REDAKTØREN HAR ORDET
Vi presenterer også en Almanacartikkel om kardial bildediagnostikk.
Eivind Verley Kvittingen har i en
pilotstudie, der Gjesdal og Gjelsvik er
veiledere, vurdert allmennlegers EKG-bruk
og tolking. Forfatteren finner at de fleste
allmennleger har tilgang til eget
EKG-apparat og benytter det.
Dersom en allmennlege tolker et
EKG som normalt, er det sann
synlig at han/hun har rett. Det
er ikke så klart dersom EKG ser
unormalt ut, og forfatteren mener
de da bør vurdere spesialistvur
dering av EKG-et. Det anbefales
at man lager et opplegg som
stimulerer og forenkler et slikt
samarbeid.
Nina Fålun og medarbeidere påpeker
at det ikke finnes noen europeiske ret
ningslinjer for telemetriovervåkning, og
amerikanske anbefalinger er 10 år gamle.
De presenterer retningslinjene som er
utarbeidet og implementert ved Haukeland
universitetssykehus.
Rune Haaverstad og medarbeidere
fra Haukeland universitetssykehus legger
i dette nummer frem sine egne erfaringer
mht. operativ behandling av hypertrofisk
obstruktiv kardiomyopati. De beskriver også
operasjonsteknikken og utvelgelsen. Mate
rialet er begrenset, men erfaringene gode.
Renal denervasjonsterapi for hyper
tensjon har vi omtalt om tidligere. Julian Eek
Mariampillai og medarbeidere fra Univer
sitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
gir oss en oversikt og oppdaterer oss på de
aller ferskeste studiene. Disse gir ikke ny
vind i seilene for behandlingsformen.
Vi presenterer også et fyldig referat
fra ESC-kongressen, samt fra et par andre
møter.

Etter oppdrag fra legeforeningen har spesia
listkomiteene utviklet attestasjonsskjemaer
for spesialitetene. Attestasjonsskjemaet
for hjertesykdommer er langt mer detaljert
enn tidligere og harmonert med europeiske
anbefalinger. Helsedirektoratet har vedtatt
at det skal være obligatorisk fra
1.1.2018. Fra legeforeningen anbe
fales det tatt i bruk allerede nå.
Vi presenteres skjemaet i dette
nummeret. Som dere vil se, er det
omfattende.
Mange norske kardiologi
interesserte leger har opp
gjennom årene hatt stor glede av
boken «Kardiologiske metoder».
Nå foreligger den 7. utgaven, og vi
vedlegger stolt boken!
Knut Erik Berge og Trond P. Leren
gir Hjerteforums lesere en oversikt over
tilbudet for genetisk testing ved familiær
hyperkolesterolemi, kardiomyopatier og
kanalopatier. De presenterer også interna
sjonale retningslinjer for å utføre genetisk
utredning ved ulike hjertesykdommer. Den
aktuelle tilstanden skal være diagnostisert
på bakgrunn av en kardiologisk utredning.
Laboratoriet tar stilling til hvor omfat
tende genetisk utredning det er indikasjon
for å utføre hos den enkelte pasient. Jo
større sannsynlighet det er for en genetisk
sykdom, jo mer omfattende utredning vil
bli foretatt. De presiserer derfor viktigheten
av at blodprøven ledsages av gode kliniske
opplysninger som underbygger mistanken
om en genetisk sykdom.
I Almanac-serien, en felleseuro
peisk oppdateringsserie, presenteres også
nyheter om kardiomyopatiene. Utfordringer
mht. diagnose og etiologi blir ikke mindre
krevende med økende kunnskap. Det gjelder
også genetiske forhold. Det er et fagområde
i betydelig utvikling, og forfatteren forventer
betydelig økt kunnskap i løpet av de nær
meste årene.

God lesning!
Olaf Rødevand
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