
Hvordan kan sykepleierne på Rikshospitalet 
samarbeide med sykepleierne på lokale 

hjertesviktpoliklinikker om oppfølgingen av 
pasienter som venter på hjertetransplantasjon 

(HTx /Tx cor)?  

Spes.spl., klinisk spesialist i sykepleie og Tx-spl. Anne Relbo Authen  
på vegne av 

Tx-enheten v/Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet HF 



Oppfølgingen går hånd i hånd
- lokalt og sentralt

Hjertesvikt oppfølgingen Transplantasjonsoppfølgingen 
– en ny sjanse – «et nytt liv»



Tx cor venteliste
• F.o.m. 2009-2019 (pr d.d.)

har 20 personer dødd 
mens de ventet på et 
nytt hjerte

• 3 av dem ventet på re-Tx

• 15-20 pasienter i 
gjennomsnitt på 
ventelisten til en hver tid 
(nå bare 6 stk)

• Ca. 20% har en tilstand 
som gjør at de ikke kan 
vente hjemme

• Ca. 30-35 HTx i Norge/år

• Utført 958 HTx i Norge 
totalt (nov. 1983 - d.d.)



Indikasjoner for HTx:
• Terminal hjertesvikt m/forventet 

levetid under 6-12  måneder
• All annen medisinsk og/eller 

kirurgisk behandling skal være 
vurdert, forsøkt eller funnet 
uaktuell

• Funksjonsklasse (NYHA III-IV)

• Pasienten skal være maksimalt 
motivert

• Være i stand til å følge et nøyaktig 
og omfattende regime       

• Overlevelse og livskvalitet forventes 
å bli bedre etter transplantasjon

• ----------------------

Kontraindikasjoner
• Irreversibel, høy lunge-

karmotstand
• Systemsykdom som gir 

begrensede leveutsikter
• Psykisk ustabilitet
• Alkohol-, medikament- eller 

stoffmisbruk
• Akutt kompliserende sykdom 

og infeksjoner m.m
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hva med dem som får avslag,    
hvordan følge opp, da?



Ser du hvem jeg er?
Like viktig som å vite hvilken 
sykdom et menneske har, 
er det å vite
hvilket  menneske
som har sykdommen

Hippokrates
(lånt fra Liv Hopen)

-----------------
- Hvilken «ryggsekk» har 

pasienten med seg? 
(alder, livsfase, sykdoms-

forløp og erfaring med  
helsevesen fra før) vi kan vektlegge både like og ulike 

faktorer ved lokalsykehus og sentralt 
på Rikshospitalet  i møtet med - og i 
oppfølgingen av vår felles pasient 



Hjertesvikt sykepleier

• Anbefalte guidelines og retningslinjer for 
oppfølging av hjertesvikt tilstrebes. 

• Hjertesvikt sykepleier arbeider selvstendig 
med delegert ansvar for medikamentell –
og ikke medikamentell oppfølging  av
hjertesvikten

(Hjerteposten nr 1 2019)



Pasientansvarlig sykepleier (PAS)
Ved utredning:

• 1-2 PAS (primærkontakt og 
sekundærkontakt) 
opprettes så snart som 
mulig etter at utredning 
starter for å bli best mulig 
kjent med pasienten 

• Forklarer utredningens 
prinsipper og hva de ulike 
undersøkelser går ut på

I ventetiden:
• Telefon oppfølging . Hyppighet etter 

avtale med pasienten
• Oriente Tx-kyndig kardiolog 

(overlege) hvis endring i pasientens 
tilstand. 

• Repetere retningslinjene som er gitt 
for innkalling HTx (transport plan, 
praktiske gjøremål, sikre 
ektefelle/barnepass/husdyr / hage 
/post osv)  

• Forslag: Avklare den lokale 
poliklinikks rolle med pasienten 

• Lytte og støtte i fht tanker og 
følelser som oppstår underveis i 
forløpet



Tx-sykepleiers kartlegging og oppgaver 
I utredningen: 

• Kartlegger motivasjon og kunnskap, 
forståelse (i samarbeid med sosionom og  
psykosomatisk  utredning). 

• Kjenner han/hun noen som er 
transplantert? 

• Har pasienten snakket med sine 
pårørende? Hva er deres holdning? 

• Hvem kan ta seg av barnas reaksjoner 
(helsesøster – BUP – familie/venner?)

• Hva forventer de av livet som 
transplantert? (Prognose, etterbehandling, 
psykososialt)

• Gir ut boka ”Et nytt hjerte” og 
gjennomgå transplantasjonsprosessen

Ved aksept og ventetidsfasen:
• Utarbeider og forklarer transportplanen

• Snakker om forholdsregler i ventetid 
- Unngå infeksjon
- Alltid tilgjengelig på telefon
- Ikke reise utenfor Norges grenser
- Ha en bag pakket klar til sykehus-

oppholdet 
- Unngå å opplyse tidspunkt  som kan 

knyttes opp mot HTx på sosiale medier, 
intervjuer  etc. 

• Gir ut pårørende brosjyren og evt. hefte 
til barna: «Pappa på ha et nytt hjerte»

• Tilgjengelig for råd og veiledning 

Tx-sykepleier er tilgjengelig i et livsløpsperspektiv.  
Vi er med på å ivareta spisskompetansen, og bidrar til kvalitetssikringen rundt pasientene



Hjertesviktpoliklinikk 

Hva kan sykepleieren  bidra med / 
veilede til i ventetiden?
• God (hånd) hygiene + holde seg 

infeksjonsfri

• Ikke dele rom med infeksjonspasienter 
ved sykehusopphold 

• Oppretholde aktivitetsnivå

• Tilstrebe god ernæring og eliminasjon

• Følge opp anbefalt 
væskerestriksjonSøvn og hvile  –
utfordringer med dyspnoe, angst: 
Thorax leie i sengen, 
mestringsstrategier for å roe seg m.m

• Ta kontakt ved endring i tilstand og 
f.eks. Infeksjon, oppkast, vektøkning

• Adherence til medikamentelt regime 

• Be om å få se transportplanen og avklar 
om den er OK å forholde seg til

• Lese pasientinformasjon og evt. enkle 
oversiktsartikler om hjerte-
transplantasjon

• Kan det være en transplantasjons-
kandidat du har foran deg, dersom 
han/hun ikke allerede er henvist for Tx-
utredning ? 

• Avklare vaksine behov – påfyll /mangler 

(bl.a. Folkehelseinstituttets anbefalinger)

• Forberede på avvikling/sjeldnere kontakt 
etter HTx. Helsevesen oppfølgingen kan 
være avhengighetsskapende

«Hensikten er at pasienten får rett behandling og oppfølging slik at 

sykdomsprogresjon utsettes og antall reinnleggelser reduseres»    (Hjerteposten nr 1 2019) 

… og hva kan spl. gjøre ekstra?



Sykepleie konsultasjoner

Eks på kommunikasjon:
• Hvordan har du det? 
• Hvordan går det egentlig der 

hjemme? 
• Hvordan er en ordinær 

hverdag for deg i denne fasen? 
• Fysiske og psykiske 

utfordringer,  bivirkninger, ol. 
og hvordan forholde seg til 
dette.

• Hva hvis noe går galt – har 
dere snakket om det? 

• Hvordan har du planlagt det 
praktiske (med nettbank, 
koder,passord m.m)? 

Selfmanagement – QoL:
• «Sparre» med pasienten, så 

den selv kan finne løsninger -
Bidra til så godt «self-
management» som mulig

• Prøve å forstå pasientens 
situasjon og individuelle 
behov. Hjelpe ham/henne med 
å ta igjen noe av kontrollen 

• Ruste han/henne med 
kunnskap

Graarup et al 2017, Martin et al 2010, 
Ivarsson et al 2013, Singer et al 2013, Dew et al 2015 



Ventetidens mange aspekter
De fleste får en blanding av sorg
og lettelse ved aksept for 
venteliste på transplantasjon:  
• etisk aspekt
• religiøst aspekt
• Liv/død
• Håp

Donormatch er basert på:

• Blod type (A, B, AB eller 0)
• Høyde og vekt
• Antistoffer (cross match, 

HLA)
• Pulmonal vaskulært blod

trykk
• Endringer i tilstanden, 

ettersom tiden går
• Vente hjemme eller på

sykehus



Hva kan prege personer i påvente av 
hjertetransplantasjon?

• Endrede sosiale roller
• Verdier i livet blir ofte

endret: Materielle ting 
betyr mindre enn før

• Tettere på egne følelser
– emosjonell / labil

• Økonomiske 
utfordringer

• Legger ikke planer for 
fremtiden

• Noen lever mer intenst
• Skeptiske – kan de stole 

på det medisinske
teamet? Forteller
teamet sannheten? 

• Mangel på kontroll
• Venter på at telefonen

skal ringe
• Utrygghet for ikke å få

et organ i tide



Nett-basert info fra Rikshospitalet

• pårørendeinformasjonen på nettsidene. 
https://oslouniversitetssykehus.no/behandling
er/hjertetransplantasjon-informasjon-til-
parorende

• Du finner bl.a. lenke til informasjonen under behandlingsteksten om hjertetransplantasjon: 

https://oslouniversitetssykehus.no/behandlinger/ 
hjertetransplantasjon 
Velg behandligssted og scroll ned under kontaktinformasjon. 

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertetransplantasjon-informasjon-til-parorende


«Et nytt hjerte»: PDF på nettet og papirversjon (bok) 
med pasient informasjon 

https://oslo-universitetssykehus.no/
Documents/Klinikk%20for%20kirurgi,
%20inflamasjon%20og%20trnsplantasjons
medisin/
Hjertetransplantasjon-et-nytt-hjerte-
OUS.pdf

https://oslo-universitetssykehus.no/
behandlinger/hjertetransplantasjon

Velg behandligssted og scroll ned under 
kontaktinformasjon. 

https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinikk%20for%20kirurgi,%20inflamasjon%20og%20trnsplantasjonsmedisin/Hjertetransplantasjon-et-nytt-hjerte-OUS.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinikk%20for%20kirurgi,%20inflamasjon%20og%20trnsplantasjonsmedisin/Hjertetransplantasjon-et-nytt-hjerte-OUS.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinikk%20for%20kirurgi,%20inflamasjon%20og%20trnsplantasjonsmedisin/Hjertetransplantasjon-et-nytt-hjerte-OUS.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Klinikk%20for%20kirurgi,%20inflamasjon%20og%20trnsplantasjonsmedisin/Hjertetransplantasjon-et-nytt-hjerte-OUS.pdf
https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertetransplantasjon
https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertetransplantasjon


https://oslo-universitetssykehus.no/
behandlinger/barn-og-unge-i-familien

https://oslo-universitetssykehus.no 
/behandlinger/hjertetransplantasjon-
informasjon-til-parorende

«Meg også»: app og bokPårørende info. på kardiologisk avd. : 



«Take home message»
• Ingen må stå på NOAK i 

påvente av 
transplantasjon:

- Eliquis
- Xarelto
- Brilique

Albyl-E, Plavix og Marevan er OK

Pasientene må ha tett 
oppfølging i ventetiden!

- De er ofte marginale 

- Ha lav terskel for å legge inn og 
stabilisere tilstanden, før de «havarerer». 

- Noen kommer for sent til utredning, og 
noen som venter kan bli for dårlige. 

- Konsulter gjerne med leger på RH hvis 
forverring og mulig behov for -/ spørsmål 
om  overflytting

- Vær pådriver og pasientens advokat!



Felles mål

At pasienten holder seg så stabil og i optimal tilstand som mulig, både fysisk 
og psykisk, inntil innkalling for transplantasjon

__________
En pågående infeksjon eller annen tilkommen sykdom kan føre til utsettelse 

eller at han /hun tas av fra ventelisten (midlertidig eller permanent), og 
dette må forebygges i størst mulig grad

__________________
Sikre at spisskompetansen ivaretas over hele linja:

- Utveksle erfaringer og kunnskap på tvers av sykepleie grupper eksternt 
og internt, slik at pasientene får best mulig behandling og oppfølging 

gjennom fagutvikling, diskusjoner og endringer/tilpasninger, i tillegg til 
at driften opprettholdes på best mulig måte. 

___________________________
Ha et kontaktnett der det er lett å henvende seg med oppdateringer og / 

eller spørsmål, eks mail og telefon + innføre overføringsplaner mellom  
Rikshospitalet og lokale poliklinikker som føler pasienten 



Hvordan kan vi samarbeide om dette 
videre? 

• Nye og bedre metoder for samhandling mellom sykepleierne lokalt 
og på Rikshospitalet bør etableres. 
(ulike journalsystemer mellom helseforetakene, samhandler jo ikke)

• Sykepleieplaner og resyme’ etterspørres og bør utveksles for alle 
som venter på HTx. 

• Vi må i felleskap definere hva vi har behov for og hvordan vi kan 
utveksle dette til beste for pasientene våre, videre. 

• Vi er åpne for innspill og videre dialog om dette!



Innspill/Spørsmål?
- utveksler gjerne erfaringer og tanker med dere i pausene

….. og/eller ta kontakt i ettertid også! 

Kontakt info: 
annrelbo@ous-hf.no
TX-spl. felles mail: 
Tx-Sykepleier.hjerte@ous-hf.no

Kardiologisk avdeling 
Tx-enheten v/OUS Rikshospitalet HF
Pb. 4956 Nydalen
0042 Oslo
Telefon: 23 07 06 40 /23070774

mailto:annrelbo@ous-hf.no
mailto:Tx-Sykepleier.hjerte@ous-hf.no


To typer transportplan 
ved innkalling til transplantasjon
Taxi for sentrale Østlandet Fly + taxi langveis fra

Nød-rekvisisjon For taxi – ø.hjelp
Hvis behov (med.tilstand, tidsnød m.m.): 
Be om transport fra lokal AMK eller 113



Følgende vaksiner bør vurderes før alle 
organtransplantasjoner om det er tid og det ikke 

foreligger kontraindikasjoner: 
• Hepatitt B
• Pneumokokk vaksine 

(Pneumovaks.  Pneumovaks + Prevenar til splenektomerte)

• HPV (til unge kvinner og menn + alle med flere partnere)

• Påfyll av vaksine mot tetanus, difteri, kikhoste og polio 
(hvis det er mere en 10 år siden siste dose)

• Årets influensa vaksine
• MMR (bør vurderes. Vaksinen gir ofte langvarig beskyttelse, men ikke alle er vaksinert mot meslinger). 

• Innvandrere/flyktninger: De vaksiner som anbefales i pas. hjemland dersom de 
kommer uvaksinerte

Kilder: 1.   Folkehelseinstituttet: Vaksinasjonsveileder for helsepersonell
2.  Amj Transplant. 2013 Mar; 13 Suppl 4:311-7. Vaccination in solid organ transplantation. 

Danziger-Isakov L, Kumar D. AST-Infectious Diseases Community of Practice
3. Retningslinje: Vaksinasjon hos organtransplanterte, internt dokument, utarb. i samarb. Med de ulike organ transpl. enhetene som supplement til 

transpl. Protokollene på RH,2019)


