Presentasjon av abstraktforedragsholdere
Elise Kvalsund Bårdsgjerde presenterer sitt abstrakt
med tittelen «Medvirkning ved hjerteinfarkt i
pasientforløpet – en kvalitativ studie av
pasienterfaringer». Elise er sykepleier med
videreutdanning i intensivsykepleie fra Høgskolen i
Ålesund. Hun fullførte master i avansert klinisk
sykepleie på NTNU, Ålesund i 2016. Elise er nå tilsatt
som ph.d.-stipendiat i et prosjekt knyttet til klinisk
sykepleie ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund,
NTNU. Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal
fylkeskommune. Veiledere er Marit Kvangarsnes,
Torstein Hole, Bodil Landstad og Magne Nylenna.
Prosjektets tittel er «Pasientmedvirkning i
pasientforløpet ved hjerteinfarkt. Pasienter og
helsepersonell sine erfaringer».
Trond Pettersen presenterer sitt abstrakt med tittelen
“Challenges adhering to a medication regimen
following first-time percutaneous coronary
intervention: A patient perspective”. Trond fullførte i
2004 sin bachelorgrad i sykepleie ved Royal Melbourne
Institute of Technology i Australia. I 2012 fullførte han
sin mastergrad i klinisk sykepleie ved Høgskolen i
Bergen. Pettersen har siden 2010 jobbet som
spesialsykepleier ved Hjerteavdelingen på Haukeland
universitetssykehus. Han er også arbeidspakkeleder for
arbeidspakke om medikamentetterlevelse i
multisenterstudien CONCARD-PCI som utgår fra
PROCARD-gruppen ved Haukeland universitetssykehus,
samt ph.d-student ved Universitetet i Bergen.
Sønneva Bergtun presenterer sitt abstrakt med tittelen
«Erfaringar opptil 6 månadar etter ablasjon av
atrieflimmer: eit holistisk pasientperspektiv». Sønneva
var ferdigutdanna sjukepleiar i 2006 ved Betanien
Diakonale Høgskole. Sidan då har ho arbeida ved
Hjerteavdelinga på Haukeland Universitetssjukehus, dei
siste åra tilsett som assisterande avdelingssjukepleiar.
Sønneva er spesialsjukepleiar og fullførte Master i
klinisk kardiologisk sjukepleie ved Høgskulen på
Vestlandet i 2017.

Tone M. Norekvål presenterer abstraktet med Leslie
Eide som førsteforfatter med tittelen “Indwelling
urinary catethers and delirium in octogenarian
patients following aortic valve replacement”.
Norekvål leder forskningsgruppen PROCARD og er
prosjektleder i CARDELIR-studien som abstraktet utgår
fra. Norekvål ble utdannet sykepleier i 1992 og har hatt
sin hovedstilling ved Hjerteavdelingen, Haukeland
universietssjukehus i over 20 år. Hun er også ansatt i
bistilling ved Universitetet i Bergen og ved Master i
klinisk sykepleie, kardiologisk sykepleie, ved Høgskulen
på Vestlandet. Her tok hun initiativ til opprettelsen av
landets første videreutdanning i kardiologisk sykepleie i
2003, og første mastergrad innen feltet i 2011. Hun har
undervist og veiledet mange studenter til fullført
videreutdanning, mastergrad og doktorgrad. Norekvål
ble uteksaminert med hovedfag fra UIB i 1998,
doktorgrad i 2009 og ble landets første professor i
kardiologisk sykepleie i 2016. Hun har hatt flere
nasjonale og internasjonale styreverv, og er tidligere
leder av både NSF-LKS og CCNAP i ESC. Hun er
nåværende associate editor i European Journal on
Cardiovascular Nursing.
Irene Instenes presenterer sitt abstrakt med tittelen
“In the heat of the moment…” Healthcare
professionals and relatives reactions to octogenarian
patients with delirium after aortic valve therapy: A
qualitative content analysis study. Irene har jobbet vel
20 år ved Hjerteavdelingen, Haukeland
Universitetssykehus i Bergen. Hun fullførte
videreutdanning i geriatrisk sykepleie i 2002 og
mastergrad i sykepleievitenskap ved Universitetet i
Bergen i 2015. Irene forsker innen fagfeltet delirium,
fortrinnsvis relatert til eldre pasienter. Hun har
publisert to artikler med tematikk postoperativt
delirium hos pasienter i aldersgruppen 80+ etter
aortaklaffeintervensjon.

Stein Ove Danielsen presenterer sitt abstrakt med
tittelen «Telefon-support etter utskrivelse for kirurgisk
aortaklaff operasjon -erfaringer og kunnskap fra et
eksperiment». Stein Ove ble utdannet sykepleier i
1992, operasjonssykepleier i 1997 og har master i
klinisk sykepleievitenskap fra HiO (OsloMet) i 2011. Han
er ph.d- kandidat ved UiO/KU Leuven fra 2019.
Hovedsakelig arbeidet han som operasjonssykepleier
og med ledelse og fagutvikling i operasjonsavdeling.
Siden 2007 har han vært tilknyttet thoraxkirurgisk
operasjonsavdeling ved Oslo Universitetssykehus,
Ullevål. Stein Oves nåværende forskning omhandler
«transition of care» etter kirurgisk aortklaff operasjon hva kan optimalisere omsorgen i tidlig
rehabiliteringsfase for å redusere reinnleggelser og
forbedre pasient-rapporterte utfall?
Anne Relbo Authen presenterer sitt abstrakt med
tittelen «Hvordan kan sykepleierne på Rikshospitalet
samarbeide med sykepleierne på lokale
hjertesviktpoliklinikker om oppfølgingen av pasienter
som venter på hjertetransplantasjon, og etter
transplantasjonen i et livstidsperspektiv?»
Anne er transplantasjonssykepleier (Tx-spl.) og klinisk
spesialist i sykepleie ved OUS Rikshospitalet. Hun ble
utdannet sykepleier ved Høgskolen i Lørenskog i 1989.
Hun har siden den gang jobbet ved Kardiologisk
avdeling på Rikshospitalet med unntak av noen år med
spesialutdanning i intensiv og påfølgende to år på
Generell intensiv /PO. Anne ble landets første
transplantasjonssykepleier i 1991 og har eksamen i
transplantasjonssykepleie fra Vårdhøgskolan i
Gøteborg. Hun har deltatt i en rekke
forskningsprosjekter som studiesykepleier innen
transplantasjon og er medforfatter på artikler publisert
i internasjonale tidsskrifter. Hun er førsteforfatter i en
internasjonal artikkel om livskvalitet etter
hjertetransplantasjon i en medisin utprøvingsstudie
(SCHEDULE), medforfatter på flere utgaver og
revisjoner av kapittel om transplantasjon og
organdonasjon i boka Klinisk sykepleie fra Gyldendal,
og fikk prisen årets faglige forbilde sammen med
kollega Ingelin Grov ved NSF-LKS konferansen i 2018.

Helene Simonsen presenterer sitt abstrakt med tittelen
«Tillit og trygghet» -Pasienters erfaringer med
informasjon- fra hjerteinfarkt til hjerteoperasjon. En
kvalitativ studie.
Helene var ferdig utdannet sykepleier i 1999, og har fra
samme år vært ansatt ved Hjerteavdelingen, OUS,
Ullevål. Helene har blant annet erfaring som fag- og
driftssykepleier ved Hjertemedisinsk sengepost, og som
prosjektsykepleier i Hjertesviktstudien ved Ullevål
Sykehus (HJUS). Hun har tatt videreutdanning i
kardiologisk sykepleie på OsloMet og er klinisk
spesialist fra Norsk Sykepleierforbund, med fordypning
i sykepleie til pasienter med kronisk hjertesvikt i 2009.
Helene fullførte i 2018 mastergrad i sykepleievitenskap
ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært
styremedlem i LKS- Oslo og Akershus. Hennes
interessefelt er informasjon til- og opplæring av
pasienter med koronarsykdom og kronisk hjertesvikt.
Helene har hatt medansvar for Hjerteskolen ved OUS,
Ullevål. Helene skrev masteroppgave med temaet;
pasienters erfaringer med informasjon før CABGoperasjon.
Emma Mølmhaug Midthun presenterer sitt abstrakt
med tittelen «Når hjertet løper løpsk. En
litteraturstudie om hvordan sykepleiere kan jobbe
kunnskapsbasert for tidlig oppdagelse av atrieflimmer
etter åpen hjertekirurgi». Emma fullførte bachelor i
sykepleie ved Høgskolen i Oslo (OsloMet) i 2012. Hun
har jobbet som sykepleier på Oslo kommunale legevakt
og på akuttpsykiatri på Ullevål før hun flyttet til Bergen.
Fra 2013 til januar 2018 arbeidet hun ved
Thoraxkirurgisk sengepost på Haukeland
universitetssykehus. Emma studerte Master i klinisk
sykepleie, kardiologisk syikepleie, del 1 i på Høgskulen
på Vestlandet fra september 2016 til januar 2018.
Artikkelen som abstraktet er basert på startet som en
fordypningsoppgave i klinisk kardiologisk sykepleie,
men er i ettertid publisert i Sykepleien.no med flere
medforfattere. Hun studerer nå Master i Cardiovascular
Technology på Aarhus universitetssykehus, Skejby, og
er ferdig utdannet perfusjonist sommeren 2020. I dag
er hun fulltids perfusjonsstudent på Thoraxkirurgisk
seksjon ved Haukeland universitetssykehus.

