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Hjertesviktpoliklinikken

• Sykepleiestyrt

• Gjennomgang med 
kardiolog ukentlig

• Opptrapping av 
medisiner til måldose

• Vurdering for 
behandlingsnivå

• Standardisert etter mal 
fra Norsk 
hjertesviktregister





Hjertesviktpoliklinikken

• Etter opptrapping 
avsluttes pasienten

• 6mdrs besøk

• …. ?
• Opplæring i selvstyrt 

diuretika
• Hjertepumper
• ESAS score og råd til 

primærhelsetjeneste ved 
langtkommet hjertesvikt

• Kontakt med palliativt 
team ved behov



Advance Care Directive 
-velkjent i kardiologi



Den eldre multisyke

• En diagnose til
kan velte lasset?

• For eksempel

– Hjerteinfarkt

– Alvorlig
klaffefeil



Den eldre multisyke: 
Eksempel alvorlig aortastenose

• 80årig kvinne

• Mulig kognitiv svikt

• Osteoporose, flere
brudd

• Gammelt hjerteinfarkt

• Stabil angina

• Hypertensjon

• Moderat nyresvikt

• Nylig flere synkoper



Hvem passer beskrivelsen?



Den eldre multisyke:

• Ekko viser alvorlig aortastenose



Den eldre multisyke

• Årsaksforklaring ferdig? • Kurativ behandling mulig?

Ross, Braunwald Circulation 1968



Den eldre multisyke

• Operativ behandling er 
ikke alltid mulig eller 
tilrådelig

• Dette gjelder både åpen 
kirurgi og kateterbasert 
klaffeutskiftning.

• For noen er videre 
behandling derfor 
symptomlindring



Den eldre multisyke:

• Kardiologens rolle:

• Identifisere årsak

• Informere om funn, 
prognose og behandling

• Spesialist gir råd om 
etablering av palliativ
plan? 

• Fastlegens rolle:

• Etablere palliativ plan

• Lettere å lage plan når
spesialist gir
prognostiske råd?

• Hva vil du gjøre neste
gang hun besvimer?



Den eldre unisyke:
Eksemple kardial amyloidose

• Amyloidose (type TTR)

• Pasienten er typisk
eldre og har utviklet
hjertesviktsymptomer.

• Kan ikke kureres

• Håndteres med 
diuretika som
symptombehandling

• Får ofte atrieflimmer



Den eldre unisyke

• Kardiologens rolle:

• Identifisere årsak

• Informere om funn, 
prognose og behandling.

• Kan få opplæring i
selvstyrt diuretika ved
hjertesviktpoliklinikken

• Foreslå palliativ plan med 
tiltak ved forverring: 

Øke diuretika

• Fastlegens rolle:

• I palliativ plan nedfelle
om pasienten skal
innlegges f eks KAG ved
behov for iv diuretika?



Den eldre unisyke

• Ved hjertesvikt som gir
symptomatisk
pleuravæske eller ascites 
repetetivt: Vurder
anleggelse av PleurX
dren.

• Hjemmesykepleien og
hjertesviktpoliklinikken
kan kommunikere i

e-meldinger.



Den yngre (uni)syke:
Eksempel dilatert cardiomyopati

• Enkelte får alvorlig 
sykdom i yngre alder

• Komorbiditet kan være 
avgjørende i hva som er 
mulig å tilby i 
behandlingen



Dilatert cardiomyopati med 
langtkommet hjertesvikt

avslått fra transplantasjon

• Kardiologens rolle:
• Diskutere hjertestarter av

eller på
• Symptomlindrende

behandling
• Foreslå etablering av

palliativ plan inkl
beskrivelse av forventede
symptomer

• Hjertesviktpoliklinikken
ESAS score

• Kommunikasjon til
kommunen via e-meldinger
for tett samarbeid

• Fastlegens rolle:
• Etablere palliativ plan
• Bidra i symptomlindrende

behandling
• Ved forverring: Justere, 

være tidlig nok ute med 
reserverordinasjoner som
palliativt skrin, kontakt til
sykehuset for råd

• Ved forverring mellom
kontroller på sykehuset: 
Hjertestarter av? Melding til
sykehuset!




