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Sikre oppfølging av pasienter med pm, ICD og CRT.

Dette gjøres ved å:

• Øke kapasiteten og bidra til å imøtekomme et stadig 
økende behov for denne type spesialisert helsetjeneste

•Kartlegge hvor stor del av oppfølgingsarbeid som kan 
utføres av spesialopplært sykepleier.

•Styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten.

Stadig flere pasienter får behandling med implantater i  
form av pacemaker (pm), hjertestarter (ICD) eller 
resynkroniserende pacemakerbehandling for hjertesvikt 
(CRT).

Implantatene må nøye oppfølges og antall kontroller øker i 
takt med antall implantasjoner. Oppfølgingen er svært 
spesialisert og utføres kun ved Hjertemedisinsk poliklinikk. 
Pasientkontrollene gjøres på poliklinikken, men i økende 
grad også ved fjern-/hjemme-monitorering ved hjelp av 
informasjons og kommunikasjons teknologi (IKT).

På bakgrunn av stadig økende mengde implantatkontroller 
ønsker Klinikk for hjertemedisin å utrede muligheten for 
jobbglidning ved at en spesialutdannet sykepleier innen 
pacemakerbehandling kan bistå hjertemedisinerne med å 
sikre oppfølgingen av denne pasientgruppen, og i det også 
utføre selvstendige kontroller.

Arbeidsoppgaver som kan utføres av spesialutdannet 
pacemakersykepleier:

• Planlegging og koordinering av hvilke pasienter som 
skal kontrolleres.

• Selvstendige pacemakerkontroller, med bistand fra 
kardiolog om nødvendig.

• Ansvar for hjemmemonitorering

• Dokumentasjon i pasientjournal

•Opplæring av hospitanter

• Telefonhenvendelser fra pasienter / pårørende / 
primærhelsetjenesten / sykehjem

Erfaringsmessig er det ulike behov for informasjon og 
oppfølging ut fra alder og aktivitetsnivå, og som 
diagrammene viser har vi pasienter fra 1 til 98 år.

Det er avgjørende for dette prosjektet at sykepleier 
innehar den nødvendige kompetansen innen 
pacemakerbehandling for å sikre trygge kontroller, 
kontinuitet og koordinering i oppfølgingen av 
pasientgruppen.

Prosjektet er pågående og endelig sluttevaluering 
foreligger tidligst høsten 2014.

Evt. spørsmål kan sendes ann-elise.antonsen@stolav. no

Prosjektet har styringsgruppe og prosjektgruppe og blir 
ledet av sykepleier med spesialopplæring innen 
pacemakerbehandling.

Kartlegging av dagens situasjon med tanke på utvikling 
i antall implantasjoner og kontroller, samt 
aldersfordeling mellom pasientene.

Kardiolog og sykepleier gjennomgår ukentlig hvilke 
pasienter som skal kontrolleres, og hvilke som kan 
kontrolleres av sykepleier.

Sykepleier gjennomfører varierte arbeidsoppgaver 
knyttet til pasientgruppen.
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