelp til røykeslutt – en kartlegging og forslag til praksisforbedrende
tiltak i et hjertekirurgisk pasientforløp. Tone Tessem, Rikshospitalet.

dom mye å hente på røykeavvenning. Elin sier i tillegg
at motivasjon alene ikke er nok til å endre adferd, syke-
pleierens rolle i prosessen er vesentlig. Dette fordi syke-
pleieren har mye pasientkontakt og har kunnskap om
tobakksrelaterte helseskader. 

Konklusjon
Vi fikk bekreftet gjennom foredrag og plakater det Marit
Mørkved Larsen lovet i velkomsttalen; økt innsikt i
mangfoldet, økt kunnskap og faglig tyngde. Dette er
kunnskaper som gjør jobben mer interessant og som
både pasientene og pårørende vil få glede av under og

etter oppholdet/behandlingen. Jeg mener at denne
videreutdanningen er nyttig for personalet, og for syke-
huset/langsiktig faktisk en økonomisk gevinst, men som
selvfølgelig er vanskelig å måle. Min oppgave er å infor-
mere om mine observasjoner denne dagen i Bergen og
legge føringer for å sende flere sykepleiere fra
Sykehuset Innlandet HF på videreutdanning. Vi har i dag
fire som har fullført denne utdanningen. 

Elins konklusjon er at pasientene og samfunnet vil
nyte godt av å ha sykepleiere med kunnskap til å jobbe
med organisert røykeavvenning. Jeg ser frem til hva vi
får til ved vårt sykehus i forhold til røykeavvenning.

Avslutning av videreutdanning i kardiologisk sykepleie, kull 2

Kull 2 samlet i Bergen ved avslutningen av videreutdanningen i kardiologisk sykepleie. 
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Fordelen ved å bruke Burinex®?
- Forutsigbar diuretisk eff ekt.

Burinex® inneholder et potent virkestoff  (bumetanid) som absorberes meget godt i 
tarmen1. Dette sikrer levering av virkestoff et til nefronet, der Na+/K+/2Cl- pumpen 
blokkeres i den oppadstigende del av Henles slynge (fi g 1).

God biologisk tilgjengelighet er viktig for å hindre at 
pasienten retinerer natrium, da natriumretensjon kan føre til 
dekompensering av hjertesvikt2.

Når virkestoff et absorberes forutsigbart vil også pasienten få en 
mer forutsigbar diurese, noe som kan gjøre det lettere å planlegge 
dagens aktiviteter.
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Fig 1: 
Bumetanid blokkerer 
Na+/K+/2Cl- pumpen i 
den oppadstigende del av 
Henles slynge.

 Diuretika og ACE-hemmer (evt. ARB) terapi bør startes samtidig. Behandlingen kan 
 startes med Burinex® 0,5-1 mg/dag peroralt hvis pasienten har symptomer som 
 tyder på væskeretensjon (dyspnoe med lungestuvning eller perifere ødemer). Dosen kan 
 økes gradvis over fl ere uker inntil tilfredsstillende avvæsking er oppnådd.

 Ved klinisk bedring, dvs. at pasienten ikke lenger har symptomer på væskeretensjon, kan 
 eventuelt diuretikadosen reduseres mens dosen med ACE-hemmer (evt. ARB) 
 opprettholdes eller opptitreres.

 Anbefalt døgndose for Burinex® er 0,5 - 2 mg. Maksimalt anbefalt døgndose med 
 Burinex® er 5-10 mg. Burinex® bør gis 2 ganger daglig når doseringen kommer over 2 mg.

 Aldosteronhemmende diuretika i lav dosering brukes med forsiktighet hos pasienter med 
 vedvarende symptomer. Kalium og kreatinin må overvåkes med jevne mellomrom.

 Ved persisterende væskeretensjon kan doseringen økes, og dosen kan gis oftere. Burinex® 
 kan også med fordel kombineres med et tiaziddiuretikum (f.eks. 5 mg Centyl®).

 Hvis øyeblikkelig virkning ønskes, som ved akutt hjertesvikt eller der peroral behandling 
 ikke kan  gjennomføres, kan Burinex® gis intravenøst eller intramuskulært (1-2 mg). 
 Anbefalt døgndose av Burinex® er lik ved peroral og parenteral dosering.

Praktiske retningslinjer 
for bruk av Burinex® ved hjertesvikt:

1.

3.

2.

4.

6.

5.
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Av Heidi Lunde Elstad, redaksjonsmedlem i Hjerteposten

–  Hvordan opplever dere søkertilgangen til neste
kull i videreutdanningen i kardiologisk sykepleie?

– Vi er nå i sluttfasen av opptaket til tredje kullet på
videreutdanningen i kardiologisk sykepleie. Hvem had-
de trodd det – den gangen vi startet opp i
2003! Vi har til nå uteksaminert hele 48
studenter. Jeg opplever at utdanningen er
vel etablert i det kardiologiske sykepleie-
miljøet; det viser den rekordstore oppslut-
ningen denne gangen, med over 60 sø-
kere! Dette er til stor inspirasjon for oss
som fagansvarlige. Særlig gledelig denne
gangen er den store geografiske spred-
ningen i søkermassen; vi har søkere fra
Karasjok i nord til Kristiansand i sør. Tidligere har vi
begrenset opptaket til 25 studenter. I år utvider vi på
grunn av den store pågangen, til 30 studenter.

– Er det spesielle grupperinger/områder innen det
kardiologiske miljøet som har særlig god rekrutte-
ring?

– Vi rekrutterer som forventet først og fremst fra 2.
linjetjenesten. Her ser vi at det er jevn fordeling av
søkere fra de store universitetssykehusene og de min-
dre lokalsykehusene. Studentene jobber i hele spesia-
listfeltet; på medisinske og kirurgiske sengeposter, over-
våkningsenheter og poliklinikker. Vi ønsker oss studen-
ter også fra 1. linjetjenesten. Husk, vi skreddersyr og til-
rettelegger det faglige tilbudet ut fra de behov studen-
tene måtte ha!

– Hvordan vurderer dere videreutvikling av den
kardiologiske videreutdanningen? 

– Intensjonen med utdanningen er at vi skal nå flest
mulig. Ett tiltak i så måte er å organisere videobasert
undervisning. Da kan vi nå mange og vi kan ha under-
visningstilbud flere steder samtidig. Vi kan også sikre
oss de beste foreleserne i landet. Vi hadde et prøve-
prosjekt med kull 2, der vi delte kullet i to i en uke. Én
gruppe var i Oslo, den andre gruppen i Bergen. Dette
fungerte bra og er nok noe vi vil gjenta, kanskje vi og-
så vil utvide tilbudet. Ulempen er at studentene mister
den visuelle og nære kontakten, de savnet hverandre.
Hvor mye av undervisningen som i fremtiden skal være 
videobasert vil derfor være en balansegang mellom
volum (store eller små kull), best utnyttelse av fag-
kunnskap (foreleser tilgjengelighet), «klassefølelse» og
viktig nettverksbygging.

– Er det endringer og fornyelser i studieplanen og
undervisningsprogrammet?

– Studieplanen revideres i forkant av hvert kull. Det
er en krevende prosess, der pensum skal oppdateres og
ny kunnskap implementeres i timeplanene. Vi ser at vi
har en ganske unik utdanning i nordisk og europeisk

sammenheng. Det er få som har en tilsva-
rende videreutdanning hva angår innhold
og studiepoeng. Vi mottar derfor enkelte
forespørsler om samarbeid på enkeltem-
ner innenfor utdanningen. Det blir spen-
nende å se hva dette kan tilføre oss! Vi
trekker allerede veksler på nordiske og
europeiske forelesere, dette har vært in-
spirerende og nyttig både for studentene
og for utdanningen.

– Hvilke særlige konsekvenser mener du den kar-
diologiske videreutdanningen har for praksis?

– Det er spennende med oppstart av hvert kull. Vi
møter studenter som er undrende til hva de kan lære og
hvordan de kan anvende ny kunnskap. Da er det kjekt å
kunne konstatere i ettertid at vi kanskje har vært med å
bidra til at disse sykepleierne virkelig har klart å dyktig-
gjøre seg innenfor medisinske og sykepleiefaglige kunn-
skapsområder. Et bærende prinsipp for oss fagansvarlige
er at kunnskap ikke er privat kunnskap. Kunnskap skal
deles og formidles! Sykepleiere i videreutdanningen har
skrevet abstract, laget postere og deltatt med foredrag
på utdanningens avslutningsseminar. Dette er en verdi-
full erfaring de tar med seg tilbake til praksis. Mange har
i etterkant deltatt i prosjekter, etablert intermediæren-
heter, startet hjertesviktpoliklinikker, utarbeidet ret-
ningslinjer og prosedyrer. De har med seg faglig tyngde
inn i det faglige og tverrfaglige rommet, samtidig som
de blitt flinke til å formidle videre de erfaringer de gjør
seg underveis. De deler med andre og oppfyller dermed
noe av intensjonen med utdanningen. 

Det er kjekt å følge studentene i ettertid, møte dem
igjen i ulike faglige fora som på seminarer og kongres-
ser å se at den faglige interessen holdes ved like, at de
tør å delta med postere og foredrag og at de ser beho-
vet for å opprettholde nettverket og vennskapet med
sine medstudenter. Jeg håper flere der ute lar seg inspi-
rere av denne flott gjengen og at de søker utdanningen
selv.

Nytt kull i videreutdanningen 
i kardiologisk sykepleie

Intervju med fagansvarlig Nina Fålun 
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Greater Manchester & Cheshire
Cardiac Network

The European Society of Cardiology Council of
Cardiovascular Nurses and Allied Professions (formerly
the Working Group on Cardiovascular Nursing), the
British Association for Nursing in Cardiac Care
(BANCC), and the Greater Manchester and Cheshire
Cardiac Network invite you to attend this exciting con-
ference. The conference is an opportunity to bring
together cardiovascular nurses from the UK and across
Europe to network, present research and discuss
important issues related to clinical practice and heart
disease. The theme of the conference is “Changing
Practice to Improve Care”. The programme includes
debates on the best treatment for ST elevation MI (pri-
mary PCI versus thrombolysis), sessions on managing
comorbid conditions in patients with heart failure, and
improving care pre and post
acute coronary syndromes and interventions, case stu-
dies of challenging patients, and a discussion/debate
on cardiovascular nursing roles, including sub-speciali-
sation. Oral and poster abstract presentations of your
research and clinical projects/service improvement are

also a feature of this meeting. An evening reception 
provides an opportunity for further networking and
relaxation with colleagues. Conference fees include a
one-year subscription to the European Journal of
Cardiovascular Nursing and Friday evening reception.
Manchester is a vibrant city in northwest England
known for its stately Victorian architecture and active
night life. The city is also surrounded by some of the
most beautiful natural areas in England: the Lake
District, the Peak District, and North Wales. The city is
well-served by an international airport, with regularly
scheduled flights from most cities in Europe. Travel
from the airport to city centre is easy via train or taxi.

Registration, accommodation and conference informa-
tion can be found at:
http://www.conferencesearch.co.uk/cardiology

We look forward to seeing you in Manchester, and
hope that you will find the programme exciting and sti-
mulating.

Tone Norekval
Chair, ESC Nursing Council

We invite abstract submissions for oral and poster pre-
sentations at the 7th Annual Spring Meeting 23 – 24
March 2007. Abstracts may be submitted as either
research or clinical/service projects, and should be com-
posed according to the following guidelines:
Font: 12 point
Title: Type in bold Times New Roman lower-case lett-
ers, as in a sentence, except for abbreviations and
study names.
Authors: Provide names, initials and affiliations of aut-
hors, and address for correspondence. An email add-
ress must be provided.
Body: maximum 400 words; no literature referencing;
tables and figures allowed. Research abstracts should

use the following headings: purpose, methods, results,
conclusion.

Clinical abstracts should use similar headings: pur-
pose, description (of project or service development),
findings, conclusion.

Abstracts should be submitted online to
biolcardio@fmns.rug.nl by 1 December, 2006.

All accepted abstracts will appear in the European
Journal of Cardiovascular Nursing

Invitation to the 7th Annual 
Cardiovascular Nursing Spring Meeting

Changing Practice to Improve Care    23rd – 24th March 2007 – Manchester, United  Kingdom

Dear Friends and Colleagues,

Call for Abstracts:
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Vi sees i Stavanger 19. – 21. april 2007

Sted: Hotell Clarion, Stavanger     Tid: Fredag 20. april 2007

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

Frist for innsending av saker er 9. februar 2007. Sakene skal sendes til styret ved
Marit Mørkved Larsen:   marit.morkved.larsen@rikshospitalet.no

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

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

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere
Stavanger 20.april 2007

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

NSF's landsgruppe av kardiologiske sykepleiere inviterer til kongress 2007

«Fra vogge til anker - med nye tanker»
Landsgruppen avholder sin kongress og årsmøte 2007 i Stavanger.

Oppholdet i Stavanger kan by på både faglig påfyll, 
underholdning og rekreasjon!

Kongress - foreløpig program:
• Kvinnehjerter – på godt og vondt
• Svangerskapets utfordringer – hjertet og graviditet
• Palliativ omsorg ved hjertesvikt
• Hjerte og immunologisk sykdom – nye oppdagelser?
• Atrieflimmer – den nye folkesykdommen?
• Metabolsk syndrom og hjerte-karsykdom
• Stamceller i hjertebehandling – til skade eller gagn?
• Røykestopp på sengekanten – opplæringsprogram for hjerteavdelingen

Vi kan i tillegg tilby ni frie foredrag der sykepleiere presenterer 
sine fordypningsarbeider.

Påmelding til NSF-LKS kongress 2007: www.kongress.no

Kongress & Kultur AS tilbyr online-registrering til kongressen. 
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 1. mars!

For spørsmål kontakt Kongress & Kultur AS: mail@kongress.no
tlf: 55 55 36 55 faks: 55 55 36 56

Velkommen til kongress i Stavanger!
«Fra vogge til anker – med nye tanker»

Invitasjon til frie foredrag og posterpresentasjoner: se side 43
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Nasjonalforeningens Hjertelinje er et telefon-
tilbud for hjertesyke, deres pårørende og andre 
med spørsmål om hjerte- og karsykdom.

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

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

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

Telefontjenesten er gratis, innringer betaler 
bare vanlig lokaltakst.

Hjertelinjen er åpen man-fre  10.00 - 14.00. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som arbeider for å bedre folkehelsen gjennom forskning, opp-
lysning og praktiske tiltak. Nasjonalforeningens hjerteforskning og forebyggende arbeid fi nansieres av innsamlede midler, uten statstøtte.
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Er du hjertesyk?
Da er Feiringklinikken et trygt og godt sted å være

Gjennom fritt sykehusvalg kan du velge å bli behandlet ved Feiringklinikken, uansett
hvor i landet du bor. Opphold og behandling dekkes av den helse-regionen du tilhører.

Siden 1989 har 14 000 hjertesyke blitt operert og 18 000 behandlet med utblokking hos
oss, med meget gode resultater. At det også er trivelig og trygt å være her, både for deg
og dine pårørende, kan du ta som en selvfølge.

Feiringklinikken er et spesialsykehus for undersøkelse, behandling og rehabilitering av
voksne hjertesyke. Klinikken eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og drives
i samarbeid med det offentlige helsevesen. 

Feiringklinikken ligger ca. 40 minutters kjøring fra Gardermoen i naturskjønne omgi-
velser ved sørenden av Mjøsa. 
Om du vil vite mer, kan du ta kontakt på telefon 63 92 44 00 eller se vår internettside.

www.feiringklinikken.no

C  Burinex  LEO
   Diuretikum.          ATC-nr.: C03C A02
T  INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,5 mg/ml: Burinex: 1 ml inneh.: Bumetanid 0,5 mg, dinatriumfosfatdihydrat 0,9 mg, natriumdihydrogenfosfatdihydrat 
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T  TABLETTER 1 mg, 2 mg og 5 mg: Burinex: Hver tablett inneh.: Bumetanid 1 mg, resp. 2 mg og 5 mg, hjelpestoff er. Tabletter 1 mg og 5 mg: Med delestrek.
Indikasjoner: Injeksjonsvæske og tabletter 1 mg og 2 mg: Alle former for ødemer, også ved nedsatt nyrefunksjon. Sterkt nedsatt nyrefunksjon og nyresvikt. Forsert diurese. Ved resistens 
overfor andre diuretika. Tabletter 5 mg: Sterkt nedsatt nyrefunksjon (glomerulusfi ltrasjon < ca. 20 ml/minutt). Nyresvikt, nefrotisk syndrom. Kronisk lungeødem, refraktære ødemer med 
hjertesvikt. Dosering: Det er av betydning at doseringen individualiseres og tilpasses pasientens kliniske status. Burinex: Injeksjonsvæske: Hvor øyeblikkelig virkning ønskes eller der peroral 
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behandling av pasienter med diabetes mellitus og urinsyregikt, da loop-diuretika kan forverre disse tilstandene. Hos pasienter disponert for urinsyregikt må urinsyrekonsentrasjonen i serum 
kontrolleres. Pasienter på adekvat diuretikabehandling skal ikke stå på streng saltfattig kost, da behandling med loop-diuretika kan gi hyponatremi. Urinmengden skal kontrolleres. Pasienter 
med partiell obstruksjon av urinstrømmen krever nøye overvåkning, spesielt i begynnelsen av behandlingen. Interaksjoner: Bumetanid kan forsterke ototoksisiteten av aminoglykosider 
og andre ototoksiske legemidler. Pga. faren for irreversibel skade, må disse legemidlene bare gis samtidig dersom sterke medisinske grunner foreligger. Høye doser av visse cefalosporiner 
og bumetanid kan gi økt nefrotoksisk eff ekt og nedsatt nyrefunksjon. Samtidig bruk av litium kan øke litiumkonsentrasjonen i plasma. Serumlitium må kontrolleres regelmessig. Ved 
oppstart eller doseøkning med ACE-hemmer kan alvorlig hypotensjon og nedsatt nyrefunksjon oppstå. Bumetanid bør da enten midlertidig seponeres eller bumetaniddosen reduseres 
3 dager før behandling med ACE-hemmer påbegynnes/dosen økes. Samtidig bruk av legemidler som gjennomgår tubulær sekresjon kan redusere eff ekten av bumetanid. Graviditet/
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skadelig for fosteret. Behandling av gravide må bare skje på streng indikasjon. Overgang i morsmelk: Går over i morsmelk og kan hemme laktasjonen. Det er sannsynlig at barn som ammes 
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«Røyker du?»-kort



mer vi til å satse på utdanning og forskning. En egen
forskningsgruppe UNITE har vi allerede, samt tidsskrif-
tet European Journal of Cardiovascular Nursing. En
egen komité på utdanning er planlagt opprettet. Å orga-
nisere en voksende organisasjon som får stadig flere
jern i ilden blir dermed utfordrende. 

– Hvilke faste arrangement har Council nå ansvar
for?

– Vi arrangerer hver vår Annual Springmeeting on
Cardiovascular Nursing. I vår gikk dette som kjent av
stabelen i Bergen. Vi ønsker å gjøre dette i samarbeid
med de ulike landsgruppene. Ved å flytte oss rundt om
i Europa skapes nye nettverk, og vi ser en gjensidig
nytte av arrangementet. Selv om møtet i Bergen var det
sjette, var det likevel første gang vi formelt sett hadde et
’joint meeting’ arrangert av to organisasjoner. Dette er
en stor utfordring å få til ut fra ulike filosofier, arbeids-
former, budsjettforhold og kulturer. Vi er glad for at vi
greide oss så pass bra.                                                                              

Dernest har vi hvert år ansvar for å melde inn forslag
til sesjoner til den store ESC-kongressen. Arbeidet med
Wien 2007 er allerede godt i gang. Det kan være en
utfordring å få inn sesjoner, og forhandlinger mellom de
ulike gruppene skjer hver høst på møte i European
Heart House i Nice. Før det har alle sesjonene blitt gra-
dert (gitt poeng) ut fra kvalitet og originalitet/aktualitet.
Gradering av flere hundre sider med sesjoner fra ulike
subspesialiteter før møtet i Nice er også en av leder-
oppgavene. Det er derfor slik at hva som kommer på
sykepleieprogrammet på ESC-kongressene ikke bare er
opp til oss selv, men også mange andre. 

Ellers må også nevnes at vi i økende grad blir invitert
til å foreslå sykepleiesesjoner i ulike internasjonale kar-
diologikongresser hvor vi tidligere ikke har hatt spesi-
fikke sykepleiesesjoner. Dette er meget positivt og et
resultat av langsiktig arbeid fra vår side. Alt dette inne-
bærer at vi planlegger å opprette en egen kongressko-
mité knyttet til vårt Council.

Hjerteposten gratulerer og ønsker Tone M. Norekvål
lykke til med ledervervet og det viktige internasjona-
le arbeidet! 
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Av redaksjonsmedlem og kongressdeltaker Heidi Lunde Elstad

– Hva blir dine hovedoppgaver som leder for syke-
pleiere i ESC?

– Ledervervet er meget mangfoldig. Først og fremst
er lederoppgaven knyttet til styrearbeidet i et eget
Council. Et fotballag med mange spisser, som gjerne
slike styrer er, er en utfordring i seg selv å lede, men det
gjelder å frembringe styrken hos hver enkelt og få til en
fornuftig arbeidsdeling. Vi oppretter nå flere komiteer
knyttet til vårt Council og alt skal koordineres og løftes
slik at det spirer og gror. Den mest komplekse og utfor-
drende oppgaven er å få et godt samarbeid med de
mange ulike undergruppene i ESC som representerer
subspesialiteter innen kardiologien. Et samarbeid med

kardiologene er svært lærerikt og givende, men selvsagt
også utfordrende. Det stilles høye krav til ryddighet og
struktur i arbeidet, samt god evne til samhandling med
andre. Den sosiale intelligens er viktig. 

– Hva ser du som The Council of Cardiovascular
Nurses and Allied Professions of the ESC’s hovedutfor-
dringer fremover?

– Hovedutfordringene ligger i endringene fra Wor-
king Group til nå å være et Council. Den horisontale
strukturen krever mer i form av samarbeid med andre
grupper i ESC, og vi blir også mer synlige. Vi ønsker
blant annet et tettere samarbeid med alle landsgrup-
pene, som LKS. Vi har styremedlemmer som har dette
som sitt ansvarsområde, og en egen komité med leder-
ne fra de ulike landsgruppene opprettes nå. Videre kom-

Ny norsk sykepleierleder i ESC
– og ny organisering for faggruppen

Hjerteposten overvar lederskiftet og fikk et ferskt intervju med 
påtroppende leder Tone M. Norekvål (bildet) under 

verdenskongressen i Barcelona.

Avtroppende sykepleieleder i WG24, Wilma J. M. Scholte op
Reimer sammen med ny leder Tone Norekvål.

Authors:
Irene Lie, RN, CCN, Cand.NSc, 
Heart- and Lung Center, Ullevål University Hospital,
Oslo, Norway
Harald Arnesen, MD, PhD, 
Ullevål University Hospital, Oslo, Norway
Leiv Sandvik, PhD, Center for Clinical Research,
Ullevål University Hospital, Oslo, Norway
Glenys Hamilton, RN, DNSc, 
Centre for Shared Decision Making and Nursing
Research, National hospital, Oslo, Norway 
Eli H. Bunch, RN, DNSc, Institute of Nursing Science,
University of Oslo, Norway 

Topic(s): Nursing, chronic
Introduction: Anxiety and depression symptoms are

known to be quite common after CABG and often
appear at the same time. Further the symptoms rein-
force each other. Anxiety and depression are shown to
be independent risk factors for morbidity and mortali-
ty in heart patients. Studies underline that CABG pati-
ents, especially the first month after surgery, need
more information and guidance by health care provi-
ders than they currently get.
Aim: The aim of the present study was to evaluate the
effects of a home based intervention program; the
Home based Intervention Nursing Coronary Artery
Bypass grafting (HINCAB) study. The hypothesis was
that such an intervention program would reduce anxi-
ety and depression symptoms.
Method: A randomized controlled trial (RCT) recrui-
ted 203 patients undergoing elective CABG. The parti-

cipants were allocated to an intervention group (n =
101) or a control group (n = 102). The intervention
consisted of two structured home visits 2 and 4 weeks
after surgery, according to an intervention protocol.
Anxiety and depression symptoms were measured at
baseline, after 6 weeks and 6 months by the self-rating
instrument HADS (Hospital Anxiety and Depression
Scale) that was mailed to the participants. The study
was approved by the Regional Ethical Committee.
Results: A total of 185 patients completed the study;
intervention group (n = 93) and control group (n =
92). At 6 months follow-up improvement was found in
both groups for anxiety as well as depression symp-
toms. These improvements did not differ significantly
between the groups. However, in a predefined sub-ana-
lysis in patients with anxiety and/or depression symp-

toms at baseline (n =65), these improvements were sig-
nificantly larger in the intervention group (n = 29)
than in the control group (n = 36) after 6 months (p <
0.05 for both). Intra-group analysis showed significant
improvement in anxiety scores for both groups and in
depression scores in the intervention group.
Conclusion: In the total study group the improve-
ment of symptoms did not differ significantly between
the intervention group and the control group.
However, among patients with anxiety and/or depres-
sion symptoms at baseline, these improvements were
significantly larger in the intervention group. These fin-
dings indicate that preoperative screening by HADS
should be used to pinpoint a subgroup of CABG pati-
ents that could benefit from home visits by a qualified
and experienced nurse.

Abstract
presentert på ESC-kongress 

Barcelona 2006

The influence of structured home visits on anxiety and depression  after Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)
Results of the HINCAB study
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Vigdis Buarø Waag 
Intensivsykepleier v/ Hjertemedisinsk laboratorium
Avd. for Hjertemedisin, St. Olavs HF

Kongressen ble holdt i Barcelona, Spania,
og samlet mellom 25 og 30 000 deltakere
fra hele verden. Kongressens tema var hjer-
tesykdom og eldre. Et viktig og relevant
tema, ettersom hjertesykdom tiltar med
økende alder og antallet eldre øker.

Kongressens ambisjoner var å formidle det beste innen
forskning og utdanning for kongressens deltakere som
besto av kardiologer, forskere, sykepleiere og andre pro-
fesjonelle som arbeidet med forebygging og behandling
av hjertesykdom.

Lørdag ettermiddag var det åpning av kongressen.
Den 31. august hadde røykeloven blitt innført i Spania.
Helseministeren, Elena Salgado, som var en av talerne, 
sa bl.a. «The law is for everyone, smokers and non-smo-
kers alike. It’s in favour of life and against disease.»
Andre land der røykeloven har blitt innført er Irland,
Sverige og Italia, i tillegg til Spania og Norge.

Presidenten av European Society of Cardiology,
(ESC), Michal Tendera, la i sin tale vekt på at alders-
strukturen blant befolkningen i Europa ville endre seg i
løpet av de neste 50 årene. Det forventes at i 2050 vil
57 av 100 være 65 år og eldre, og det er dobbelt så
mange som i dag! Disse personene vil ha stort behov for
behandling av helsevesenet, og mange på grunn av hjer-
telidelser og hjerneslag.

HKH dronning Sofia av Spania erklærte WCC 2006
for åpnet. Hun uttrykte i sin tale, tilfredshet med at 
det denne gangen var lagt vekt på hjertesykdom og
eldre som hovedtema for kongressen (hun er også pre-
sident av en stiftelse som hadde fokus på behandling av
Alzheimer’s sykdom). 

Flere foredragsholdere formidlet hvordan man
kunne bekjempe utbredelsen av hjertesykdom, samt
hvordan man kunne investere mer i forebygging og tid-
lig behandling av hjertesykdom. Dette også med tanke
på det stadig økende antall eldre.

Et symposium med tittelen Heart failure-dangerous
liaisons besto av fem foredrag med ulik innfallsvinkel
på hjertesvikt: akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer, dia-
betes, anemi og nyresvikt. 

M. Pleffer (Boston) snakket om hvordan hjerteinfarkt
og høyt blodtrykk påvirket hjertet negativt. Det samme
gjør diabetes og nedsatt nyrefunksjon. Små endringer i
hjertet er med på å øke dødeligheten. Ved gjenommgått
hjerteinfarkt kan man få lavere EF, mindre blodvolum og
darligere livskvalitet. 

K. Swedberg (Sverige) sa at hjertesvikt er relatert til
alder. Jo flere eldre, jo flere med hjertesvikt. De som 

har atrieflimmer har større risiko for å utvikle hjerte-
svikt. Det er også større dødelighet blant kvinner enn
menn hos de med atrieflimmer og hjertesvikt. 

H. J. Dargie (GB) sa at diabetesstudier viste at det er
en overhyppighet av pasienter med hjertesvikt blant
pasienter med diabetes sammenlignet med befolkning-
en ellers. Han la vekt på at det er svært viktig med nøye
kontroll av diabetes, vekt og blodtrykk i utredningen av
hjertesyke og de som er i faresonen. Han mente at kar-
diologer og indremedisinere burde samarbeide mer enn
hva tilfellet er i dag. Han la også vekt på at kardiologer
burde legge større vekt på kontroll av blodsukker hos
sine pasienter. 

S. D.  Anker (Tyskland) hevdet at 58% av kronisk syke
har anemi. WHO’s definisjon av anemi er 13,0 hos menn
og 12,0 hos kvinner. Både lave jernlagre og lav Hb fører
til forverring av hjertesvikt pga. redusert sirkulasjon av
oksygen i blodet. 

D. J. van Veldhuisen (NL) hevdet at hypertensjon er
årsaken til at mange får hjerneslag. Et normalt blod-
trykk er forebyggende. Viktige elementer for å holde
blodtrykket innenfor normalområde er, i følge van Veld-
huisen; å mosjonere, ikke røyke, ha det bra sosialt, drik-
ke litt alkohol og være kvinne. Effekten av blodtrykks-
kontroller er redusert sykelighet og dødelighet. Ifølge
van Veldhuisen er det ingen enighet blant leger når man
starter behandling av hypertoni. Dette er ulikt, både i
forhold til pasientens alder og hvor høyt blodtrykket er.
Pasienter med diabetes må følges ekstra nøye, da det er
svært viktig med normalt blodtrykk hos disse pasien-
tene. En pasient som ikke har diabetes, men lett for-
høyet blodtrykk trenger ingen behandling, mens det er
svært viktig at en pasient med diabetes og lett forhøyet
blodtrykk blir behandlet. Ved å teste pasientens micro-
albuminuri kan man se hvilke pasienter som er i fare-
sonen. I tillegg får man et «vindu» til sirkulasjonsystemet
(M. Volpe). Pasienter med diabetes og microalbuminuri
har høy risiko for hjertesykdom, selv ved normalt blod-
trykk. 

Heart failure in the eldery: an epidemic for the 21st
centery. Symposium: Forelesere: MR. Cowie, F. Follath,
FDR. Hobbs og M. Komajda. Flere av de samme tema
som ble beskrevet ovenfor ble drøftet. Et tema som 
gikk igjen var hjertesviktpasientens livskvalitet. Mange
pasienter sammenlignet sin livskvalitet med pasienter
som har Parkinson og pasienter som har hatt hjerne-
slag. (FDR. Hobbs). Også det å bruke beta-blokker med-
førte for mange pasienter redusert livskvalitet. M.
Komajda påpekte at «dette er ikke ting vi ser på. Vi ser
bare på dødelighet. Kanskje vi skal spørre pasienten?»

På kongressen var det flere paneldebatter. Et panel
diskuterte ulike behandlingsformer på forelagte case.
Jeg overvar en debatt om behandling av atrieflimmer,
og diskusjonen gikk ut på rytmebehandling og blodfor-

tynning. Det ble diskutert ulike typer behandling hos
disse pasientene. Etter hver case kontrollerte man opp
mot guidelines.

Working Group of Cardiovascular Nursing hadde og-
så organisert flere sesjoner.  «Looking to the future» var
hovedtema, der man tok for seg emner som pleie til
eldre voksne med hjertesvikt (MC. Deaton) og syke-
pleieledet program for eldre pasienter med hjertesvikt
– hva gjør man og hva gjør man ikke (A. Strømberg).
Et av innleggene tok for seg temaet «behandling hjem-
me eller på sykehus?». Hjemmebasert omsorg stiller
store krav til utdanningen og kompetansen til sykeplei-
erne som skal utøve denne omsorgen. Studier viser at
sykepleiere spiller en viktig rolle i undervisning, be-
handling og oppfølging av hjertepasienter og deres på-
rørende. Dette gjelder enten den hjertesyke behandles
hjemme eller i sykehus. Hjertesviktpoliklinikker bidrar
til at pasienter får færre innleggelser på sykehus. 

NURSE-LED rapid chest pain clinics. (Wigan, UK) er
også relativt nytt. Denne drives av sykepleiere med bred
erfaring og som har spesialutdanning i behandling av
hjertesyke. Disse har høy kompetanse på tolking av
hjerterytmer og EKG. Studier viser at denne klinikken

er sikker og effektiv. Pasientene blir diagnostisert og
kommer raskt til behandling, noe som fører til redusert
sykelig- og dødelighet.

De spanske kardiologiske sykepleierne inviterte alle
kongressens deltagende sykepleiere til mottakelse, der
det ble servert nydelig fingermat med ditto drikke. Et
flott tiltak der vi fikk anledning til å treffe kolleger fra
andre deler av verden.

Inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha opplevd en
kongress av et slikt format er at det hele var meget vel-
organisert på alle måter. Det faglige programmet var
omfattende, variert og inspirerende. Det ble holdt ca.
300 foredrag fordelt på 30 rom i løpet av disse dagene.
Det var et utall av parallelle foredrag, utstillere og post-
ers, men med god informasjon i form av gode kart og
god merking, gjorde at man greit kunne orientere seg
på et enormt stort messeområde. Faglig sett hadde man
utrolig mange valg, noe som førte til at man gjerne skul-
le ha vært på flere steder samtidig! 

Tusen takk til NSF’s Landsgruppe av kardiologiske
sykepleiere for reisestipendet som ga meg muligheten
for en fantastisk flott opplevelse! 

Rapport fra Barcelona, Spania – World Congress of Cardiology (WCC) 2.-6. september 2006

Fornøyde deltakere på ESC-kongress i Barcelona i september 2006.
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Heart Failure 2006 var denne gang i juni i
Helsinki. Det var strålende vær med 25 gra-
der i skyggen. Kongresslokalene var ikke så
varme...

Kari Korneliussen og Anne Marie Ims Myhre,
Hjertesviktpoliklinikken ved sykehuset i Vestfold

Helsinki er en flott storby med en vakker skjærgård
rundt. Vi var heldige å ha noen timer til disposisjon før
kongressen startet. Fire sykepleiere på båt-tur rundt i
skjærgården var en bra start og fin opplevelse. Kunst,
kultur og design står sentralt i Helsinki. 

Ca 3000 deltakere deltok på Heart Failure.
Fra Tønsberg var vi to stykker fra hjertesviktpolikli-

nikken som var heldige å få stipend fra NSF-LKS til å
delta. Vi møtte mange norske sykepleiere og leger med
spesiell interesse for hjertesviktoppfølging.

For oss som daglig arbeider med hjertesviktpasienter
var det selvfølgelig svært spennende og inspirerende å
få delta på en slik kongress. Hjertesvikt sto i fokus hele
dagen, og det var bare å velge hvilken tilnærming av
faget vi ønsket å høre om.

Sykepleiesesjonene hadde en høy standard og var
godt besøkt, både av leger og sykepleiere. Mye dreide
seg om hjertesviktpoliklinikker. Temaene var blant
annet om organisering av hjertesviktpoliklinikker.
Hva slags kompetanse bør en sykepleier ha for å arbei-
de på en hjertesviktpoliklinikk? Trenger man for eksem-
pel personer som kan levere informasjon, tydelig, for-
ståelig og effektivt? Bør sykepleieren ha spesialutdan-
ning? 

Fra 2005 er sykepleieoppfølging til den kroniske
hjertesviktpasient anbefalt i ESC (European Society of
Cardiologi) sine retningslinjer.

Anna Strømberg hadde flere gode innlegg, og hadde
blant annet et hvor tittelen var. «State of  the art: over-
wiew of the effectiveness of heart failure program-
mes». Vi fikk vite at det nå er 80-100% dekning i Sverige
og Island og 60-80% dekning i Norge og Nederland. 

Ønsker noen å lese mer om «Heart Failure manage-
ment programmes» kan de blant annet lese her:
«Roccaforte R et al. Eur J Heart failure 2006»,  «Mc Alister
F et al JACC 2004», «Ekmann et al J Cardiovascular
Nursing 2001».

Temaer var også hvordan og hvorfor involvere
familien til pasienter med hjertesvikt. Hvor viktig det
er at de har kunnskap, og hva betyr de ressursmessig for
den som har hjertesvikt.

Andre ting det var fokus på var: Hvordan utdanne
sykepleiere til hjertesviktoppfølging og til å drive hjer-
tesviktpoliklinikk. 

Det var foredrag om salt- og væskerestriksjon. Er vi
for strenge? Konklusjon her var at man må være mer
individuell i forhold til væskeinntak basert på BMI.
Flere studier bør foretas på dette viktige området. Hva
med diett? Hva er optimal diett? Kan vi måle complian-
ce? Dette er spennende temaer som vi daglig forholder
oss til på jobb. Vi kjenner at vi trenger mer kunnskap på
dette området.

Søvnapne var et tema på kongressen. Hva er det? 
Les mer her: «D. Bradley et al, NEJM 2005.» Ca 50 % av
kroniske hjertesviktpasienter har søvnapne, 4 % av van-
lig populasjon. Er dette noe vi i fremtiden bør ha mer
fokus på?

Det var også en sesjon med case presentasjoner; « An
80 year old gentleman:  How to cope with multi-morbi-
dity», «A young depressive woman with heart failure:
how to improve her quality of life.» Vi fikk her høre at
så mange som opp til 40 % av kroniske hjertesviktpasi-
enter sliter med depresjon.

«Involving the family of a man with heart failure», «An
immigrant in Amsterdam: how to educate and council».

Dette er problemstillinger vi alle møter, uavhengig av
hvor vi arbeider. Det er derfor spennende å høre om
hvordan andre møter og vurderer disse pasientene.
Mange arbeider selvstendig og kanskje litt «ensomt» på
hjertesviktpoliklinikker. Det å høre hvordan andre ten-
ker og arbeider er en fin mulighet til å reflektere over
egen praksis, samt få ny inspirasjon.

Etter fire dager med hjertesviktfokus var vi slitne i
hodet og svært fornøyde med mye ny «input» om det vi
daglig forholder oss til. Da er det bare å forsøke å im-
plementere noe av dette i arbeidet vårt med hjerte-
sviktpasienter.

Tusen takk til NSF-LKS som gjorde det mulig for oss
å delta.

Kari Hanne Gjeilo, St. Elisabeth, Klinikk for hjerte- og lungeki-
rurgi, St. Olavs Hospital, Trondheim. 

For andre gang var det en egen sesjon for sykepleiere
som jobber med thoraxkirurgiske pasienter. Egen se-
sjon for sykepleiere ble arrangert for første gang i Ber-
gen i fjor, og responsen i år viser at det er stor interesse
for arrangementet. Nærmere 120 sykepleiere var på-
meldt på kongressen. Sykepleieprogrammet var fyldig
og bredt, med mange interessante foredrag. 

Fredrick Tasota fra University of Pittsburgh,USA var
invitert til å forelese om utfordringer knyttet til oksy-
genbehandling. 

De frie foredragene viste ulike problemstillinger
knyttet til pasientforløpet til thoraxkirurgiske pasienter.
Vi fikk blant annet høre om preoperativ informasjon og
undervisning, pasientsikkerhet i operasjonsavdelingen,
alternativ behandling i intensivavdelingen etter hjerte-
kirurgi, akutte smerter etter hjertekirurgi og oppføl-
ging av pasienter etter kirurgisk ablasjonsbehandling.
Undertegnede presenterte eget prosjekt om forekom-
sten av kroniske smerter etter hjertekirurgi. 

Det var stor interesse for presentasjonen til Karin
Falk-Brynhildsen, operasjonssykepleier fra Örebro
Universitetssjukhus. Operasjonssykepleierne har siden
1998 hatt som rutine at de følger opp pasientene med
postoperativ visitt. Pasientene får utdelt en brosjyre om
hjerteoperasjoner, hjertetegning og får samtidig mulig-
het til å stille spørsmål vedrørende operasjonen. Eva-
lueringen som ble presentert viser at pasientene vurde-
rer dette som svært nyttig. Av responsen å dømme 
kan dette kanskje bli en rutine ved flere thoraxkirurgis-
ke avdelinger i Skandinavia. 

Muligheten for en egen skandinavisk organisasjon
for sykepleiere som jobber med thoraxkirurgiske pasi-
enter ble diskutert på et eget møte mot slutten av kon-
gressen. Det kom klart fram at et tettere samarbeid
mellom landene er ønskelig, ikke minst med tanke på
samarbeid om videre arrangementer. Foreløpig er det
kun snakk om et uformelt nettverk, med kontaktperso-
ner fra hvert land. Kontaktpersoner fra Norge er Kate-
Elin Hopland Solvi, Haukeland Universitetssykehus og
Kari Hanne Gjeilo, St. Elisabeth, St. Olavs Hospital.

Komiteen for SATS og Scansect var positive til et eget
sykepleieprogram på kongressen også neste år som
arrangeres i Helsinki. Oppfordrer herved sykepleiere 
fra Norge til å sende inn abstract til kongressen.   

Den vakre naturen på Island skapte gode rammer for
den sosiale delen av programmet: Get-together party
arrangert i Gvendarbrunnar, Reykjaviks drikkevannskil-
de, mottakelse i Reykjavik Art Museum og festmiddag i
Perlan, en av Reykjaviks beste restauranter. Mange av
oss valgte også en busstur til noen av Islands attraksjo-
ner som Geysir, Gullfoss og Thingvellir. Flere av kon-
gressdeltakerne avsluttet oppholdet på Island med et
bad i Den blå lagune, noe som kan anbefales.

Heart Failure 2006
i Helsinki, Finland

Kunst, kultur og design står sentralt i Helsinki. Her ser 
vi Finlandia Hall, tegnet av Alvar Aalto.

Foto: Finnish Tourist Board

Thoraxkirurgisk
kongress på Island

16. – 18. august ble den årlige kongressen
for skandinaviske hjertekirurger (SATS) og
perfusjonister (Scansect) arrangert i
Reykjavik. 

Anbefales; Den blå lagune og Geysir.

Fredrick Tasota og Kari Hanne Gjeilo
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Åse-Helen Myklebust
Ullevål universitetssykehus

Som intensivsykepleier og instruktør i Avansert-HLR
ved Ullevål Universitetssykehus (UUS) var jeg så heldig
å få delta. Jeg hadde ikke vært på lignende kongress 
før, men forventningene mine var store. Det var over
2000 deltagere fra hele verden som alle var interessert i
temaet. Vi var mange som deltok fra UUS. Både fors-
kere, HLR-instruktører fra ulike avdelinger og prehos-
pital divisjon. Fra Utdanningssenteret var vi fire repre-
sentanter.  

Slagordet for RESUSCITATION 2006 var «From
Science to Survival», noe hele kongressen bar preg av.
Fokus var på de nye retningslinjene, utdanningsmessige
aspekter og hvordan best implementere ny fagkunn-
skap i klinisk praksis. Det var utrolig mange og interes-
sante foredrag. Det gikk flere parallellforelesninger, og
det ble noen ganger vanskelig å velge mellom disse. 

De norske retningslinjene avviker noe fra de euro-
peiske. På kongressen valgte de å ikke ha fokuset på
ulikhetene, men snarere på hva forskningen viste var

viktigst. Kompresjonenes betydning for vellykket HLR
ble presisert gjentatte ganger. Andre interessante te-
maer var terapeutisk hypotermi etter vellykket resusci-
tering og HLR i spesielle omstendigheter som traumer,
barn, drukning osv. Utdanning og etikk hadde naturlig
nok stor plass. Vi fikk bekreftet at vi hadde kommet
langt i innføringen av de nye retningslinjene i Norge,
sammenlignet med resten av verden.

Dagene før kongressen var de fremste innen HLR-
forskning (på verdensbasis) samlet på Utstein kloster
for å diskutere hva som har størst betydning for overle-
velse ved HLR. De utformet formelen: «Formula for
Survival»: science x education x local implemen-
tation = survival. Dette arbeidet ble presentert siste
dag av konferansen. Avslutningsvis ble det presentert
betraktninger om HLR i fremtiden: vitenskap, retnings-
linjer og overlevelse i år 2010. 

Kjetil Sunde, overlege ved UUS, ledet en av sesjone-
ne i prekongress-møtene på Utstein  kloster. Han holdt
flere gode innlegg på konferansen i viktige emner som
hypotermi og utfordringene ved implementering av nye
rutiner.

Det norske forskningsmiljøet fremsto som faglig so-
lid og resultatene deres vekket internasjonal oppsikt.
Professor Petter Andreas Steen  ved UUS ble utnevnt til
æresmedlem i ERC for sitt arbeid for HLR internasjonalt.
Han har vært en nøkkelperson i HLR-miljøet i mange år.
Han har publisert forskningsartikler, vært mentor for
doktorgradsstipendiater og vært leder i ERC. Hele tiden
har han holdt nær kontakt med praksis gjennom å kjøre
legeambulanse jevnlig. I forelesningen sin rettet han en
spesiell takk til ambulansesjåførene for alt han hadde
lært av dem. Forskningsgruppen rundt P. A Steen:
«Cardiopulmonary Resuscitation group» hadde mange
flotte fremlegg og posters på kongressen. 

Ved å besøke posteravdelingen og utstillerne lærte
jeg mye. Jeg fikk sett og trent på  diverse hjelpemidler
som ulike typer nedkjølingsmetoder, kompresjonshjel-
pemidler og defibrillatorer for å nevne noe.

Simuleringstreningen var populær. Rommet hvor
dette foregikk var fylt til randen av interesserte perso-
ner. Konkret fikk vi se en gruppe som fikk et scenario 
å jobbe ut fra, og så hvordan de simulerte den virkelig-
hetsnære situasjonen. De viste også hvordan en debrie-
fing kunne foregå. Vi var mange som så dette som et
gunstig hjelpemiddel for læring. Dette ga meg en fin
smakebit på hva simulering er!

Denne type kongress som gikk i Stavanger ser jeg i
etterkant på som et «must» for alle som er opptatt av
akuttmedisin og resuscitering. De forventningene jeg
hadde før jeg dro ble absolutt innfridd. Jeg fikk en fin
mulighet til å treffe kjente og knytte kontakter innen
miljøet både nasjonalt og internasjonalt. Som instruktør

i AHLR med særlig interesse for feltet, ble dette en lære-
rik, spennende og inspirerende kongress.

Hver dag ble avsluttet med et sosialt program. Jeg
kan nevne fjordcruise hvor vi fikk oppleve en omfat-
tende redningsøvelse på nært hold. «Ulykker» både i
vann og fjellvegg med full utrykning av helikopter og
redningsskøyter. Det var også mulighet for å besøke
Norsk luftambulanse sin stasjon i Stavanger, guidet tur
til Utstein kloster og besøk til Lærdal Medical A/S. Den
aller siste kvelden ble avsluttet med en tur til spektaku-
lære Prekestolen som jeg dessverre ikke fikk med meg
denne gangen…..men jeg hadde vært der en gang før!  

HLR-miljøet i Stavanger skal ha all ære av en flott,
inspirerende og profesjonelt gjennomført kongress.
Resuscitation 2006 ga meg solid innsikt i forskningen
som ligger til grunn for dagens retningslinjer. 

Aktuelle internettadresser: 
www.erc.edu og  www.nrr.org

RESUSCITATION 2006
Den 8.vitenskaplige kongressen til European Resuscitation Council (ERC), 

RESUSCITATION 2006, ble arrangert i Stavanger 10.-13. mai i år. Dette var en internasjonal
kongress med fokus på siste nytt innen forskning på hjerte-lungeredning (HLR).

Bruk av avansert måleutstyr for å evaluere kvaliteten på hjerte- lungeredningen.

Utflukter med simulerte redningsaksjoner til sjøs og
med helikopter (bildet til høyre) var lærerike innslag

som ga frisk luft og sosialt samvær attpå.



Second edition. Edited by Simon
Stewart and Lynda Blue. BMJ
Publishing Group 2004

Endelig en bok for hjertesviktsykepleiere,
der fokus er behandlingen pasienten får
ved en hjertesviktpoliklinikk. Boken er
skrevet av sykepleierne Simon Stewart
og Lynda Blue,  internasjonalt kjente og
pionerer innen behandlingen av hjerte-
sviktpasienter i poliklinikk. I tillegg har
de invitert andre forfattere til å skrive
enkelte kapitler. Boken er på engelsk,
men for meg, som middels flink i engelsk, så
var boken ikke umulig å lese.

Boken starter med hjertesvikt sett i lys av samfunns-
utvikling og samfunnsøkonomi. Boken henter opp sta-
tistikk fra studier som viser til betydningen av å ha en
etablert hjertesviktpoliklinikk, blant annet med tanke
på innleggelser og livskvalitet for hjertesviktpasienten.
Her kan en hente ut gode statistisk begrunnede argu-
menter for oppstart av hjertesviktpoliklinikker, for syke-
hus som ennå ikke har gjort det. 

Boken kommer med tips og råd til sykepleierens
oppgaver ved konsultasjon til hjertesvikt pasienten.
Boken gir gode råd om hvordan diagnostisering,
behandling, opplæring og støtte av pasienter kan skje.
Den ser også på læreforutsetningene og fleksibiliteten
på opplæringen av den kronisk syke hjertesviktpasien-
ten, også der oppfølgning ved hjemmebesøk vil være
nødvendig for de dårligste pasientene. Oppfølgningen
må være individuell. Boken viser særlig til Glasgow-stu-
diet, der hjemmebesøk var en del av oppfølgningen.
Leseren får også kjennskap til protokoller og datasam-
linger benyttet i studiet.  

I et kapittel ser en på den farmakologiske behand-
lingen av hjertesvikt fra spesialsykepleieres perspektiv.
Sykepleierens kunnskap kan være avgjørende for pasi-
entens etterlevelse av medikamenter. Kapitlet gjennom-
går alle de vanlige hjertesviktmedisinene; med virkning,
bivirkning og plan for opptitrering. Dette er noe som
jeg ikke har funnet tidligere, og som jeg har savnet. Her
står det beskrevet hva sykepleieren bør observere av
kliniske tegn hos pasienten i forbindelse med medisi-
nene. Kapitlet tar også opp de laboratorieprøver som
må følges for hvert medikament, og når en må reagere
på unormale prøvesvar.

En annet godt kapittel i boken tar for seg palliativ
behandling av hjertesvikt, noe jeg ikke har funnet mye
omtalt i annen litteratur.   

Siste del av boken tar for seg fremtids-
vier innen hjertesviktbehandlingen, og om
de kvalifikasjonene, kompetanse og utdan-
nelse en hjertesviktsykepleier bør ha for å
etterkomme fremtidens krav til god be-
handling av hjertesviktpasientene. 

Anmelder: Beate Holme,
Seksjonsoversykepleier
Hjertemed. poliklinikk 

Ullevål universitetssykehus
E-post: Beate.Holme@ulleval.no

Improving Outcomes 
in Chronic Heart Failure
Specialist nurse intervention from research to practice
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Bokanmeldel

På Sørlandet fikk vi være med på å arrangere NSF-
LKS sitt Vårseminar i 2005 (Kristiansand). Dette
ga oss en ypperlig anledning og et «puff» til å
danne en lokalgruppe av NSF-LKS i Vest Agder/
Aust Agder. 

Fra tidlig vinter 2005 har vi vært en konstituert grup-
pe fra Kristiansand, og vi jobber blant annet med å
rekruttere flere medlemmer, få i gang et større engasje-
ment, vedlikeholde og oppdatere kunnskap samt skape
en gunstig påvirkningsmulighet tilbake til landsstyret. 

Hovedmålet vårt har vært å etablere/organisere en
lokalgruppe i Vest- og Aust-Agder, men lite oppmøte på
valgmøtene har gjort at dette har drøyd ut i tid. Et av
hovedmålene er nå oppnådd: Etablert kontakt med
Arendal og gjennomført godkjent valg til lokalstyret. 

Ellers jobber vi med å videreføre LKS`mål og hand-
lingsplan på lokalt plan. Vi arrangerte i år to temakvelder
med fokus på hjerte og tobakk. Alle medlemmer i Vest-
og Aust-Agder inviteres til temakveldene, og årsmøte
avholdes også i den forbindelse. Styret har som mål å
generelt bli mer aktive for å profilere den yrkesgruppen
vi representerer, og vi kontinuerer arrangement av ulike
temakvelder.

Lokalstyret består av:
Kirsten Seivaag:
Sykepleier KardLab/2c. SSK, leder lokalstyret 
Elin Tobiassen: Sykepleier KardPol. SSK
Elin Andreassen: Sykepleier sengepost 2c SSK
Torunn Isaksen:
Intensivsykepleier HjerteIntensivEnhet / KardLab SSK
Inger Skarpenes:
Intensivsykepleier Hjerteovervåkingen SSA
Eva Naustvik: Sykepleier sengepost 2c SSA
Kai Rune Glomså:
Sykepleier Hjerteovervåking / sengepost 2C SSK

BokanmeldelDet friske og
Det syke mennesket
Bind II. Forfatter Vegard Bruun Wyller

Vegard Bruun Wyllers bøker fra Akribes forlag  «Det
friske og Det syke mennesket» som ble utgitt i fjor,
startet med å få to priser for god design og er unekte-
lig et lekkert verk. Dette er et kjempeprosjekt som har
involvert mange mennesker over lang tid: forfattere,
medforfattere, medisinske rådgivere og illustratører
med flere. Hvis du har godt om plass i bokhyllen kan
dette være verket for deg. Bøkene er skrevet for syke-
pleiestudenter og sykepleiere i etter- og videreutdan-
ning. De kan også brukes som oppslagsverk i klinikken
selv om de ikke akkurat er noe å ha i lommen. Akri-
bes nye læreverk dekker pensumkravene i de fleste fag
i sykepleierutdanningen. Konseptet er to bøker i en
ringperminnbindning som har én felles perm. På den
ene siden presenteres den friske kroppens funksjoner
og på motstående side presenteres tilhørende syk-
dommer. Det friske mennesket tar for seg alt som er
normalt med hovedvekt på anatomi, fysiologi og hvor-
dan kroppen opprettholder indre likevekt. Det syke
mennesket omhandler sykdommer i de ulike organe-
ne, med gjennomgang av patofysiologi, mikrobiologi,
undersøkelser og behandling, inkludert farmakologi.
Verket er rikt illustrert med utrolig flotte illustrasjoner
av Kari Toverud, for øvrig Norges eneste sertifiserte
medisinske illustratør med 5-årig utdanning fra USA. 

Teksten inneholder sykehistorier underveis som
godt demonstrerer hvordan teoretisk kunnskap kan få

praktisk anvendelse og gir en
god «sykepleietouch» i all syk-
domslære. Det tipses også om
utfyllende litteratur for den som
vil vite mer. Et fint stikkordre-
gister gjør at det blir lett å finne
frem. Bak i appendix i alle bind
finnes nyttige tabeller over enhe-
tene som benyttes i SI-systemet og referanseområder
for fysiologiske variabler og klinisk-kjemiske analyser.
Hele verket består av seks bind og det som er av størst
interesse for de kardiologiske sykepleierne er bind to,
som tar for seg sirkulasjons- og respirasjonsorganene.
I Det friske mennesket er det god repetisjon om ana-
tomi og fysiologi. Trykkforhold, sirkulasjonsregulering,
ledningssystemet og hjertets egen blodforsyning for-
klares godt. For den som er spesielt interessert i EKG
vies det normale EKG et eget kapittel med tekst og
illustrasjoner. I Det syke mennesket finner vi igjen
diagnosene vi steller med til daglig og behandlingen
av dem, pedagogisk godt forklart og  godt illustrert.
Generell aterosklerose, aortaaneurisme, iskemisk hjer-
tesykdom, klaffefeil, arytmier, kardiomyopati og hjer-
tesvikt omhandles. Etter hver sykdomsdiagnose for-
klares også bruken av de vanligste medikamentty-
pene. Det meste man kan finne på å lure på, går det an
å slå opp og få svar på i dette bind. Undertegnede sav-
ner dog kapittelet om høyt blodtrykk. Det har man
valgt å plassere blant nyresykdommer.

Anmelder: Carina Alm, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen

Lokalgruppen
Presentasjon av 
lokalstyret NSF-LKS

Vest Agder/
Aust-Agder

Fra venstre: 
Elin Andreassen, 

Torunn Isaksen, Kirsten
Seivaag, Elin Tobiassen,

Inger Skarpenes og nede
til høyre Kai Rune

Glomså.
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Tone M. Norekvål 
Fag- og forskningssjukepleiar/stipendiat, Hjerteavdelingen,
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
e-mail: tone.norekval@helse-bergen.no

Å sende inn abstract til møter og kongressar er blitt
meir vanleg også i sjukepleiefora. I 2001 starta
Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS)
med abstractinvitasjon til  dei årlege seminara. Fram til
no har dette gitt seg utslag i eit spennande program
med muntlege presentasjonar og pos-
tere. Hjerteposten har publisert abstracts
frå seminara i dei fleste nummer sidan
då. I 2006 var det 115 innsendte abstracts
til Annual Springmeeting on Cardiovas-
cular Nursing i Bergen, og alle aksepterte
abstract blei publisert i supplement til
European Journal of Cardiovascular
Nursing (1). Prisabstracta blei publisert i
siste nummer av Hjerteposten (2). I Hel-
se Bergen har det vore arrangert kurs i
korleis skrive abstracts tre år på rad. Oppslutningen 
har vore god, og antal og kvaliteten på abstracts til det
årlege symposiet har auka. Å lære å skrive abstracts er
også ein del av Vidareutdanning i kardiologisk syke-
pleie. På slutten av utdanninga blir det arrangert eit
seminar der alle studentane presenterer sine arbeid i
form av poster eller munt-
leg presentasjon. Abstracta
blir trykt i seminarkom-
pendiet. Dette er ein god
måte å oppøve systematisk
og kritisk tenkning på (3,
4). Imidlertid er kunnska-
pen om korleis skrive eit
godt abstract begrensa hjå
sjukepleiarar flest. Som for
alt anna er det trening og
atter trening som gjeld
også her. Dette er den første delen i ei artikkelrekke
som tek for seg dei ulike delar av publikasjonsprosessen
i eit prosjekt. 

Kvifor skrive abstract?
Å sende inn abstract til lokale, nasjonale og internasjo-
nale kongressar og møter er ein viktig del av prosessen
når ein driv forsknings- og utviklingsarbeid. Å løfte
arbeidet fram i lyset er sentralt, og er noko vi som sju-
kepleiarar må vidareutvikle oss i. På denne måten kjem
vår kunnskap andre til gode, vi kan lære av kvarandre og

minske antalet ’finne hjulet opp på nytt’-prosjekt. Vi 
har også ei plikt til å publisere våre resultat når eit pro-
sjekt er ferdigstilt. Det kan hevdast å vere direkte uetisk
å legge resultata i ei skuff . Både å lese og skrive abstract
er å oppøve eit konstruktivt kritisk blikk. Vi får trening
i å gi kvarandre konstruktive tilbakemeldingar, og å
motta desse på ein profesjonell måte. 

Abstract – kva det er og kva det ikkje er 
Eit abstract er kort og godt eit sammendrag. Imidlertid
skal sammendraget skrivast på eit systematisk vis, og er

dermed ikkje ei side med fri
forteljing. Strukturen er vik-
tig (5, 6). Denne artikkelen
tek for seg kvar enkelt kom-
ponent av abstractet, og gir
råd i høve form og innhald.
Det er ikkje berre reine
forskningsprosjekt som kan
formidlast på denne måten.
Også fagutviklings- og kvali-
tetutviklingsprosjekt, ein ny

sjukepleieprosedyre, behandlingsmetode eller problem-
stilling knytt til ei pasientgruppe kan vere aktuelt. 
Både kongressen til NSF-LKS og Annual Springmeeting
on Cardiovascular Nursing aksepterer denne type
abstracts. 

Tittel
Tittelen skal vekke interesse hjå lesa-
ren. Den bør vere mest mogeleg infor-
mativ slik at det er lett å forstå kva
dette handlar om. Det kan vere lurt å
tenke ut ein fengande ’catchy’ tittel
som skil seg ut frå den store mengden.
Dette kan bidra til at dei som vurderer
abstracta, og i neste omgang deltaka-
rane på kongressen, fattar interesse for
nettopp ditt abstract. Det er imidlertid
viktig å ha i mente kva type kongress

ein sender inn abstractet til og kva tema ein omhandlar.
For lausslupne titlar passar ikkje i alle høve. Å lage titte-
len i form av eit spørsmål kan vere ein god ide.
Imidlertid må ein sørge for at ein svarar på spørsmålet,
og at det har samanheng med teksten under. 

Bakgrunn
Abstractet startar med at ein gjer kort greie for bak-
grunnen for prosjektet. Kvifor starta prosjektet opp?
Her dreg ein gjerne også litt større linjer og løftar tema-
et fram. Avsnittet endar med å klargjere målet med pro-

Det handlar om å dele kunnskap med
andre, men korleis skrive abstract?

Øivind Kristensen

For oss hjertesviktsykepleiere som var i Barce-
lona for å delta på World Congress of Cardiology
i september, var Morten Gruntvig sin presenta-
sjon av den norske hjertesviktdatabasen et av
høydepunktene.

Data som vi har registrert i flere år ble lagt fram på
den største av de kardiologiske kongressene.

Bakgrunnen for en norsk hjertesviktdatabase var at
sykehus rundt omkring i landet hadde begynte å opp-
rette hjertesviktpoliklinikker på slutten av 1990-årene.
For å kunne kvalitetssikre disse poliklinikkene tok de
fire kardiologene Morten Gruntvig, Torstein Hole, Lars
Gullestad og Arne Westerheim initiativet til databasen. 

Hjertesviktdatabasen ble opprettet høsten 2000 med
hjertesviktpoliklinikker fra 11 sykehus i Norge. Det ble
startet som et ettårig prosjekt og gikk ut på å registrere
utredning og behandlingstiltak overfor pasienter med
hjertesvikt. Prosjektet fikk godkjenning fra datatilsynet
og ble vurdert av Regional komité for forskningsetikk.
Erfaringene fra prosjektet var så positive at hjertesvikt-
databasen ble videreført og høsten 2006 er tallet på
hjertesviktpoliklinikker fra norske sykehus økt til 24.

Før hjertesviktdatabasen ble oppdrettet hadde vi lite
data om behandling av pasienter med hjertesvikt fra
Norge. Med opprettelsen ønsket man mer kunnskap om
pasientsammensetning og hvordan pasientene undersø-
kes og behandles ved norske sykehus. Samtidig var det
et ønske å kunne se hvordan pasienter behandles i eget
sykehus sammenlignet med andre norske sykehus, og
med sykehus i utlandet.

Det er pasienter med hjertesvikt som inkluderes i
hjertesviktdatabasen. Til dette kreves informert samtyk-
ke fra pasienten. De blir registret tre ganger i databasen. 

Første besøk er første gang pasienten møter ved
hjertesviktpoliklinikken. Her fører en inn basisdata og
medisinstatus. Pasienten fyller ut et livskvalitetskjema
(Minnesota-skjema norsk versjon). 

Andre besøk er når pasienten er behandlet ferdig
ved hjertesviktpoliklinikken. En registrerer data og me-
disinstatus.

Tredje besøk skjer minst 6 måneder etter andre
registrering. Her registrerer en data, medisinstatus og
pasienten fyller ut Minnesota-skjema.

Det blir registrert til sammen 56 forskjellige parame-
tre i databasen.

Det er til nå blitt registrert nesten 4000 pasienter
(3856 september -06).

Hva kan vi så lese ut av alle disse data?
Vi ser at nesten alle (90%) av pasientene i databasen er
blitt henvist fra eget sykehus. De fleste (78 %) har fått
diagnosen hjertesvikt enten ved ekkokardiografi el-
ler koronar angiografi. Hovedårsaken til hjertesvikt er
koronar hjertesykdom (57 %) fulgt av cardiomyopati 
(14.3 %).

Det er flest menn (70 %) som er inkludert i databa-
sen. Menn er videre litt yngre (70 år) enn kvinner (73
år).  Ser en på hvor alvorlig hjertesvikten til pasientene
i databasen er, har 70 % en ejeksjonsfraksjon (EF) under
40 %. De aller fleste (90 %) befinner som i NYHA-funk-
sjonsklasse II-III. 

I Barcelona var det første gang hjertesviktdatabasen
ble presentert. I tiden fremover vil det nok bli presen-
tert flere data både fra leger og sykepleiere. For oss
sykepleiere er det særlig data fra Minnesota-skjemaet
som er av interesse. De kan blant annet brukes til en
Mastergrad.

Hjertesviktdatabase

Eit abstract er eit strukturert saman-
drag.

Tittelen skal vekke interesse og vere infor-
mativ.

«Ny» NSF-LKS nettside

Det har til tider vært problemer med å komme inn på
nettsiden. Vi håper at det nye systemet blir bedre og at
det i omleggingsfasen ikke medfører noen problemer
for tilgangen til siden. 

Målet med nettsiden er at relevant og nyttig infor-
masjon skal være lett tilgjengelig. Det kan være infor-
masjon om ulike arrangementer, prosjekter, stipendut-

lysninger og relevante artikler. Vi ønsker en aktiv og
informativ nettside. Er det noe spennende som har
skjedd eller som skjer, og som andre kan ha nytte av å
vite om, en temakveld som skal arrangeres, publiserte
fagartikler etc sendes det som vedlegg til nettansvarlig
(anita.isaksen@hjemme.no eller anita.isaksen@helse-
bergen.no ) som da legger det ut på nettsiden.

NSF-LKS har en egen nettside  www.sykepleierforbundet.no/lks
Nettsiden oppdateres jevnlig av styrets nettansvarlige. Fra 1. november 2006 
vil denne nettsiden bli oppgradert, og vi vil bl.a. få ny layout.
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sjektet. Det hender også at målet blir formulert ekspli-
sitt under eiga overskrift. Sjekk retningslinjene til den
aktuelle kongressen.

Metode
I metodedelen skal framgangsmåten konsist beskrivast.
Aktuelle spørsmål å svare på kan vere: Kva design vart
nytta (til dømes spørreundersøkelse/survey med fleire
målingar (longitudinelt) eller eit måletidspunkt (tverr-
snitt) eller eksperiment/kvasieksperiment)? Korleis
gjekk du fram? Kven var med, kor mange blei forespurt
og kva var svarprosenten? Kva instrument (til dømes
spørreskjema), utstyr og hjelpemiddel blei nytta?
Korleis blei data analysert?

Resultat
Resultata utgjer hoveddelen av abstractet. Det er dette
lesaren hovedsakleg er interessert i. Det er viktig å ikkje
falle for fristelsen å rapportere alle resultat frå heile pro-
sjektet, men sørge for at ein held seg til det som er fokus
for akkurat dette abstractet. Med andre ord gjer ein eit
utvalg av resultata. Andre resultat i prosjektet kan gi
grunnlag for andre vinklingar og dermed fleire abstract.
Negative resultat er også resultat, men blir sjeldan publi-
sert. I det store og heile kan dette medføre at vi gjer stu-
diar som strengt tatt ikkje skulle vore utført, men grun-
na upubliserte negative resultat er vi uvitande om dette.
Dersom vi får resultat som i utgangspunktet er skuf-
fande og gjerne ikkje så overraskande er det derfor vik-
tig å rapportere dette også.

Konklusjon
I konklusjonen presenterer ein hovedtrekk frå resultata
og set dette inn i ein sammenheng. Den vanlegaste grøf-
ta å falle i er å dra konklusjonen lenger enn ein har dek-
ning for i data. Konsekvensar for praksis blir gjerne også
beskrive her, samt forslag til vidare
forskning. 

Medforfattarar
Det er utelukkande positivt at det
er fleire forfattarar med på abstrac-
tet. Dette kan vere med på å signa-
liserer fleire ting; samarbeid, tverr-
faglegheit og kvalifisert vegleiing. Å
invitere til medforfattarskap er
også ein måte å gi honnør til dei
som har bidrege på ulike måtar. Det
er som oftast prosjektleiar som er
førsteforfattar, med unntak av der-
som prosjektet er stort og har flei-
re delprosjekt. Det kan då vere
både fornuftig og naturleg å dele
på skrivearbeidet. Førsteforfattar er
den som fører abstractet i pennen,
har hatt hovedarbeidet i prosjek-
tet, skrive prosjektplanen og som

kan stoffet best. Vegleiar står som oftast sist i forfattar-
rekka. Andreforfattar er også ein sentral forfattarplass,
og er gjerne ein bivegleiar eller ein person som har
bidrege mykje inn i prosjektet. Dei øvrige medforfatta-
rane blir gjerne sett i alfabetisk rekkefølge mellom før-
ste-, andre- og sisteforfattar. På denne måten kan lesaren
anta kva rolle dei ulike forfattarane har hatt i prosjektet.
Det er vanleg å oppgi navn og arbeidsstad (arbeidsstad
i fotnote ramsa opp under navna). Det er ikkje vanleg å
ha med stillingstittel, i så fall er det grad ein oppgir (RN
eller MD og BSc, MSc eller PhD). Det er verdt å merke
seg at det finnst reglar for forfattarskap som inneber
krav til kva forfattarane skal ha bidrege med. Dette blir
refert til som dei såkalla Vancouver-reglane (7).

Teknisk oppsett og retningslinjer 
Alle kongressar som lyser etter abstracts har retninglin-
jer for skrifttype, antal ord og type overskrifter (sjå
abstractutlysing side 47). Frist for innsending er angitt,
og denne blir som oftast oppgitt meir enn eit halvår i
forvegen. Det skulle derfor vere tid nok, men det gjeld å
følge med i timen. Fristen er absolutt, og dersom klok-
keslett ikkje er oppgitt gjeld fristen fram til midnatt.
Sjølv om det gjerne er lett for å arbeide med teksten
heilt opp mot tidsfristen er ikkje det å anbefale.
Risikoen for feil er større. Hugs at også medforfattarar
skal ha anledning til å lese gjennom teksten og kom-
mentere. Følg krava i utlysningsteksten og retningslin-
jene nøyaktig. Unngå skrivefeil og dårleg språk.
Forkortingar skal ikkje nyttast utan at heile ordet har
vore skrive ut først med forkortinga i parantes. Unngå
telegramstil, og bruke heile setningar. Dei aller fleste
kongressar nyttar seg av elektronisk submission-system.
Det kan vere at abstractet skal sendast inn på mail, eller
at det skal skrivast inn i ein elektronisk database.
Dersom abstractet skal sendast inn som vedlegg til mail

kan det vere lurt å lagre dokumentet med etternavnet
ditt dersom ikkje anna er oppgitt. 

Gulrøtter…
Fleire kongressar (som
NSF-LKS) tilbyr fri delta-
karavgift til dei som får
akseptert abstract til
fritt foredrag. Dette er
heilt klart med på å
redusere kostnader og
er ei gulrot til å sende
inn. Fleire organisasjo-
nar lyser også ut sti-
pend som kan søkjast av dei som får akseptert. Til
dømes lyser NSF-LKS ut eigne stipend til Annual
Springmeeting on Cardiovascular Nursing. Å ha fått
akseptert abstract er også eit godt argument for å få
midlar frå arbeidsplassen til å reise på kongressen. Fleire
og fleire avdelingar praktiserer at dei som har abstract
å presentere blir først prioritert. Dernest er det viktig å
kunne konkret vise til fagleg aktivitet på eigen CV.
Viktigast av alt er likevel å dele nyvunnen kunnskap og
erfaring med kollegaer. Eit akseptert abstract kan der-
med åpne for mange nye mogelegheiter; både kontruk-
tiv tilbakemelding på prosjektet, markedsføring av
eigen arbeidsplass, dokumentert fagleg aktivitet og auka
nettverk.

Just do it!
Å skrive abstract er ein modningsprosess, og det er sjel-
dan det første utkastet er det mest vellykka. Det krevst

normalt mange gjennomarbeidingar og rundar
forfattarane i mellom. Når ballen har begynt å rulle
er det faktisk svært givande. Imidlertid kan det
største hinderet vere å få prosessen i gang. Å vente
på inspirasjon er som oftast nyttelaust, og tid har
vi aldri, så her gjeld det å prioritere. Som Tiny
Jaarsma (8) seier i sin editorial i European Journal
of Cardiovascular Nursing: Just do it!
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Døme på abstractutlysing med detaljerte retningslinjer; internasjonal kongress.

Å komme i gang med skrivingen
er ofte det største hinderet.

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

NSF-LKS kongressen Stavanger 19. – 21. april 2007

Invitasjon til frie foredrag 
og posterpresentasjoner

Ønsker du å delta, sender du oss et sammendrag –
abstract - innen 01.12.06.

Sammendraget (abstractet) – ca 1/2 til 1 side - bør
inneholde:

• Tittel på presentasjon
• Bakgrunn for prosjektet / 

hensikt med presentasjonen
• Metode som er brukt (dersom det er aktuelt)
• Resultat/konklusjon og/eller konsekvenser 

for praksis

Oppgi om innlegg/poster er presentert tidligere og
eventuelt hvor. Opplys om navn, tittel, arbeidssted,
adresse, mail og telefon.
Dere kan være flere om å lage foredrag og pos-
ter. 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 abstract til fritt foredrag vil foredrags-
holder få fri kongressavgift!

Sammendraget sendes LKS v/ Kari Hanne Gjeilo, mailadresse: kari.hanne.gjeilo@stolav.no
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Stipend
Herved utlyses 1 stipend på kr. 10 000,-
til sykepleiere som ønsker opplæring/videreutdanning innen hjertesvikt.

Stipendmottager må være medlem av NSF-LKS. Etter endt stipendperiode
forventes et innlegg i Hjerteposten eller annet NSF-LKS forum. 

Det søkes på eget søknadsskjema. Dette finnes på vår nettside: 
www.sykepleierforbundet.no/lks eller fåes ved henvendelse til 
NSF-LKS , Postboks 117 Kristianborg, 5822 Bergen.

Søknadsfrist: 1. mars  2007

Stipendene tildeles sykepleiere som
• skal presentere egne prosjekter eller holde foredrag
• ønsker å delta på seminar/kongresser
• ønsker støtte til faglig prosjekt/utviklingsarbeid (ikke utdanning)
• ønsker hospitering ved sykehus/institusjoner/innenlands/

utenlands

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

være betalt
• Reiseregning med originalkvitteringer leveres NSF-LKS 

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

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

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

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

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

eller kan fåes ved henvendelse til 
NSF-LKS, Postboks 117 Kristianborg, 5822 BERGEN

Søknadsfrist:
Søknaden må være NSF-LKS i hende 1. mars 2007.

NSF-LKS´ 
medlemsstipend våren 2007

NSF-LKS har siden 1995 tilbudt våre medlemmer stipend 
for å stimulere til faglig aktivitet innenfor kardiologisk sykepleie.
Vi lyser derfor med dette ut 

fire stipend à kr 5000,-.

Søkere må oppfylle følgende krav:
• Medlemsskap NSF-LKS siste 2 år
• Medlemskontingenten for siste og inneværende år skal være betalt
• Reiseregning med originalkvitteringer leveres NSF-LKS etter gjennomført reise
• Rapport fra kongressen skal leveres NSF-LKS etter gjennomført reise
• Rapporten fra kongressen skal kunne publiseres i «Hjerteposten» eller 

annet LKS-forum

Søknaden må inneholde budsjett med anslåtte utgifter. 
Stipendet vil bli utbetalt mot dokumenterte utgifter når rapporten er godkjent.

Søknadsskjema finnes på vår internettside: www.sykepleierforbundet.no/lks
eller kan fåes ved henvendelse til 
NSF-LKS, Postboks 117 Kristianborg, 5822 BERGEN

Søknadsfrist: Søknaden må være NSF-LKS i hende 20. januar 2007

NSF-LKS´ utlyser Stipend Spring Meeting, Manchester 2007

NSF-LKS ønsker å stimulere til faglig aktivitet ved 
«The 7th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing»,
Manchester 23.-24. mars, og lyser med dette ut:

Tre stipend à kr 5.000,-
til medlemmer som får antatt abstrakt
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KONGRESSKALENDER 2006   
Tid og sted Kongresser, seminar, symposium og møter Internettadr. og abstractfrister

02. - 03. november 2006 Hjertesviktforum www.kongress.no
Oslo

06. - 09. desember 2006 EUROECHO 10,  Annual meeting of the European www.euroecho.org
Praha, Tsjekkia Association of Echocardiography Abstractfrist: 31.05.06

26. - 28. januar 2007 Kardiologisk vintermøte www.kongrex.no
Lillehammer

18. - 22. februar 2007 The 3rd International Symposium on www.echodavos.info
Davos, Sveits Advances in Arrhythmias

23. - 24.mars 2007 7th Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing www.escardio.org
Manchester, UK Abstractfrist 01.12.06. 

19. - 21. april 2007 NSF-LKS 21. Kongress og Generalforsamling 2007 www.kongress.no
Stavanger Abstractfrist: 01.12.06

3 .- 5. mai 2007 Oslo Kardiologisk Vårmøte 2007 www.congrex.no/ncs-vaarmote

10. – 12. mai 2007 Heart Rhythm 2007 - 28th Annual Scientific Sessions www.HRSonline.org
Denver Colorado, USA Abstractfrist: 30.11.06

06. - 08. juni 2007 XXI Nordic Congress of Cardiology fcs@sydanliitto.fi
Oulo, Finland Nordisk kardiologisk kongress 2007 Abstractfrist: 01.02.07

09. – 12. juni 2007 Heart Failure 2007 www.escardio.org
Hamburg, Tyskland Abstractfrist: 14.01.06

19. - 21. juni Progress in Acute Coronary Syndromes www.aimgrpup.it/2007/pacs
2007 Roma, Italia

24. - 27. juni 2007 Europace 2007 www.escardio.org/EHRA
Lisboan, Portugal

27 juni – 1. juli 2007 1st World Congress on Controversies in www.comtecmed.com/ccare
Berlin, Tyskland Cardiovascular Diseases (C-Care) Abstractfrist: 01.02.07

01. – 05. september 2007 ESC Congress 2007 www.escardio.org
Wien, Østerrike Abstractfrist: 14.02.07

7. – 10. oktober 2007 Venice Arrhythmias 2007. 
Venezia, Italia 10th International Workshop on Cardiac Arrhythmias www.venicearrhythmias.org

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

St. Jude Medical offers a wide range of products and therapies to help

you better manage your patients with atrial fibrillation and/or heart

failure. Both our Cardiac Rhythm Management and Atrial Fibrillation

divisions continuously strive to provide you with high-quality products

that deliver the best-suited therapy to your patients.

Visit our booth #A24 at Cardiostim on level Agora 2.

For more information on our products and solutions for your patients,

please contact your local St. Jude Medical office. More information

on St. Jude Medical and local office contact details can be found on

www.sjm.com

Unless otherwise noted, ™ indicates that the name is a trademark of, or licensed to,

St. Jude Medical, or one of its subsidiaries. © 2006 St. Jude Medical All rights reserved.

EpicTM II
ICD Family

MerlinTM

Patient Care System

SafireTM

Bi-Directional Ablation Catheter
EpicorTM

Cardiac Ablation System Ensite®

3D Mapping Navigation System

success
stories

Everyone’s a winner. Be part of it.

CPSTM

Cardiac Positioning System

Stavanger 19. – 21. april 2007
I forrige nummer av Hjerteposten (02-06) var kongressen i Stavanger annonsert 

med feil dato (18. – 20. april). Dette gjaldt ikke flyeren som hadde korrekt dato. Vi
vil derfor presisere at NSF-LKS kongressen i Stavanger 2007 er 19. – 21. april 2007.

NB!



Returadresse:
NSF-LKS
Postboks 117, Kristianborg
5822 BergenB

PORTO BETALT
VED

INNLEVERINGA
P.P

NORGE / NOREG

Jeg vil bli medlem i NSF-LKS (Medlemsskap forutsetter medlemsskap i NSF)

Navn Medlemsnr. NSF:

Sykehus/Avdeling Tittel

Privatadresse

Postnr/-sted

Tlf. privat Tlf. arbeid

E-post

Svarslipp sendes: NSF-LKS, Postboks 117, Kristianborg, 5822 Bergen
Påmelding også via www.sykepleierforbundet.no/lks Medlemsansvarlig i NSF: tlf.: 22 04 33 12
Medlemsansvarlig NSF-LKS: Guri H. Gundersen. E-post: gurigundersen@sensewave.com

Nå er vi snart 1000 medlemmer!
– vi mangler bare 34 . . .

Medlemsfordeler
• Hjerteposten: 3 nummer i året av
vårt eget fagtidsskrift
• Muligheter til å søke stipend
• Muligheter til å søke prosjektmidler
fra NSF via NSF-LKS
• Rimeligere seminaravgift på vår
årlige kongress
• Et nasjonalt og internasjonalt nett-
verk av sykepleiere som jobber med
hjertepasienter
• Støttemedlemskap i Norsk Cardio-
logisk Selskap (NCS) www.hjerte.no

• Mulighet for abonnement på
Hjerteforum, tidsskriftet til NCS,
200,- per år
• Gratisabonnement på Lipid-
forum – se egen innsendingsblan-
kett annet sted Hjerteposten

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

Verving av: 3 medlemmer - krus
5 medlemmer - termos, 
7 medlemmer - visittkortmappe

Verving av 10 medlemmer - 
Fri deltageravgift 
på kongressen i Stavanger 
19. - 21. april 2007.

NB! De som ikke har betalt purring på
medlemskontingent vil få giro med dobbel
kontingent påfølgende år. Dersom kon-
tingenten ikke blir betalt to år på rad, blir
medlemskapet avsluttet automatisk.

Du som allerede er medlem jobber kanskje sammen med noen som ikke er
det? Du vet at det er flotte vervepremier å vinne? Kanskje du er aktiv i et
lokallag? Da utfordrer vi dere til å ta et krafttak nå, slik at vi når målet med
å bli 1000 medlemmer i NSF-LKS. Med mange medlemmer får vi større
tyngde i ulike fora; fagpolitisk i NSF, mot politikere, media og i samfunnet
ellers.

Både enkeltmedlemmer og lokallag kan verve!
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