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Kollegaer har uttrykt ønske om enda bedre 

tilgjenglighet av Hjerteforums artikler på 
Internett. Fra og med det forrige nummeret 

har Hjerteforum endret sin presentasjonsform på 
Internett slik at enkeltartikler blir lettere å søke frem 
og lagre. Noen vil nok ønske å lagre de resultatene 
Otterstad og medarbeidere presenterer i dette 
nummeret. De legger frem normalverdier for volum 
og kontraktilitet for alle fire hjertekamre basert på 
målinger med både todimensjonal og tredimensjonal 
ekkokardiografi. Dataene baserer seg på 166 friske 
personer i alderen 30 til 80 år og er indeksert for 
kroppsstørrelse.

Tromsøundersøkelsen er en av verdens aller mest omfattende 
befolkningsundersøkelser. Den har pågått siden 1974. Flere tusen personer er 
undersøkt gjentatte ganger over en lang tidsperiode. Det pågår stadig en lang rekke 
av doktorgradsprosjekter knyttet til dette imponerende materialet. Lederen for 
undersøkelsen, Inger Njølstad, beskriver i dette nummeret hvordan forskningen er 
organisert og presenterer interessante funn fra studien. 

Til tross for intensiv forskning er myokarditt fortsatt en tilstand der 
årsakskjeden bare er delvis forstått. Behandlingen er ofte utilstrekkelig. Kaspar 
Broch gir oss en god oversikt over status.

Svært mange av oss synkoperer én eller flere ganger i løpet av livet. 
Synkopepasienter utgjør en betydelig utfordring for helsevesenet, både 
volummessig og faglig. En del synkopepasienter har også åpenbart blitt 
stemoderlig fulgt opp. Even Holt presenterer i dette nummeret en artikkel om 
nevrokardiogene synkoper og drøfter indikasjoner for pacemakerbehandling av 
disse.

I tillegg til fyldige referater fra viktige kongresser presenterer vi også en in-
teressant oversikt over tilbudet til pasienter med alvorlige lipidforstyrrelser. Linda 
Østli og medarbeidere legger frem data som tyder på at det er store regionale for-
skjeller i tilbudet til pasienter med alvorlig hyperlipidemi. De argumenterer for at 
flere lipidklinikker fordelt på helseseregionene vil kunne sikre et bedre tilbud til 
disse pasientene . 

God lesning!

Olaf Rødevand


