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SYKEPLEIERDREVET  
DEVICE-POLIKLINIKK –  

FORDELER OG PROBLEMER
Torkel Steen, Pacemaker- og ICD-senteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Oslo universitetssykehus, Ullevål, har hatt 
sykepleierdrevet poliklinikk for pasienter 
med pacemakere og ICD i ti års tid. Den har 
drøyt 4.000 registrerte kontrol-
ler per år og i tillegg mange 
«ad hoc». Poliklinikken tar også 
førstedagskontroll og program-
mering av nyopererte. Vi har 
nå fem pacemakersykepleiere. 
Ordningen byr på flere fordeler, 
men også noen utfordringer. 
Her følger en oversikt og noen 
synspunkter.

Opplæring
Pacemakersykepleier må 
kjenne timing-sykluser, funk-
sjoner og algoritmer i vanlige pacemakere, 
biventrikulære pacemakere og ICD-er for 
de fem merkene vi har i Norge. Det tar tid 
å tilegne seg, og det forutsetter personlig 
egnethet, interesse og vilje til å bruke tid på 
lesing, både hjemme og på jobb. Erfaring fra 
klinisk hjertemedisin er en stor fordel, siden 

pasientene ofte har hjertemedisinske pro-
blemer som sykepleier bør kjenne og fange 
opp. Vi har derfor valgt å lære opp sykeplei-

ere, fremfor teknikere, som 
brukes mange andre steder. En 
interessert sykepleier vil være 
noenlunde selvgående etter 
3 - 6 måneder dersom hun får 
god opplæring. Hos oss har de 
erfarne pacemakersykeplei-
erne veiledet de nye. Legene 
må også gi en del veiledning 
og opplæring. Deltakelse på 
kurs er viktig, for eksempel 
firmaenes device-kurs. Firma-
uavhengig, avansert device-kurs 
har vært arrangert i Norge to 

ganger siste par år, med god deltakelse fra 
pacemakersykepleiere. Universitetet i Lund 
har et eget kursprogram, med eksamen 
og sertifisering. European Heart Rhythm 
Association (EHRA) og International Board 
of Heart Rhythm Examiners (IBHRE) arran-
gerer kurs og eksamen i devicer for leger, 
men har også en eksamen for sykepleiere 
og teknikere. Europeiske EHRAs eksamen 
er enklere å bestå enn den amerikanske 
IBHRE sin eksamen. Det kreves mye lesing, 
men kompetansen man tilegner seg, er 
uvurderlig.

Organisering hos oss
Vi setter opp ca. to pasienter per time per 
behandler. Om mulig ledigholdes noen 
timer for ad hoc-vurderinger, og én til to 
sykepleiere har satt av tid om morgenen 
til å ta gårsdagens operasjonspasienter. 
Siden volumet er stort, har én lege hver dag 
hovedansvaret for lege tjenester ved behov. 
Pasientene får som regel neste timeavtale 
med seg før de går. Det reduserer faren 
for at noen glipper ut av kontrollene, og 
det er god service. Pacemakersykepleierne 
overvåker også hjemmemonitorering, som 

Pacemakersykepleier Elisabeth Nysteen Beck og 
overlege Thomas Knutsen diskuterer en pasient.
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har fått et betydelig omfang. Problemer som 
oppdages der, forelegges for lege.

Fordeler
 y Frigjør legearbeidskraft.
 y Utøverne får høyt volum og meget god 

rutine. De blir effektive og gode til å 
fange opp problemer. Kon-
troll og programmering får 
høy kvalitet, og det gjøres 
få feil.

 y Man unngår at stadig skif-
tende leger under opplæ-
ring gjør feil pga. tidspress 
og begrenset supervisjon.

 y Man unngår at leger som 
driver generell hjertepo-
liklinikk, uten spesialin-
teresse for devicer, må ta 
device-kontroller de egent-
lig ikke er så interessert i.

 y Utskrivelse av gårsdagens 
operasjonspasienter skjer 
tidlig, med god informasjon til pasienten. 
Det avlaster sengeposten og legene. Mye 
av den praktiske informasjonen gis av 
sykepleier. Pasientene er ofte meget godt 
fornøyd.

Ulemper og problemer
 y Kontrollene blir «tekniske», med små 

muligheter til å ta seg av hjertemedisin-
ske problemstillinger ut over devicen og 
hjerterytmer. Pasienter med slike behov 
må forholde seg til fastlege og hjertepoli-
klinikk. En del pasienter klager over dette.

 y Når pasienter må følges på hjertepolikli-
nikk i tillegg, kan det bli dobbeltarbeid og 
ansvarspulverisering sammenliknet med 
en mer helhetlig konsultasjon hos lege 
der device-kontroll inngår.

 y Hos oss trekkes lege inn i ca. 30 % av 
konsultasjonene, enten pga. program-
meringsspørsmål eller tilgrensende, 
medisinske problemer. Dette blir «ad 
hoc», med svært varierende belast-
ning og begrensede muligheter til å 
lese seg opp på pasientene på forhånd. 
Dagene kan bli litt «kaotiske». Når legen 
skal betjene flere sykepleiere, oppstår 

samtidighetskonflikter, med ventetid og 
forskjøvet program for sykepleierne. Det 
gir stress også for dem og ekstra venting 
for pasientene.

 y Avhengig av journalsystemet kan syke-
pleiere være avskåret fra å lage journal-
notater til utsendelse. En del fastleger 
klager over manglende tilbakemeldinger 

på rutinekontrollene.
 y Yngre leger får ikke 

«bryne seg» på device-
kontroller. Hos oss er de med 
pacemakersykepleier, og de 
interesserte får meget god 
opplæring på den måten. 
Men noen lærer nok mer når 
de er nødt til å «klare seg 
selv»?

 y Uklare ansvarsforhold? 
Sykepleiere har selvstendig 
ansvar etter helsepersonel-
loven og handler ikke lengre 
på delegasjon fra en enkelt 
lege. Det er et lederansvar 

å sikre at sykepleierne har nødvendig 
kompe tanse og at deres fullmakter 
tilpasses den. Hos oss gjør de erfarne 
pacemakersykepleierne alle typer 
justeringer. Ved tvil og lege ikke kan 
trekkes inn mens pasienten er der, legges 
papirene til lege for gjennomsyn etterpå. 
Da kan det bli ekstraarbeid med å ta 
pasienten inn igjen dersom legen ville 
gjort programmeringen annerledes.

 y Legene mister praktiske programme-
ringsferdigheter. Der volumet ikke er 
stort vil sykepleierdrevet poliklinikk føre 
til at hver lege gjør lite programmering. 
Kunnskapene vil «ruste». Etter hvert er 
man ikke fortrolig med dagens model-
ler. Jeg tror derfor det er viktig at legene 
uansett gjør en del kontroll og program-
mering selv.

Konklusjon
Sykepleierdrevet device-poliklinikk gir 
effektivitet og kvalitet i behandlingen av 
pasienter med pacemakere og ICD-er. Det 
krever imidlertid at samarbeidet med legene 
organiseres godt. Pasienter som også tren-
ger hjertemedisinsk oppfølging, kan komme 
til å få et for begrenset eller oppsplittet 

Vår første pacemakersykepleier, 
Thanh Dao Doan
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tilbud. Hos oss forsøker vi nå å ta disse ut 
i en egen «legepoliklinikk». Yngre leger må 
sikres opplæring i devicer, og erfarne leger 
må passe på at de ikke mister førstehånds-
kjennskapen til kontroll og programmering. 

En sykepleierdrevet poliklinikk må gi rom 
for dette. Fordelene ved sykepleierdrevet 
device-poliklinikk er nært knyttet til poten-
sielle ulemper. Balansegangen kan være en 
utfordring.


