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Kapittel 28

Sykepleiere i norsk kardiologi: 
fra pleiefunksjoner til aktiv rolle 
i diagnostikk og behandling
Carina Alm og Tone M. Norekvål

Pleie av de syke som kjernen i arbeidet
Frem til den tekniske utvikling for alvor skjøt fart på 60-tallet, hadde kjernen i syke-
pleiernes arbeid vært pleie av de syke og døende. Til tross for at det kom nye og mer
avanserte oppgaver, var det viktig å opprettholde den selvstendige sykepleierfunk-
sjon. Det ble hele tiden poengtert at det var viktigere å se på pasienten enn å stole på
det tekniske utstyret. Det tekniske utstyret var et hjelpemiddel som ikke skulle
erstatte det kliniske blikk eller en hånd på pasientens panne. Sykepleierens sanser og
hender var viktige redskaper i vurderingen av sirkulasjon og respirasjon.

Sykepleie har helt siden Florence Nightingales dager vært mer enn det gode stell,
samtidig som det gode stell er langt mer enn vask. Det gode stell er også observasjon
og forebygging av komplikasjoner: 

Sykepleieren bør kunne forstå hva variasjoner i pulsen betyr, og hva den 
tyder på. Det er ikke selve takten i pulsen som er så viktig. Du bør i alle 
fall kunne danne deg en oppfatning av pulsslagene uten å måtte telle. Det 
er selve pulsens karakter som betyr noe. Hvordan kan sykepleieren ha tiltro 
til sitt eget arbeid, hvordan kan hun redde pasienten fra farer og lidelse, 
hvis hun ikke gjør seg kjent med hvordan pulsen fungerer? (Nightingale, 
Notes on nursing. What it is and what it is not, 1859). 

«Intens overvåking er i sitt vesen først og fremst en avansert form for sykepleie.»

(Kolbjørn Forfang 1969)(1)
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Observasjon av vitale tegn var ifølge Nightingale av avgjørende viktighet. Denne
kunnskapen skulle bli sentral da opprettelsen av overvåkningsenhetene kom vel 100
år senere.

Før overvåkningsutstyr og defibrillatorer ble tilgjengelig, hadde man mindre å
hjelpe seg med, og et dødsfall skjedde gjerne stille og uten dramatikk. Helge Gren-
dahl beretter at «sykepleierapporten var oftest den eneste informasjon i journalen om
selve dødsmåten. Ved uventede og plutselige nattlige dødsfall der pasienten var fun-
net død i sin seng, var beskrivelsen oftest disse fem ord skrevet med håndskrift: Pasi-
enten døde stille og rolig» (2). Noen år senere utløste den samme situasjonen alarmer
og stor aktivitet på overvåkningspostene.

Det skjedde også store forandringer når det gjaldt utstyr brukt av sykepleiere.
Engangsutstyr var ingen selvfølge før fra slutten av 60-tallet. «Da jeg reiste til USA,
fantes det ikke engangsutstyr her i Norge i det hele tatt. Alle spisser kokte vi, og filte
dem hvis de var dårlige …» (Ingebjørg Fausa Nilsen, Haukeland, 1963).

Organisering av virksomheten stod sentralt i sykepleiernes arbeidsområde. Dette
hadde sykepleierne lang tradisjon på. Det var sykepleierne som ledet og drev de førs-
te sykehusene. Organisering og ledelse forble sentralt, og alt var integrert i en sterk
fagforståelse: «Det var en større grad av fagledelse og mindre administrasjon den
gangen,» forteller Berith Hjellestad. Avdelingssykepleieren deltok på visitten og el-
lers i det daglige arbeidet på avdelingen. Justisen kunne være streng: Sykepleiere og
hjelpepersonell var i stram givakt i korridoren klar for dagens legevisitt. Pasientene
måtte være stelt og klargjort på strammede lakener. Organiseringen bar tydelig preg
av en klar rangordning, og pasienten var ikke alltid i sentrum for kommunikasjonen
(figur 28.1).

Figur 28.1. Storvisitt på 

Haukeland, ca. 1950. 

Håkon Rasmussen går 

visitt. Bak sees bl.a. 

Ole Storstein. 
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Visitten
Den gangen var det helt annerledes. Det var slik at du hadde professoren 
som gikk visitt. Oversykepleier gikk med rein håndduk, og en sykepleier 
som kom springende med en stol han skulle sitte på. Så hver gang profes-
soren skulle sette seg, kom hun og satte den under rompen hans. Så hadde 
du overlege, leger og sykepleiere. Sykepleierelevene gikk helt bakerst. Pasi-
entene lå bare der – det var ingen som sa noe til dem. Dette var helt for-
ferdelig (Ingebjørg Fausa Nilsen).

Likevel bærer notater og historier preg av sterke sykepleiere med stor faglig integritet
som satte pasientens ve og vel i høysetet. Flere av våre intervjuede kolleger under-
streker at behandlingen av pasientene etter hvert er blitt mer verdig, og at det i større
grad brukes et dagligdags språk som pasientene forstår.

Utvikling av hjerteovervåkningsavdelinger
Norsk hjertesykepleie har utviklet seg drastisk i de siste tiår. I takt med at hele det
kardiologiske fagområdet har forandret seg, har også sykepleierens oppgaver gjen-
nomgått store endringer. Det store paradigmeskiftet skjedde på slutten av 1960-tal-
let, da flere av landets sykehus åpnet hjerteovervåkningsavdelinger. Dette ble gjort
etter modell fra USA, hvor den første hjerteovervåkningen så dagens lys i 1962. På
1960-tallet var forekomsten av hjerteinfarkt økende, og dødeligheten var høy. Sam-
tidig fikk man mer kunnskap om hjertesykdommenes patofysiologi, og det ble
utviklet nye behandlingsmetoder og medikamenter. Tanken på at dødelige rytme-
forstyrrelser i akuttfasen av et hjerteinfarkt kunne bli varslet på forhånd og behand-
let, var grunnlaget for overvåkningsavdelingenes tilkomst (K-16 og K-21).

Ildsjeler startet opp på de ulike sykehus. Raskt ble det klart at sykepleierne måtte
være aktive deltakere i oppbygging og videreutvikling av disse enhetene. Til tross for
kontroverser om hvor stor klinisk betydning og hvor kostnadseffektivt det var å etab-
lere hjerteovervåkningsavdelinger, ble de raskt akseptert som et livreddende tilbud.
Trondheim var tidlig ute og etablerte sin overvåkningsavdeling allerede i 1966.
Samme år startet man også opp overvåkningsenhet på Gjøvik. Ullevål åpnet sine tre
overvåkningsavdelinger i 1967. Rikshospitalet kom etter i 1968, og Tromsø i 1969
(figur 28.2).

Hjerteinfarktpasienten lå minst tre uker på sykehuset, hvorav den første uken på
overvåkningen. Pasienten hadde strengt sengeleie de tre første dagene, og deretter
forsiktig mobilisering (K-21). Til da hadde sykepleierens hovedoppgave vært å sørge
for godt stell, og at hjerteinfarktpasienten fikk nok smertestillende. Det kliniske
blikk var imidlertid et nyttig instrument i fravær av skop og automatiske blodtrykks-
målere. Morfin og oksygen var det man hadde å hjelpe seg med, men etter hvert ble
det vanlig med nitroglyserininfusjon. Medikamenter ble vanligvis gitt intramusku-
lært, men hvis pasientene skulle ha infusjon, var det i starten egne «infusjonssyke-
pleiere» som gikk rundt på postene. Det ble lagt inn en venekanyle som ble fjernet
når flasken var tom. Permanent venøs tilgang på alle pasienter ble imidlertid snart et
krav. Sykepleierne fikk dette som delegert oppgave. Ekstrasystoler ble telt med stop-
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peklokke, og ved hyppige sådanne (særlig hvis de kom tidlig i syklusen, såkalte R på
T) skulle det gis lidokain intravenøst. Dette mente man var riktig behandling den
gang, men i løpet av 80-tallet ble det kjent at denne metoden like gjerne kunne frem-
provosere rytmeforstyrrelser, og behandlingen opphørte (K-16 og K-21). Sykeplei-
eren hadde her delegeringer fra lege, selv om det nok i mange tilfeller manglet
skrevne instrukser. Retningslinjer ble etter hvert utarbeidet, ofte av overlege og over-
sykepleier i samarbeid, noe som viste seg å være svært viktig. På slutten av 70-tallet
begynte sykepleierne å få prosedyrer inn i metodebøker. Dette var en viktig del av
fagutvikling og kvalitetsforbedring slik vi også ser i dag.

Selv om det var spennende og interessant for sykepleierne i oppstartsfasen, var
både leger og sykepleieledere bekymret for personalet på overvåkningspostene. Få
trodde at noen kunne bli mer enn et par år i «et slikt stressbetont og ofte deprime-
rende arbeid med stor vaktbelastning» (3).

Det var ofte urutinerte assistentleger på vakt, og ansvaret som sykepleier var stort.
Kirsti Hodne Skard (Ullevål) husker en episode etter en nattevakt hvor overlegen sa
på morgenvisitten: «Selv om ikke doktoren skjønner at pasienten skal ha nitrodrypp,
burde vel i alle fall du skjønne det.»

De fleste sykehus fikk etter hvert egne undervisningsopplegg, og sykepleierne ble
drillet i både medikamentbruk, rytmetolkning og defibrillering. Det rådde et miljø
for læring, og kaffepausene ble brukt til arytmiundervisning. Kunnskapen til syke-
pleierne på overvåkningen ble anerkjent. Elisabeth Holter forteller: 

En hjerteoperasjon ble foretatt på Ullevål sykehus i 1970. Da kom et ope-
rasjonsteam fra Rikshospitalet for å bistå Ullevåls-kollegaene. Sykepleierne 
på postoperativ avdeling kviet seg for å se på skopet, og sykepleiere fra 
medisinsk overvåkning måtte hentes inn for å observere pasientens hjerte-
rytme på postoperativ avdeling.

Figur 28.2. Skopsentral 

medisin A, Haukeland 

sykehus, 1980.
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Allerede i 1969 etter tre års erfaring med hjerteovervåkning på Gjøvik og Aker syke-
hus kunne Kolbjørn Forfang, som kapitlets ingress signaliserer, fastslå at de gode
resultatene var avhengig av skolerte sykepleiere som kunne handle raskt (1). Dette
ble også erfaringene i USA; hvis hjerteovervåkningene ikke bare skulle ha akademisk
interesse, var det nødvendig å videreutdanne sykepleierne.

Neste behandlingstrinn ble å forsøke å begrense infarktstørrelse og skade på hjer-
temuskelen. Dette ble tema på 80-tallet. Det kom utstyr og medikamenter til å
behandle pasienter med pumpesvikt. Sykepleierne, som hadde blitt vant med digi-
talis og diuretika på 60-tallet og inotrope medikamenter på 70-tallet, måtte nå lære
seg forskjellen på trykk, perfusjon og flow. Betablokkerne og afterloadreduksjon
gjorde sitt inntog. Trombolytisk terapi krevde at det ble reagert raskt slik at man fikk
identifisert de pasientene som trengte behandling. Oppgavene på overvåkningen ble
utvidet til også å inkludere intensivpasienter. Pasienter på respirator og aortaballong-
pumpe med Swan-Ganz-kateter og flere inotrope medikamenter som skulle titreres
etter respons, ble hverdagskost.

En jeger fra Dovre lå seks uker på overvåkningen som intensivpasient etter bypassopera-
sjon. Han var psykotisk og hadde det tøft, men kom seg etter hvert så pass at han kunne
overflyttes til lokalsykehuset. Fire måneder etterpå ble alle overvåkningens sykepleiere
invitert opp til hans seter på Dovrefjell en hel weekend. Der fortalte han om sine mareritt
fra tiden på overvåkningen mens vi gikk tur på fjellet og under reinsdyrmiddagen på
kvelden. Hvilke utrolige minner han hadde fra denne intensivperioden.

Sykepleie – assistentfunksjon og selvstendig fag
Etter hvert som teknikken ga nye muligheter for undersøkelse og behandling, med-
førte dette også et stort behov for kardiologene for å ha kvalifiserte medhjelpere.
Sykepleierne ble her viktige spesialiserte assistenter i utførelse av hjertekateterisering,
elektrofysiologi, Holter-registreringer med mer. Samtidig fikk også sykepleierne nye
selvstendige oppgaver (figur 28.3).

Sykepleieren skal bidra til at legen kan stille diagnosen og behandle pasienten. Hun er
også bindeleddet mellom den syke og den delen av hans omgivelser han ikke ved egen hjelp
kan nå. Dessuten skal hun lindre smerter, redusere ubehag og forebygge komplikasjoner
i forbindelse med sykdomssituasjonen, undersøkelser og behandlinger. Hun skal hjelpe
pasienten slik at han kan være trygg i sykdomssituasjonen. Dette innebærer at sykepleieren
har en vesentlig oppgave i forbindelse med de medisinske undersøkelser og behandlinger
som blir foretatt av pasienten (4).

Det utviklet seg et godt samarbeid mellom kardiologer og sykepleiere. Samarbeidet
bar på mange måter preg av en gjensidig avhengighet i det daglige arbeidet. Kardio-
logene stilte villig opp som undervisere og læremestere. Dette var sentralt for syke-
pleiefaget i den raske utviklingen en var inne i. De som har arbeidet innenfor feltet
fra 1960 og frem til i dag, ser imidlertid en tydelig utvikling mot en større team-tan-
kegang. «I dag går vi ved siden av hverandre,» sier Ingebjørg Fausa Nilsen. På denne
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måten ser våre erfarne kollegaer en stor utvikling ved at vi i større grad har fått en
samarbeidsform som kommer alle til gode.

Sykepleierne spesialiserte seg også innenfor hjerterehabilitering og ble viktige
aktører i rehabiliteringsteam. Allerede på 60-tallet var kunnskap om risikofaktorer
og sekundær forebygging noe som sykepleierne underviste hverandre i. Dermed del-
tok sykepleierne både i en forbedring av akuttbehandlingen av hjertesyke, og i pri-
mær- og sekundærforebyggende arbeid. Begge disse faktorene skulle bli avgjørende
for den reduksjonen i dødelighet av koronar hjertesykdom som fulgte.

I tillegg til å fjerne smerter og forhindre livsfarlige komplikasjoner er sykepleierens opp-
gave å bringe pasienten tilbake til et mest mulig normalt og aktivt liv. Vi skal hjelpe pasi-
enten med å finne frem til forebyggende forholdsregler. I den vestlige verden er infarkt-
sykdommen et av de største helseproblemene i dag. De viktigste risikofaktorene man i dag
kjenner til og som er sikre, er: høyt serumkolesterol, høyt blodtrykk og røyking. Det er også
andre faktorer som overvekt, stress og fysisk inaktivitet som nevnes som årsaker til hjerte-
infarkt, men disse er ikke godt nok dokumentert. Etter hva vi vet i dag, så er det en ting
som er sikkert, og det er at årsakene til et hjerteinfarkt er en kombinasjon av flere fakto-
rer. For eksempel lastebilsjåføren som både røyker, er overvektig og får for lite mosjon.
Grunnen til at det profylaktiske betones så sterkt, er at vi som sykepleiere, uansett spesia-
litet, må ta vårt ansvar når det gjelder den forebyggende siden av hjerteinfarktsykdom-
men. Vi må kunne så meget om årsakene til hjerteinfarkt at vi kan gi informasjon til alle
dem vi kommer i kontakt med, også mennesker utenfor sykehuset. Kostholdet har betyd-
ning, folk vet så altfor lite. Når det gjelder røyking, må vi være forbilder og ikke røyke på
sykehus (forelesningsmanus, Elisabeth Holter 1967).

Figur 28.3. Avdelings-

sykepleier Elisabeth 

Holter ved et EKG-

apparat, 1967.
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Selvstendig arbeid i poliklinikk
Arbeidet i poliklinikker er i dag kanskje det beste eksemplet på at sykepleierne har
assistentfunksjoner, samtidig som de har stor grad av selvstendighet i arbeidet. Paral-
lelt med dette har nye roller grodd frem på 90-tallet. I 1996 ble den første Hjerte-
sviktpoliklinikken etablert i Ålesund. Kardiologen Torstein Hole, senere kalt «hjer-
tesviktpoliklinikkens far», stod for ideen og planleggingen sammen med sentrale
sykepleiere. Prosjektet ble finansiert av Den norske lægeforening og Sosial- og hel-
sedepartementet. To spesialutdannede sykepleiere hadde den daglige kontakten
med pasientene i poliklinikken. I ukentlige teammøter ble behandling av pasienten
lagt opp. Sykepleierne fikk skriftlig delegert oppgave med hensyn på medikament-
justering, og kardiolog kunne tilkalles ved behov. Senere spredte denne modellen seg
raskt til hele landet, og ble etter hvert også overført til andre pasientgrupper. Opp-
følging av pasienter med pacemaker, atrieflimmer og pasienter som er bypassoperert,
blir ved flere sykehus gjort på denne måten. Transplantasjonssykepleierne på Riks-
hospitalet har siden 1992 også arbeidet etter en slik modell, i samarbeid med den
lokale helsetjenesten. Den første transplantasjonssykepleieren i Norge, Anne Relbo,
kan fortelle om hvordan denne stillingen ble kjempet frem, blant annet etter besøk
på transplantasjonens Mekka, Stanford. Transplantasjonssykepleierne har i dag en
mangefasettert rolle i omsorgen for de transplanterte.

Utdanning, videreutdanning og organisering i faggrupper
Utdanning av sykepleiere startet med diakonissen Cathinka Guldberg allerede i
1868, og i 1877 ble den første norske boken i sykepleie utgitt av Rikke Nissen. Flere
institusjoner utdannet deretter sykepleiere, og den første treårige utdanningen ble
etablert i Bergen i 1908. I takt med behovene i tiden ble videreutdanninger etablert.
Samfunnet hadde tidlig behov for utdannede jordmødre og helsesøstre. På sykehu-
sene var det behovet for narkosesøstre, laboratoriesøstre og røntgensøstre som var i
fokus. Endringene i sykdomspanorama, og den samtidige teknologiske utviklingen,
medførte et behov for utvidet kompetanse hos sykepleierne som stelte med akutt kri-
tisk syke.

Allerede i 1966 startet avdelingssykepleier på anestesi- og postoperativ avdeling
på Haukeland sykehus, Bergfrid Erstad, arbeidet med å få denne kompetanseutvik-
lingen inn i formelle former. Hun møtte stor motstand, men ga seg ikke. Til slutt
fikk hun gehør for planene sine, og startet samarbeid med oversykepleier Gerd
Steen Hansen og overlege Per Lund-Johansen på Medisinsk avdeling. Det første
kullet på spesialutdanningen på Haukeland sykehus startet opp i 1971. Utdannin-
gen hadde to linjer; Akutt koronar og Intensiv, som begge var av 13 måneders
varighet på fulltid. Pensum på Akutt koronar dreide seg i hovedsak om hjerteryt-
mer/EKG-tolkning, hjerte-lungeredning og defibrillering, medikamenter og intu-
bering, men også etikk. Praksis ble utført i hovedsak på Overvåkningen, men også
på Kirurgisk Intensiv. Fokus var på den akutte hjertepasienten. I første del av
utdanningen hadde elevene undervisning sammen med intensivutdanningen.
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Intensivutdanningen var imidlertid mer rettet mot kirurgiske intensivpasienter
(post op) og traumepasienter.

Høsten 1976 ble det også startet med spesialutdanning i intensiv i Østfold. Riks-
hospitalet fulgte raskt etter i 1977, og i 1978 var man i gang på Ullevål. Intensivut-
danningen gjennomgikk større endringer på 80-tallet. Akutt koronarutdanningen
og den kirurgiske intensivutdanningen på Haukeland ble – etter mye diskusjon og
noe motstand fra intensivutdanningen – slått sammen til én utdanning i 1980.
Parallelt med dette (1976–1989) var det også en utdanning innenfor klinisk fysio-
logisk undersøkelse og dialyse (KLUD). Denne utdanningen var spesielt myntet på
sykepleiere som arbeidet på medisinske undersøkelsesavdelinger, på kliniskfysiolo-
giske avdelinger (hjertelaboratorier) og i dialyseavdelinger. Disse hadde også deler av
undervisningen felles med akutt koronar- og kirurgisk intensivutdanningene.

Sykepleiere som arbeidet ved intensivavdelinger og hjerteovervåkningsavdelin-
ger, ble første gang samlet på Jeløya i. mai 1978 med 190 deltakere. Det ble valgt et
interimstyre som skulle arbeide for å få landsgruppen av intensivsykepleiere god-
kjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Landsgruppens første generalforsamling,
GF, ble avholdt på Os utenfor Bergen i 1979. Ingjerd Schou (senere sosialminister)
ble valgt til gruppens første leder. I 1999 ble det vedtatt at videreutdanning i inten-
sivsykepleie, som det nå heter, skulle overføres til høgskolene.

Selv om intensivsykepleierne hadde organisert seg på tampen av 70-tallet, voks-
te det gjennom 80-årene frem et tydelig behov for å organisere de kardiologiske
sykepleierne i egen faggruppe (5). En kunne imidlertid merke en viss motstand i
deler av intensivmiljøet. I 1993 ble initiativet tatt fra sentrale sykepleiere på Riks-
hospitalet til dannelse av interimstyret til Norsk kardiologisk sykepleierforening,
seinere NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS). Grete Sand
var den første valgte leder, og med seg i styret hadde hun sterke fagpersoner fra
Rikshospitalet og Haukeland. Landsgruppen vokste raskt til en stor og bærekraftig
organisasjon. Spørsmålet om en egen utdanning for kardiologiske sykepleiere ble
diskutert i 1997. I 2001 ble det foretatt en nasjonal spørreundersøkelse blant
arbeidsgivere og sykepleiere. Denne gav klart svar: 96 % i begge grupper mente det
var behov for en slik videreutdanning. NSF-LKS førte arbeidet videre gjennom en
nasjonal prosjektgruppe. I 2003 startet videreutdanningen i kardiologisk sykepleie
ved Høgskolen i Bergen, i 2006 ble den etablert i Tromsø, og i 2007 vil Feiring-
klinikken starte.

Vi måtte altså tilbake til det som det hele startet med: en egen videreutdanning
for sykepleiere innenfor hjertesykdommer. En økt spesialisering innenfor behand-
ling, endret pasientgrunnlag og nye roller for sykepleiere tvang frem en videreutdan-
ning som har hjertepasientens behov for forebygging, akutt behandling og rehabili-
tering som fokus. Både en større bredde og dybde innenfor feltet var og er nødven-
dig, også for sykepleiere.

Fra forskningsassistenter til selvstendig forskning
Etter som omfanget av medisinsk forskning økte, oppsto det også et behov for forsk-
ningsassistenter. Sykepleierne viste seg som nøyaktige og systematiske medhjelpere

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 356  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



357

når studier skulle startes opp og data skulle samles inn. Imidlertid hevdes det at forsk-
ningsprosjekter ble introdusert seint i prosessen for sykepleierne. Plutselig var det bare
noe på gang som krevde sykepleiernes arbeidsinnsats, men liten eller ingen informa-
sjon var blitt gitt på forhånd. Her var absolutt rom for forbedringer. I Tromsø ble
det i 1991 opprettet en egen klinisk forskningspost beliggende midt i medisinsk
avdeling. Forskningsposten var sykepleierstyrt fra starten av og var en viktig faktor i
klinisk forskning. Senere har flere slike poster blitt opprettet rundt om i landet.

I USA ble det etablert en tradisjon med selvstendig forskning i sykepleie som
grunnlag for evidensbasert praksis. I Norge lot dette vente på seg, men vi kom etter
da norske sykepleiere reiste til utlandet for å ta sine doktorgrader. Studier ble opp-
rettet på de norske universitetene på 70–80-tallet, og flere tok sine hovedfagseksa-
mener innenfor hjertesykdommer på begynnelsen av 90-tallet og framover. Ennå
har ingen sykepleier disputert innenfor dette feltet ved et norsk universitet, men flere
er underveis.

Et kvantesprang
«Det er to ulike verdener. En skulle ikke tro det er samme yrke» (Ingebjørg Fausa
Nilsen). Utviklingen har vist at sykepleierne har pleie av den syke som sin hoved-
oppgave, men er åpne for nye oppgaver og nye roller når behovet er der. Vi har defi-
nitivt beveget oss i retning av en mer aktiv rolle i diagnostikk, behandling og forsk-
ning. En av utfordringene i dette er nettopp å bevare sykepleiens grunnpilarer (figur
28.4). I et teknologisk preget sykehusmiljø er sykepleiens grunnverdier av større vik-
tighet enn noen gang. Astrid Kjøllesdal har sagt det slik: «Omsorgen for pasienten
bare tiltar i styrke for hvert apparat eller hver teknisk prosedyre som blir tatt i bruk.»

Figur 28.4. Idealet om 

den gode sykepleier er 

evig, her i form av «De 

tre gratier» utenfor 

Rikshospitalet. Billed-

hugger Istvan Lisztes. 

(Foto: Rikshospitalet/

Stig M. Weston)
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Summary

Nurses in Norwegian Cardiology: from caring only, to an active role 
in diagnostics and treatment
The establishment of the Coronary Care Units (CCU) in the late 1960s put cardio-
vascular nursing on the agenda. The initial aim of these units was to care for patients
with AMI, however, the units expanded quite rapidly to care for patients with heart
failure and serious arrhythmias. Technological advancements and improvements in
nursing care and treatment have contributed to the success of these units.

During the 1990s, nurses became involved as advanced practitioners in areas such
as heart failure clinics. The National Society of Cardiovascular Nurses, established in
1993, has been pivotal in the development of cardiac nursing over the past decade
and initiated the national post graduate education program in cardiac nursing in 2003.
Further specialization within the field of cardiac nursing to meet patient needs, and to
keep up with the technical development and treatment, will be important. Nurses face
an increasing demand for humanistic care to match the advancements in technology.
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