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Kapittel 26

Sentrale norske bidrag til den inter-
nasjonale kardiologiske kunnskaps-
utbygging: norske «ti på topp»
Knut Rasmussen og Kolbjørn Forfang

I dette kapitlet ønsker vi å sette søkelyset på noen utvalgte vesentlige norske bidrag
til den internasjonale kunnskapsutvikling. Kavalkaden er ikke basert på noen form
for systematisk beregning av «impact», men helt og holdent på våre egne subjektive
oppfatninger. Subjektiviteten blir ytterligere understreket av at vi avslutter kapitlet
med et «10 på topp»-forslag. Vi vil derfor i utgangspunktet be alle som føler seg over-
sett, om tilgivelse.

I en faglig og vitenskapelig utviklingsprosess vil det alltid være et mylder av aktø-
rer. Noen har ideen, andre starter famlende forsøk, noen makter å gjennomføre et
overbevisende forskningsprosjekt og å publisere dette, og atter andre står for imple-
menteringen og markedsføringen. Noen personlighetstyper er viktige i én fase,
andre i en annen. Mange beskjedne personer som «egentlig» hadde ideen, blir kan-
skje glemt når historien skrives. Det er derfor umulig å yte rettferdighet når man
retrospektivt skal beskrive slike prosesser. I denne boken er en rekke kjente helter og
heltinner beskrevet, og når det gjelder disse, vil vi i stor grad henvise til de respektive
kapitler der deres bragder er omtalt. I tillegg vil vi kaste vår skrå lyskjegle mot noen
ukjente helter og mot de underliggende prosessene som styrer norsk kardiologisk
forskning.

Enhver sannhet passerer gjennom tre stadier før den erkjennes: Først latterlig-
gjøres den, så motarbeides den, og så ansees den som selvsagt.

(Arthur Schopenhauer 1788–1860)
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Epokegjørende norsk innsats innenfor ultralyddiagnostikk
Det er neppe tvil om at det er på dette feltet den samlede norske innsats har vært
størst og de internasjonale ringvirkningene mest betydelige. Utviklingen er grundig
beskrevet i kapitlene 7 og 29. Ideene kom som beskrevet fra ingeniørmiljøet i Trond-
heim, der Balchen laget modeller for simulering av alt fra EKG til fiskeoppdrett og
strømninger i Barentshavet. En av prosessene som skulle simuleres, var kretsløpet.
Det første apparatet som kunne måle blodstrømshastigheter i hjertet, ble tatt med til
Rikshospitalet, og den første publikasjon derfra om mitral blodstrømsmåling hos
pasienter hadde to ingeniører, den ene også radiolog, som førsteforfattere. Publika-
sjonen var beskjeden i et skandinavisk lavstatustidsskrift og fikk liten oppmerksom-
het (1). Dette var det første arbeid i verden som demonstrerte bruken av doppler-
prinsippet for å estimere trykkgradienter ved å måle blodstrømshastigheter.

Som beskrevet i kapittel 7 ble arbeidet med metoden ikke videreutviklet på Riks-
hospitalet, men i Trondheim fulgte en serie gjensidig befruktende medisinske og
teknologiske gjennombrudd. Det er viktig å forstå at verdens ekkokardiografimiljø
omkring 1980 var meget skeptisk til bruk av dopplerprinsippet, bl.a. på grunnlag av
en del mislykkede forsøk. For å overbevise måtte man derfor gjøre helt nøyaktige
sammenligninger med invasive metoder. Et grunnleggende arbeid som uten videre
kan sies å ha forandret tusenvis av pasienters skjebne, er Hatle, Angelsen og Troms-
dals første artikkel som viste anvendelse av prinsippet for evaluering av aortastenose
(2). Andre anvendelser med gjennombruddskarakter var bruken av trikuspidal-jeten
for å måle høyre ventrikkels trykk og hemodynamiske tolkninger av mitralblod-
strøm og deres relasjon til grader av hjertesvikt. Kronen ble satt på verket med Hatle
og Angelsens lærebok Doppler ultrasound in cardiology i 1982. Særlig ble andre
utgave av boka fra 1985 lest som en bibel over hele verden (3).

Man kan gjøre seg mange refleksjoner over dopplereventyret i Trondheim (K-7).
En første er at det fortrolige samarbeidet mellom det medisinske og det tekniske mil-
jøet var helt avgjørende. En annen er at dette ikke hadde vært mulig uten Liv Hatles
betydelige patofysiologiske og hemodynamiske innsikt. Hun visste hva vi trengte av
opplysninger for å gjøre gode kliniske beslutninger, og søkte løsninger på dette. I til-
legg bør vi stille oss spørsmålet om hvorledes den fantastiske flying start i Trondheim
kunne vært utnyttet bedre i Norge. Verken Universitetet i Trondheim eller norske
forskningsfinansierende institusjoner kjente sin besøkelsestid. Kanskje var jantelo-
ven i sving. Mye av den oppfølgende utvikling skjedde på Stanford, Mayo-Clinic og
andre steder. I ettertid kan det se ut som om både Trondheims-miljøet og det norske
kardiologiske miljøet var for lite til å kunne ivareta en skatt av denne størrelsen. Vi
bør sitte igjen med en følelse av glede over at dette i det hele tatt kunne skje. Liv
Hatle fikk fullt fortjent bl.a. Jahreprisen.

Etter denne eksplosive starten har vi i de siste 20 år hatt en jevnere utvikling av
ultralydfeltet i Norge, med Trondheim og Rikshospitalet som de viktigste sentrene.
Terje Skjærpe etablerte i Trondheim arealbestemmelse ved aortastenose ved hjelp av
dopplerteknikk og kontinuitetsligning (4). Dette er fortsatt standardmetoden den
dag i dag. Grunnlaget var bl.a. Ihlen og medarbeideres metode for måling av minutt-
volum (5).
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Det siste verdifulle norske forskningsfeltet innenfor ultralyd har vært utviklingen
av non-invasiv måling av «strain». Heimdal og medarbeidere startet løpet i Trond-
heim (6), og stafetten er tatt opp av Ihlen, Urheim og andre i Oslo. I økende grad er
utvikling av disse metodene et bredt internasjonalt forskningsfelt med samarbeidsak-
ser i alle retninger. Hvor stor praktisk betydning dette forskningsprogrammet får,
gjenstår i noen grad å se.

Grensesprengende kontrollerte kliniske 
medikamentstudier
1960-tallets kardiologi var i høy grad basert på klinisk erfaring og patofysiologisk
tenkning. Så viktig som et slikt fundament enn er, kan det, brukt alene, gi grunnlag
for mytedannelser og ufunderte lokale terapitradisjoner. Mange behandlingsprinsip-
per ble i disse årene prøvd ut i små serier med altfor lav statistisk styrke. Uenigheten
om behandlingsopplegg ble derfor ofte stor mellom land og grupper. I de senere år
er dette heldigvis i økende grad erstattet av randomiserte kontrollerte kliniske under-
søkelser, som beskrevet i kapittel 24. Vi har nå forstått at nasjonalt og internasjonalt
samarbeid om slike undersøkelser er den eneste måten vi gradvis kan forbedre våre
behandlingsopplegg på. «Evidence-based medicine» har tatt over.

Forutsetningen for kontrollerte studier er imidlertid gode hypoteser, og de må
komme bl.a. fra patofysiologi og de medisinske basalfagene. Mister vi kontakten
med disse, skaper vi ingen hypoteser som må testes, og vi blir overlatt til industriens
valg av prosjekter. Prinsippet er inkorporert i en enkelt persons utvikling: John
Kjekshus’ vei fra fysiologi og patofysiologi til kliniske multisenterundersøkelser. I de
fleste tilfeller må nok denne broen institusjonaliseres i form av kontaktbygging mel-
lom forskjellige miljøer.

En annen forutsetning er økonomi. De største kontrollerte kliniske studier koster
opp mot 1 milliard. Selv om hele Forskningsrådets bevilgning gikk til en studie, ville
det ikke være nok (K-25). Det har derfor vært nødvendig i de fleste tilfeller å gjen-
nomføre slike studier i samarbeid med den farmasøytiske industri. Som det sies i
kapittel 24, har de kontrollerte studiene i høy grad utviklet seg som et samarbeids-
prosjekt mellom internasjonale kardiologer og industrien. Norske kliniske forskere
har vært flinke til å initiere slikt samarbeid for de norske og nordiske studiene, og
mange av de øvrige europeiske studiene har hatt store norske pasientgrupper som er
inkludert av travle norske leger og sykepleiere. En av grunnene til dette er at stan-
darden på norske sykehus og på den norske kliniske forskning har vært høy, særlig
fordi pasientene har vært meget lojale mot behandlingsoppleggene og alle pasientene
stort sett kan gjenfinnes i det norske og nordiske helsevesen. For industrien har der-
for skandinaviske studier vært synonymt med kvalitetsstudier, og et noe høyere kost-
nadsnivå kunne derfor forsvares.

Noen studier har likevel vært helt eller delvis firmauavhengige, for eksempel Nor-
vit, Venbit, Waris I og II, og Astami, likeledes forsøket på revaskularisering med
transmyokardial laser ved Rikshospitalet og Feiring. Utvilsomt burde vi hatt langt
flere slike forskerinitierte og firmauavhengige studier.
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Størst oppmerksomhet i denne boken er gitt til de tre norskinitierte grensespren-
gende studiene: The Norwegian Timolol Study, Consensus I og 4S (6, 7, 8). Disse
er grundig beskrevet i kapitlene 16, 21 og 24. Bak dem alle lå patofysiologiske og
mekanistiske resonnementer som var meget gode. Det er i dag vanskelig å forstå
hvordan det både i Norge og internasjonalt var stor tvil om ideene som lå bak disse
studiene. De positive resultatene fungerte derfor for alle tre studiene som et «knytt-
neveslag i bordet». Den første, timololstudien, ble i særlig grad et mønster for hvor-
ledes en stor randomisert kontrollert studie skal gjennomføres; med presise ende-
punkter, uavhengig etikk-komité, blindet analyse og konsekvent gjennomføring av
«intention-to-treat»-prinsippet. En av forfatterne var på Stanford i 1981 og obser-
verte der hvordan kopier av timololstudien gikk fra hånd til hånd som varmt hvete-
brød publikasjonsdagen. Som beskrevet i kapittel 24 forbløffet også Consensus ver-
den ved sin dristighet. For den «kolesteroltroende» var kanskje ikke resultatet av 4S
så overraskende, men de fleste var den gang slett ikke troende. Den negative klofib-
ratstudien noen år tidligere hadde gjort svært mange til lipidnihilister (K-16).

På denne måten har disse tre norske/skandinaviske studiene formet behandlings-
retningslinjene over hele verden og reddet liv og livskvalitet for titusenvis av pasien-
ter. På alle disse tre feltene var den norskinitierte studien først, og det kom etter hvert
en rekke internasjonale oppfølgere som bekreftet funnene.

I tillegg til disse tre «landmark studies» har norske kardiologer initiert og gjen-
nomført en serie kontrollerte studier som ikke har hatt samme fundamentale betyd-
ning, eller som har vært negative (K-24). Det må imidlertid huskes at det å doku-
mentere at noe ikke virker, også kan være av meget stor betydning både for helse-
økonomi og for pasienter. Hvis en slik dokumentasjon er så god at resultatet
anerkjennes, kan dette føre til at en hel verden legger hypotesen på hylla og satser på
noen andre og bedre. Falsifikasjon av hypoteser er like viktig som verifikasjon. Den
negative Norvit-studien organisert av Kaare Bønaa i Tromsø kan brukes som et
eksempel på en negativ studie med svære konsekvenser for både forsknings-
prioritering og den internasjonale multivitaminindustrien.

Vi er nå utvilsomt i en fase da det synes viktig å bevare vår nasjonale kompetanse
når det gjelder kontrollerte kliniske undersøkelser. Vi må generere nye og gode
hypoteser som kan lokke industrien til å satse på norske og nordiske studier, og vi
må i høyere grad formulere industriavhengige hypoteser som kan få tilstrekkelig
offentlig støtte. Veien fremover går som veien de siste 25 år, via de gode og tilstrek-
kelig store kontrollerte studiene.

Kretsløpsepidemiologi
På samme måte som vi i Norge har hatt god kontakt mellom klinikk og patofysio-
logi, har vi også hatt en usedvanlig nær forbindelse mellom kliniske og epidemiolo-
giske forskningsmiljøer. Denne gode kontakten har på den ene side generert mange
epidemiologiske hypoteser som man senere har kunnet teste klinisk. Motsatt fikk
Carl Müllers grunnleggende kliniske observasjoner av følgene av hyperkolesterolemi
en enorm betydning for norsk epidemiologisk forskning (9) (K-22). Det går også en
klar linje fra Müller til 4S. Kardiovaskulær epidemiologisk forskning har, for eksem-
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pel via Nicolaysenkomiteens innstilling, beskrevet i kapittel 22, likeledes hatt store
konsekvenser for norsk helsepolitikk, ernæringspolitikk og røkepolitikk.

Til tross for alle de betydelige senere undersøkelser som er gjort med store data-
baser og sofistikerte statistiske analyser, er kanskje de største bidrag i norsk epide-
miologi gjort i en tidlig fase på grunnlag av enkle observasjoner før, under og etter
den annen verdenskrig. Axel Strøms beskrivelse av helseutviklingen under krigen
(10) (K-3, K-22) og Knut Westlunds nitide opptelling fra sykehusene i Oslo (K-22)
ga oss en overbevisende dokumentasjon av miljøfaktorenes betydning og derved et
grunnlag for handling.

Det er interessant å observere at i likhet med den første dopplerartikkelen er disse
fundamentale arbeidene i norsk epidemiologi, med unntak av Strøms artikkel i Lan-
cet, «begravet» i tidsskrifter med minimal impact factor.

Et sentralt trekk ved de norske epidemiologiske undersøkelsene har vært det
praktiske samarbeidet med skjermbildeundersøkelsene, senere kalt SSF og SHUS.
Basis var loven om obligatorisk skjermbildeundersøkelse og tuberkulinundersøkelse
av 1947. På initiativ fra Håkon Rasmussen ble derfor blodtrykk målt hos 68 000
bergensere i den første Bergensundersøkelsen i 1950–51 samtidig med tuberkulose-
undersøkelsene, altså omtrent samtidig med den første Framinghamundersøkelsen.
Her hadde man funnet en modell som fungerte i en årrekke.

Som beskrevet i kapitlene 3 og 22 har vi nå etablert en nasjonal kohort med used-
vanlig stort potensial (Conor). Samtidig får vi ikke lov til å utnytte dette optimalt på
grunn av manglende registerutbygging.

Patofysiologi og hemodynamikk
Det egentlige fokus for norsk ultralydforskning har vært patofysiologi og hemody-
namikk. Men også når det gjelder klassisk hemodynamikk har vi hatt en betydelig
aktivitet. En pioner var Ole Storstein, som med sin doktoravhandling fra 1952 klart
viste hvordan oksygenet har vasodilaterende evne i det lille kretsløp, men konstrin-
gerer det store (12).

Et banebrytende internasjonalt arbeid var Ottar Müller og Karl Rørviks artikkel
om hemodynamiske konsekvenser av koronarsykdom (13). I en hjertekateteriserings-
studie fra Ullevål demonstrerte de for første gang klart korrelasjonen mellom trykk-
stigning i det lille kretsløp og smerteanfall ved angina og likeledes hvorledes nitrogly-
serin dempet denne responsen. Dette arbeidet var i 20 år sitert internasjonalt og er
fortsatt grunnleggende for vår oppfatning av koronariskemiens patofysiologi (K-6).

Bruken av ultralydkrystaller for avstandsmålinger i myokard utviklet av Kiil,
Leraand og Bugge-Asperheim ble grunnleggende for en lang rekke studier som
utgikk fra Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål sykehus. Senere
benyttet bl.a. Arnfinn Ilebekk metoden som direkte kunne vise de sentrale hemody-
namiske lover i syke og friske hjerter. Metoden ble eksportert både nasjonalt og
internasjonalt (K-23). Hroar Piene og Eivind Myhre arbeidet også med helt sentrale
hemodynamiske problemstillinger knyttet til afterload og hjertets arbeid. Otto Smi-
seth utviklet i Tromsø en hjertesviktmodell og fortsatte i Canada og på Rikshospi-
talet med sentrale studier av perikards betydning for hemodynamikken.
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Videre må nevnes Ole D. Mjøs’ og John Kjekshus’ sentrale arbeider om myo-
kards metabolisme og John Kjekshus’ bidrag til San Diego-gruppens utvikling av
metoder for måling av infarktstørrelse hos forsøksdyr (14). Denne metoden var
lenge den beste for kvantifisering av infarktskade og derfor avgjørende for utprøving
av mange typer behandling som eventuelt kunne begrense skaden.

Per Lund-Johansens hemodynamiske studier ved hypertensjon har vært sentrale
for verdens forståelse av denne tilstanden (K-17). Til sist må nevnes Torbjørn
Omlands mange arbeider over utslipp av ANP og BNP ved hjertesykdom og den
diagnostiske prediktive verdien av disse utslippene (15).

Alt i alt fremstår den patofysiologiske forskning med en betydelig styrke i norsk
kardiologi. I tillegg til resultatene som sådanne er en opprettholdelse av denne akti-
viteten av avgjørende betydning for å utdanne klinikere til å forstå hva de driver
med, og for å stimulere både kontrollerte behandlingsforsøk og videre fremskritt
innenfor ultralydforskningen. Den økte avstanden mellom fysiologiske forsknings-
grupper og de øvrige forskningslinjene i de senere år er derfor ikke av det gode.

Arytmier
Norske forskningsmessige bidrag til arytmologien består av en lysende bedrift og
flere mindre, men hederlige bidrag. Blant de siste kan nevnes Ole Storsteins vedva-
rende interesser for behandling av atrieflimmer, som bl.a. resulterte i en ufrivillig,
men meget tidlig og god beskrivelse av proarytmiske effekter av antiarytmika (16).
Et meget viktig arbeid var Christopher Bjerkelund og Otto Ornings beskrivelse av
antikoagulasjonens evne til å beskytte mot embolier fra venstre atrium etter elektro-
konvertering (17). Selv om dette ikke var en kontrollert klinisk undersøkelse i
moderne forstand, var funnene så overbevisende at konklusjonen ble allment aksep-
tert verden over.

Den lysende bedrift er Anton Jervells beskrivelse av «det surdokardiale syndrom»
(18). Jervells egen betegnelse slo aldri egentlig igjennom. Syndromet benevnes inter-
nasjonalt som Jervell-Lange-Nielsens syndrom, og er senere blitt en av de mange
undergrupper av lang QT-syndromet. Originalbeskrivelsen inneholdt alt man kunne
ønske: beskrivelse av den spesielle pasientgruppen, forklaring av anfallsmekanismer
og forslag til behandling. For første gang forsto verden sammenhengen mellom lang
QT-tid, «torsades de pointes»-arytmier og plutselig død. Senere fulgte Jervell opp
med en rekke supplerende publikasjoner, sist fra det store «QT-møtet» i Oslo i 1983.
Beskrivelsen av denne lyskastersykdommen, kalt arytmologiens Rosettastein, utløste
en enorm internasjonal bølge av klinisk forskning og grunnforskning, en bølge vi
ennå surfer på. De første pasientene som ble beskrevet av Jervell, kan stadig følges på
våre poliklinikker, som regel i god form. De husker fortsatt «onkel Anton».

Andre
To hjertekirurgiske pionerdåder fant sted i Norge. I 1894 utførte Axel Cappelen,
kanskje som den første i verden, en myokardsutur av en lesjon påført av knivstikk
(19) (K-13). Christian Igelsrud foretok i 1901 i Tromsø sannsynligvis verdens første
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dokumenterte vellykkede direkte hjertekompresjon (20). En av verdens mest
berømte hjertekirurger gjennom tidene, «the father of open heart surgery», C.W.
Lillehei, var annen generasjons norskamerikaner med vestlandske røtter (K-14).
Som Denton Cooley beskrev i nekrologen i 1999: «Hardly any other cardiac sur-
geon has introduced a greater number of innovative techniques and concepts.» Disse
inkluderte den første lukning av VSD, den første hjerte-lungemaskin og den første
transistoriserte pacemaker. Det siste skjedde i samråd med Earl Bakken, grunnleg-
geren av Medtronic, en annen norskamerikaner.

Rikshospitalet var tidlig ute med systematisk forskning på kunstige ventiler, og
Olaf Levang gjorde der en av verdens første systematiske sammenligninger mellom
to av disse (21) i en randomisert studie. Bruk av kontrollerte kliniske metoder i
kirurgien var den gang meget originalt. Fra kardiologisk side ble det gjort studier av
hemolyse ved kunstige ventiler som fikk avgjørende betydning for utformingen av
disse (22).

Norsk kardiologis «10 på topp»

Figur 26.1 og 26.2 inneholder vårt utvalg av ti norske publikasjoner som vi mener
at alle norske leger og forskere må kjenne. Utvalget er uprioritert innad og er foretatt

1. L. Hatle og B. Angelsen. Doppler Ultrasound in Cardiology. Physical principles and clinical 
applications.(3) Lærte verden dopplerekko.

2. L. Hatle, B. Angelsen, A. Tromsdal. Nonivasive assessment of aortic stenosis by Doppler 
ultrasound. (2) Første om doppler og aortastenose.

3. J. Holen, R. Aaslid, K. Landmark, S. Simonsen. Determination of pressure gradient in mitral 
stenosis with a non-invasive ultrasound Doppler technique. (1) Første kliniske dopplerarbeid 
med dokumentasjon av trykkgradientmålinger.

4. The Norwegian Multicentre Study Group. Timolol-induced reduction in mortality and 
reinfarction in patients surviving acute myocardial infarction. (6) Første bevis for 
betablokkernes gunstige effect etter infarkt.

5. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial on cholesterol lowering in 
4444 patients with coronary heart disease. (4S) (8) Første dokumentasjon av statinenes 
gunstige effect ved kronisk koronarsykdom.

6. The Consensus Trial Study Group. Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart 
failure. (7) Første dokumentasjon av den prognostiske gevinsten av ACE-hemning ved 
hjertesvikt.

7. A. Jervell, F. Lange-Nielsen. Congenital deaf-mutism, functional heart disease, with 
prolongation of the QT-interval and sudden death (18). Første lyskasterbeskrivelse av lang 
QT-syndromet.

8. A. Strøm, R.A. Jensen. Mortality from circulatory disease in Norway 1940–45. (10) 
Epokegjørende beskrivelse av fallet i koronarsykelighet under den annen verdenskrig.

9. C. Müller. Angina pectoris in hereditary xantomatosis. (9) Originalbeskrivelse av 
assosiasjonen mellom hyperkolesterolemi, kolesterolavleiringer og koronarsykdom.

10. O. Müller, K. Rørvik. Hæmodynamic consequences of coronary heart disease. (13) Original 
påvisning av trykkstigning i lungekapillærene samtidig med klinisk angina pectoris.

Figur 26.1. Norsk hjerte-

medisins «10 på topp».
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på grunnlag av originalitet, vitenskapelig kvalitet og betydning for pasienter, sam-
funn, nasjonal og internasjonal kardiologi. Vi har ikke brukt «citation index» eller
«impact factor», kubikkmetermetoder som i dag er populære ved norske universite-
ter. Norske kardiologer må vite hvilke skuldre de står på. Hvilke av disse skuldrene
som har vært viktigst, vil selvfølgelig alltid kunne diskuteres, her kan alle lage sine
egne lister.

«10 på topp»-listen inneholder selvfølgelig først og fremst de store helter og helt-
innen, men for noen lesere håper vi at noen av disse forfatterne og disse sammen-
hengene kan være ukjente og dermed gi opphav til ny innsikt og inspirasjon.

Fremtidsvyer
Norsk kardiologisk forskning kan være stolt av flere vesentlige internasjonale bidrag
i de siste 70 år. Mer kan man kanskje ikke forvente av en liten nasjon. Likevel er det
mye som tyder på at tilstanden i kongeriket på dette området ikke er så god som den
burde være. Internasjonale statistikker over klinisk forskning i Europa viser klart at

Figur 26.2 Collage/

faksimile av 10 tids-

skriftoverskrifter. 
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vi sakker akterut. Presset fra kliniske rutiner, økonomiske og administrative forhold
i sykehus, en økende forskningsbyråkratisering og kanskje også forskningsskepsis i
samfunnet, har nok bidratt til denne utviklingen. I en 20-årsperiode har både lønns-
og arbeidsforhold gjort det vanskelig å rekruttere unge leger til forskningsarbeid.

Det er derfor all grunn til å tenke på hva vi selv kan gjøre for å styrke norsk kar-
diologisk forskning i tiårene som kommer. Her kan det bare pekes på noen kritiske
faktorer.

Som beskrevet i dette kapitlet kommer en stor andel av de gode kliniske hypote-
ser fra patofysiologisk eller epidemiologisk forskning. Kontakten mellom disse
forskningsmiljøene og klinikken må derfor opprettholdes og styrkes. Uten gode
hypoteser som er generert i egne laboratorier eller i observasjon i egen befolkning,
vil vi alltid måtte bli et haleheng til industriens grunnforskning. Vi kan ikke bare
sitte og vente på oppdragsforskning med ferdigtygde hypoteser og ferdiglagede
tabletter. Med egengenererte hypoteser vil vi kunne lage forskningsprosjekter som er
styrt av forskerne og gjennomført av dem. Industrigenerert forskning er viktig, men
bør ikke være det eneste.

De tre kontrollerte studier som er med i «10 på topp»-listen hadde alle en tung
industripartner og finansieringskilde. Det er ingen tvil om at vi fortsatt må satse på
dette samarbeidet og på å utnytte industrienes økonomi, kompetanse og organisa-
sjonskraft i gjennomføring av større kliniske studier. Forskerne og industrien må i
dette samarbeidet være likeverdige partnere, slik det har utviklet seg i de skandina-
viske studiene (K-24).

Men mange gode hypoteser har ingen ting med nye medikamenter eller tekno-
logi å gjøre. Disse må også kunne prøves ut. Til dette trenger vi derfor også indust-
riuavhengig offentlig finansiert forskning i Norge. Som beskrevet i K-25 har de tra-
disjonelle kilder som Forskningsråd og Hjerte/kar-råd ofte vist seg utilstrekkelige.
Det største industriavhengige kontrollerte forsøk i Norge hittil har vært NORVIT-
studien med et budsjett på ca. 20 mill. kroner. I de siste år har det imidlertid skjedd
en revolusjon ved at de regionale helseforetakene har avsatt flere hundre millioner
kroner per år til forskning (K-25). I denne eksplosive utviklingen kan det se ut som
om vi har gått fra en situasjon med mange gode ideer, men ingen penger, til en med
mye penger og med en relativ idémangel. Denne nye virkeligheten må vi tilpasse oss
så raskt som mulig. Dette er en enestående sjanse for norsk kardiologi til å få prøvd
ut både nye og gamle relevante problemstillinger.

Norske universitetsmiljøer har hittil ofte ikke trukket i samme retning. Interessen
har vært større for hvem som var best på vår lille tue, enn for å løfte et lass i fellesskap.
Alle norske kardiologiske miljøer er små, men som helhet er vår styrke ikke ubety-
delig. Vi bør stille oss spørsmålet om hvordan vi kan få opp den nasjonale lojalitet,
og hvordan vi kan få universitetsklinikkene til å slutte opp om hverandres prosjekter.

Også det internasjonale samarbeidet må utvides. Mange av de norske gjennom-
bruddene har skjedd ved målrettet samarbeid med nøkkelinstitusjoner i det store
utland.

Vi trenger å vite mye mer om helheten i diagnostikk og behandling av norske
hjertepasienter. I dag finnes det som beskrevet (K-3, K-22) ingen pålitelig statistikk
over diagnoser eller prosedyrer på norske pasienter. Vi er nå absolutt jumbo i Vest-
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Europa når det gjelder nasjonale registre. Dette vil i økende grad gå utover våre
forskningsmuligheter. Vi må derfor stå skulder ved skulder overfor myndighetene
for å forklare dette og for å kreve nasjonale personidentifiserbare registre. Bare da
kan vi påta oss å bringe denne arven videre.

I K-4 har vi beskrevet hvordan de helsepolitiske gjennombrudd i norsk kardio-
logi i stor grad har skjedd ved ekstraordinær innsats fra enkeltindivider eller kreative
grupper. Dette kan med samme rett sies om våre bidrag til internasjonal forskning.
Vi bør derfor i større grad sette fokus på hva det er som får individer til å vie seg til
forskning, og hva det er som får forskningsgrupper til å fungere. Dette er utfordrin-
gen til forskningsråd, helseforetak og universitetsklinikker. Men først og fremst er
det en utfordring til oss alle.
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Summary

Norwegian high-impact studies
This chapter presents a highly subjective review on important Norwegian contributions
to the international development in cardiology. It ends with a 10-on-top selection.

The broadest and deepest impact stems from Doppler-echocardiography, as de-
veloped in Trondheim by Hatle, Angelsen and co-workers. From the late 70s they de-
veloped the principles of continuous Doppler measurements and made applications
on aortic stenosis, tricuspid regurgitation and congenital lesions. Their textbook
brought these principles to the entire society of cardiology. Later Norwegian contri-
butions have developed the method of strain-measurements.

A number of randomized controlled clinical trials with landmark character have
been conducted in or lead from Norway. The most important of these are the Nor-
wegian Timolol Study, Consensus I and 4S. A number of other studies have also capi-
talized on the great loyalty and geographical stability of Scandinavian patients.

For similar reasons Norwegian cardiovascular epidemiology has maintained a high
standard, with particularly important observations on the development before, during
and after the Second World War.

Anton Jervell’s original description of the long-QT-syndrome, the Rosetta-stone of
arrhythmias and electrophysiology, released a wave of international research in this field.

Norwegian clinical research has been in decline during the last decades. However,
new methods for funding of such research seem to arise, giving hope of further im-
portant gifts of knowledge from us to the world of cardiology.
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