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Hjertesviktforum 2019

Ved å dele i små grupper fikk mange prøve seg på
håndholdt ultralyd.

Sykehusprest Øyvind T.
Sørensen under sitt foredrag
om ”Den tunge samtalen” i
sesjonen om palliasjon ved
hjertesvikt.

14. og 15. november var det igjen klart for hjertesviktforum og rundt
hundre deltakere fra hele landet var samlet på Scandic Lerkendal i
Trondheim.
Norsk
Hjertsviktforum
er en ideel
organisasjon for
helsepersonell med
spesiell interesse for
for Hjertesvikt.
Hovedmålet vårt er
å arrangere et årlig
tverrfaglig seminar
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Både sykepleiere, leger og fysioterapeuter var representert. Forumet er et
viktig samlingspunkt for de som jobber
tett med hjertesviktpasienter i hverdagen. Møtet ble, som i fjor, arrangert
direkte i etterkant av Norsk Hjertesviktregister sitt seminar, slik at mange
deltok begge steder. Programmet
var innholdsrikt og variert. Torsdag
ettermiddag startet med en god og
praktisk forelesning om volumstatus
og diurese ved hjertesvikt - vurdering
og behandling. Mange gode råd og ta
med seg videre derfra. Et fast innslag
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i programmet er forskningsforum hvor
det i år var effekt av trening som ble
presentert. Hva passer vel da bedre
enn å avslutte med en treningsøkt.
Det var godt oppmøte, og blant de
som deltok var det bred enighet om at
dette gjerne kunne gjentas.
Fredag var det ulike tema på programmet, blant annet hjertesvikt med
bevart ejeksjonsfraksjon og kardial
amyloidose. Nyttige foredrag med
relevante problemstillinger for de
som jobber med hjertesviktpasienten

Utprøving av øvelser for pasienter med hjertesvikt var et populært
innslag på årets program.

på poliklinikk. Videre ble det en sesjon med
palliasjon sett fra ulike vinkler. Hvor står vi, hva
gjør vi og den tunge samtalen.
En favoritt på programmet dette seminaret var
foredraget «Ultralyd i sykepleiehånd - volumstatus, lungestuvning og pleuravæske», med
etterfølgende praktisk demonstrasjon. Vi delte
oss i flere små grupper slik at de fleste fikk
forsøke selv. For mange sykepleiere på hjertesviktpoliklinikken er bruk av ultralyd blitt en
etablert del av behandlingen, mens flere steder
er i oppstartsfase. Mange ble nok inspirert til å
implementere dette sin poliklinikk.

første. Vi ønsker at presentasjon av de ulike
hjertesviktpoliklinikkene skal bli et av våre faste
innslag. Dette gir oss mulighet til å bli bedre
kjent og samtidig gir det rom for nyttig samtale
og diskusjon om hvordan en hjertesviktpoliklinikk best driftes.
Vi hadde 2 fine dager i Trondheim med godt
faglig innhold, deilig mat og sosialt samvær.
Dato for Norsk hjertesviktforum i 2020, blir 5 og
6. november i Oslo kongressenter.
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Avslutningsvis fikk vi ta del i et tilbakeblikk på
sykepleierens rolle på hjertesviktpoliklinikken,
samt en kort presentasjon av hjertesviktpoliklinikken i Sykehuset Østfold som var en landets
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