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REDAKTØREN HAR ORDET
Julen nærmer seg, og med den kommer 
årets siste nummer av Hjerteforum. Høsten 
er vel overstått, og NCS’s meget vellykkede 
Høstmøte ble gjennomført på Fornebu. 
Fyldige referater og en stor bildeserie av 
dette møtet vil bli publisert i neste utgave 
av Hjerteforum. 

I denne utgaven presenterer vi 
en meget god oversiktsartikkel som gir 
oppdatert kunnskap om kronisk 
hjertesvikt frem til de siste 
europeiske og amerikanske 
retningslinjene ble publisert i 
2021 og 2022. Lars Gullestad 
og Kaspar Broch skriver 
om diagnostikk, forekomst, 
patofysiologi og moderne 
behandling. Artikkelen er viktig 
lesing for de fleste kardiologer.

Hjerteforum publiserer 
også en studie fra våre kirurgiske 
kollegaer om resultatene etter 
kirurgisk behandling av atrieflimmer. Denne 
behandlingsformen er kanskje ikke like kjent 
som kardiolgisk ablasjon, men er meget 
nyttig for pasienter som skal opereres for 
annen hjertesykdom. Rim Abu Afifi og 
andre viser i denne artikkelen hvordan det 
gikk med 41 pasienter som ble operert 
og som fikk kirurgisk ablasjon ved Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet fra 2017-
2019, og resultatene er gode. 

Magnetresonanstomografiske (MR)- 
undersøkelser av hjertet har en ypperlig 
bildekvalitet og kan være av uvurderlig hjelp 
hos enkelte pasienter med utfordrende 
diagnoser. Arrvevet i myokard, for eksempel 
etter et hjerteinfarkt, kan fremstilles 
meget bra med en kontrastundersøkelse 
med MR av myokard. Vi har lenge tenkt 
at utbredelsen av dette arret kan være 
en god prediktor for livstruende arytmier. 
Forskjellige studier har imidlertid vist 
divergerende resultat om den prediktive 
evnen til å forutse arytmier. Andre studier 
har derfor undersøkt området rundt selve 
infarktet (randsonen) for å se om nettopp 
dette området kan hjelpe oss enda bedre til 
å forutse eventuelle fremtidige hendelser 

etter et hjerteinfarkt. Resultatene fra disse 
studiene har også vist forskjellige resultater, 
men som Emil Espe og Mathis Korseberg 
Stokke indikerer i en artikkel i denne 
utgaven av Hjerteforum, kan dette skyldes 
forskjellige definisjoner av randsonen rundt 
et hjerteinfarkt. Forfatterne foreslår en ny 
tilnærming til hvorledes randsonen kan 
bli definert. Forslaget er både spennende, 

meget logisk og bør underbygges 
av fremtidig forskning som kan 
publiseres i toneangivende 
internasjonale tidsskrifter. 

Vi har i mange år 
ønsket velkommen dokto-
rander til å publisere gode 
prøveforelesninger som artikler 
i Hjerteforum. Halvor Langeland 
har nylig avlagt sin doktorgrad 
og publiserer en god oversikt 
over sirkulatorisk overvåking 
av intensivpasienter i dette 

nummeret.
Knut Gjesdal og Mathis Korseberg 

Stokke publiserer en pasienthistorie om en 
genetisk sykdom som er sjelden, men som 
trenger all oppmerksomhet på grunn av 
sykdommens alvorlige konsekvenser hvis 
den forblir uoppdaget.

Hjerteforum skal også være et 
tidsskrift som kan øke oppmerksomheten 
omkring norsk kardiologi. Vi ønsker 
derfor å publisere nyheter om pågående 
norske studier og fra norske kardiologiske 
registre. Peter Schuster og medarbeidere 
gir en verdifull klinisk oversikt av noen 
av de imponerende data om norsk 
ablasjonsbehandling som finnes i AblaNor. 
Hjerteforum ønsker også at andre registre 
publiserer interessante kliniske innblikk om 
sine data.

Vi har også fyldig dekning fra 
European Society of Cardiology (ESC)-
kongressen i Barcelona og Transcatheter 
Cardiovascular Therapeutics (TCT)-
kongressen i Boston.

God lesing.
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