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Kapittel 2

Hovedlinjer i utviklingen 
av norsk kardiologi
Rune Wiseth

Norge har en godt utviklet helsetjeneste. Hjertepasienter og andre tilbys diagnostikk
og behandling på høyt internasjonalt nivå. Dette er også hva pasienter, skattebetalere
og politikere rettmessig kan forvente i et land som har plassert seg mot verdenstop-
pen når det gjelder andel av bruttonasjonalprodukt brukt på helsevesenet. Gjennom
en årrekke har det vært vekst. Antall stillinger er økt, antall diagnostiske og terapeu-
tiske prosedyrer har innenfor deler av kardiologien hatt eksponentiell vekst, alders-
grenser er fjernet, og nye og dyre behandlingsprinsipper er i stor grad innført.

Ressurstilgang er en nødvendig forutsetning for et godt helsevesen, men utvik-
lingen innenfor et fagområde avhenger også av mye annet. Faglige ambisjoner hos
enkeltpersoner, idealisme og glød, vitenskapelig nysgjerrighet, personlig prestisje, stri-
digheter og et sett med tilfeldigheter er faktorer som skaper et fagområdes historiske
utvikling. Slik har det også vært for kardiologiens utvikling internasjonalt og i Norge.

Kardiologi – klinikk og høyteknologi
Medisin og teknologi – fruktbart samarbeid som har 
gitt bedre diagnostikk og behandling
Elektrokardiografi
Kardiologi er et klinisk fag hvor sykehistorien og den kliniske undersøkelse utgjør
basis. Den kunnskapsrike og erfarne kliniske kardiolog representerer hjertemedisi-
nens grunnfjell og er fagets viktigste ressurs. Likevel er mye av den moderne kardio-
logiens identitet knyttet til bruk av avansert utstyr. Da Willem Einthoven registrerte
det første elektrokardiogrammet hos et menneske i 1903, var dette starten på utvik-
lingen av spesialiteten kardiologi. Det var også starten på den teknologiske utvikling
knyttet til faget (1). EKG fikk stor betydning, og en kardiolog ble definert som en
som kunne tolke EKG. Mer enn 100 år etter Einthovens første humane EKG arran-
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geres EKG-kurser på ulike nivåer, og EKG definerer behandling ved en rekke til-
stander. Få hundreåringer har så stor innflytelse i sin samtid som EKG (K-5).

Kateteriseringer. Revaskularisering
Hjertekateterisering var det neste trinnet i den teknologiske utviklingen. Første gang
et kateter ble ført inn i et humant hjerte, var i 1929. Prosedyren ble utført av Werner
Forssman, og hjertet var hans eget. Men først i 1940-årene ble hjertekateterisering
utviklet som metode (K-6). Hemodynamiske forandringer ved ulike tilstander ble
beskrevet gjennom funn gjort ved hjertekateterisering. I 1958 ble den første koro-
nare angiografi utført av Mason Sones (K-12). Dermed var et viktig grunnlag lagt
for det som senere skulle bli og fortsatt er en dominerende aktivitet i moderne kar-
diologi: koronar revaskularisering. Utviklingen av moderne hjertekirurgi hadde sin
start i 1953, da den første åpne hjerteoperasjon med bruk av hjerte-lungemaskin fant
sted i USA. I 1967 ble den første koronare bypassoperasjon utført av Favaloro, og i
1971 ble arteria mammaria for første gang benyttet ved koronar revaskularisering.

Koronar bypasskirurgi var enerådende som revaskulariseringsmetode frem til
1977, da Andreas Grüntzig gjennomførte den første PCI-behandling. Med ballong
alene utførte han dilatasjon av en proksimal LAD-stenose. Ved angiografisk kontroll
mange år senere ble det dokumentert utmerket angiografisk langtidsresultat (K-13).

Elektrofysiologi
Permanent pacemaker ble første gang implantert i 1958; det skjedde i Stockholm.
Elektrofysiologi utviklet seg gradvis gjennom 60-årene ved at pacemakerbehandlin-
gen ble mer avansert. Den første permanente pacemakerimplantasjon i Norge ble
gjennomført i 1961 ved Ullevål sykehus (K-18). Det neste store trinnet i utviklingen
innenfor elektrofysiologi var implantasjon av intern defibrillator (ICD). ICD ble
første gang implantert i 1980 etter at Michel Mirowski hadde vært sentral i utvik-
lingen av dette behandlingsprinsippet, som senere har fått stor anvendelse. I Norge
ble den første ICD implantert i 1984 (K-19); det skjedde ved Ullevål sykehus (2). I
de senere år har utviklingen innenfor elektrofysiologi foregått i kateterbasert
behandling med radiofrekvensablasjon ved plagsomme arytmier. Lungeveneabla-
sjon ved atrieflimmer og kateterbasert intervensjon mot ventrikulære arytmier er
under utvikling. Dette åpner for at nye og store pasientgrupper kan få nytte av avan-
sert elektrofysiologisk intervensjon (K-6,12).

Ultralyddiagnostikk
Utviklingen av kardial ultralyddiagnostikk er et stort kapittel der innholdet i stor
grad er skapt i Norge (K-7). Ultralyd har revolusjonert kardiologisk diagnostikk, og
på dette området har norske bidrag vært enorme både medisinskfaglig og på indust-
risiden. Det startet i vårt naboland da Inge Edler i 1954 beskrev ekkokardiografisk
fremstilling av hjertet (3). Jarle Holen beskrev i 1976 hvordan trykkgradient over
mitralostiet kan bestemmes non-invasivt med dopplerteknikk (4), og fra slutten av
1970-årene kom de første banebrytende ultralydarbeidene fra Liv Hatle og med-
arbeidere (5,6). Ved å måle blodstrømshastigheter med dopplerteknikk kunne en nå
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ublodig kartlegge kardial hemodynamikk på en måte som ofte var kateterteknikken
overlegen. Invasive utredninger ble i stor grad overflødiggjort. Liv Hatles og andre
norske forskeres bidrag i utviklingen av kardial ultralyddiagnostikk var enorm og
omtales annet sted i boken (K-7). Norges bidrag til utviklingen på dette feltet er en
historie med mye lærdom; non-invasiv diagnostikk hadde stort potensial, erfarne
klinikere forstod hvilken betydning dette kunne få, ingeniører så de tekniske løsnin-
gene, og industripartnere var villige til å satse (K-29). Alt dette var nødvendige for-
utsetninger for det som nok har vært norsk kardiologis største bidrag i utviklingen
av moderne kardiologi sett i et internasjonalt perspektiv.

Norsk kardiologi og den høyteknologiske utvikling
Som regel kom vi etter, men innenfor ultralyd var vi først
Det første EKG ble tatt i Nederland, den første hjertekateterisering fant sted i Tysk-
land, koronar angiografi og moderne hjertekirurgi hadde sin start i USA, den første
PCI ble utført i Zurich. Den første permanente pacemaker ble implantert i Sverige
og den første ICD i USA. Hva med Norge? Var norsk kardiologi noen gang først
ute? Igjen kommer vi tilbake til kardial ultralyddiagnostikk med dopplerteknikk, her
var Norge først. I nordisk sammenheng var Norge først ute med koronar bypass-
kirurgi (K-13), og den første hjertetransplantasjon i Norden fant sted ved Rikshos-
pitalet (K-15). I figur 2.1 er det laget en oversikt over en del milepæler i kardiologi-
ens utvikling mot et høyteknologisk fag.

Vi ser av figuren at for enkelte metoder tok det lang tid fra metoden ble beskrevet
internasjonalt, til den ble innført i vårt land. Figuren viser også at når teknologiske
nyvinninger ble tatt i bruk i Norge, var Rikshospitalet først ute i de fleste tilfeller.
Men pioneraktivitet ble også drevet ved andre sykehus, for eksempel ble det ved
Haukeland sykehus utført mitral kommisurotomi og lukning av ductus arteriosus
tidlig på 1950-tallet (K-13,14).

Første 
i verden

Første 
i Norge

Sted

EKG 1903 1916 Menighetssøsterhjem-
mets klinikk, Oslo

Hjertekateterisering 1929 1947 Rikshospitalet

Hjerteoperasjon med bruk av hjerte-lungemaskin 1953 1959 Rikshospitalet

Permanent pacemaker 1958 1961 Ullevål sykehus 

Koronar angiografi 1958 1966 Ullevål sykehus 

Koronar bypass 1967 1969 Rikshospitalet

Hjertetransplantasjon 1967 1983 Rikshospitalet

PCI 1977 1981 Rikshospitalet

ICD 1980 1984 Ullevål sykehus

Figur 2.1. Milepæler i 

utviklingen av moderne 

kardiologi.
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Fra gren til kvist
Spissfunksjoner og helhet – ja takk, begge deler!
I Norge ble fagområdet hjertesykdommer godkjent som medisinsk spesialitet i
1965, og fra 1975 har hjertesykdommer vært en grenspesialitet i hovedspesialiteten
indremedisin (K-30). Ved utgangen av 2005 var nær 400 leger godkjent som hjerte-
spesialist i Norge. Selv om ikke alle disse arbeider fast i Norge, har vi en relativt høy
kardiologtetthet, omtrent som i Sverige og Danmark, mens Finland har et vesentlig
lavere antall kardiologer i forhold til innbyggertallet. Flere forhold kan ligge til
grunn for disse forskjellene mellom de nordiske land. Noe kan skyldes ulike krav i
spesialistutdanningen. Finland har hatt de strengeste utdanningskravene, og en finsk
utdannet kardiolog er i større grad lært opp i tekniske prosedyrer enn kardiologer
som er utdannet i de andre nordiske land.

Med indremedisin som basis har norske hjertespesialister en bred faglig bak-
grunn. Dette har sine fordeler. Ulempen med de utdanningskravene vi har hatt, er
lang utdanningstid og høy alder på ferdigutdannede. Etter hvert som «kvistspesiali-
sering» er blitt nødvendig innenfor deler av kardiologien, for eksempel i elektrofysi-
ologi og intervensjonskardiologi, er dette blitt enda tydeligere. Gjennomsnittsalde-
ren på dem som har utdannet seg innenfor disse feltene, har vært høy. Vi har i liten
grad greid å legge til rette for at egnede kandidater i ung alder får tilegne seg tekniske
ferdigheter i de delene av kardiologien hvor dette er viktig. Det er ikke det beste
utgangspunkt å starte sin PCI-utdanning med progressive brilleglass.

Det norske kardiologiske miljøet har lenge ønsket kardiologi som egen hovedspe-
sialitet. Begrunnelsen er fagets spennvidde og den store andelen kardiologiske pasi-
enter i en generell medisinsk avdeling. Økende behov for subspesialisering stiller
også større krav til en mer effektiv basisutdanning. Det er også et problem at det i
dagens spesialiststruktur ikke er formaliserte utdanningskrav i for eksempel elektro-
fysiologi og intervensjonskardiologi. Den norske lægeforening har tradisjonelt vært
tilbakeholden med å godkjenne nye spesialiteter, og legeforeningen har heller ikke
vært interessert i å etablere egne utdanningskrav for utøvere av spesielle prosedyrer
innenfor hjertemedisin. Både faglig og helserettslig er det betenkelig at personer som
i dag utfører risikofylte kateterbaserte prosedyrer, ikke har formell utdanning eller
godkjenning for å drive sin virksomhet. I vårt ellers så gjennomregulerte helsevesen
er dette en klar mangel.

Et argument mot vidtrekkende spesialisering og subspesialisering har vært at hel-
heten kan lide. Forholdet mellom helhet og spissfunksjoner fremstilles ofte som
motsetningsfylt; det trenger det nødvendigvis ikke være. Vi har behov for kardiolo-
ger med bred generell kompetanse, og vi trenger kardiologer som kan utøve og vide-
reutvikle spesialiserte funksjoner. Det er en bred oppfatning i det norske kardiolo-
giske miljø at faglig bredde er viktig for alle utøvere av faget. Begreper som «organ-
tekniker» og «teknisk kardiolog» har dårlig klang blant norske hjertemedisinere.
Ingen skal fritas for helhetlig tenkning rundt den enkelte pasient, uansett på hvilket
nivå i helsevesenet diagnostikk og behandling foregår.
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Hensynet til helhet og kravet til videreutvikling av spissfunksjoner ville sannsyn-
ligvis bli best ivaretatt med kardiologi som egen hovedspesialitet med tillegg av defi-
nerte «kvistspesialiseringer» innenfor fagområdet (K-30).

Pasientstrømmer
Høyteknologisk og sentralisert akuttbehandling 
utfordrer likhetsprinsippet
Utviklingen av moderne kardiologi har skjedd på mange områder og langs flere
akser. Mange av de viktige fremskrittene har kommet til anvendelse både på små
og store sykehus. Typiske eksempler er bruk av ultralyd og moderne farmakolo-
gisk behandling. Kardial ultralyddiagnostikk på høyt nivå utføres i dag ved en
rekke norske sykehus, og hjertepasienter innlagt ved små og store sykehus får
moderne, evidensbasert farmakologisk behandling (K-27). Enkelte nyvinninger
har imidlertid hatt en sentraliseringseffekt ved at de krever avansert og kostbart
utstyr, og/eller at den aktuelle prosedyren krever tilstrekkelig operatørvolum for
akseptabel kvalitet.

Behandling av akutte koronarsyndromer er det området innenfor moderne kar-
diologi hvor nye behandlingsrutiner kvantitativt har fått størst konsekvens i forhold
til pasientstrømmer. Dagens anbefalte behandling innebærer transport til invasivt
senter akutt eller semiakutt for et stort antall av disse pasientene.

Hvis en tar behandling av ST-elevasjonsinfarkt som eksempel, har de store frem-
skrittene i akuttbehandlingen av denne pasientgruppen i kronologisk rekkefølge
bestått i etablering av overvåkningsavdelinger fra slutten av 60-årene, bruk av trom-
bolytisk behandling fra midten av 80-tallet og primær PCI fra midten av 90-tallet
(K-21). Overvåkningsavdelinger ble etter hvert etablert ved alle sykehus som
behandlet pasienter med akutt hjerteinfarkt. Den trombolytiske behandlingen
kunne like gjerne gis ved små som ved store sykehus, til og med prehospitalt. Men
med primær PCI oppstod et logistikkproblem vi tidligere ikke hadde hatt. Det er
problematisk når en relativt vanlig tilstand som krever rask inngripen best behandles
med en høyteknologisk, sentralisert metode i et land med krevende geografi. Hva
med likhetsprinsippet og rettferdigheten i en slik situasjon? Hvilke valg kan tas – og
hvilke har vi tatt? Skal invasiv kardiologi desentraliseres til flere sentre? Eller skal det
satses på utvidet prehospital diagnostikk, prehospital trombolyse og styrket trans-
portkapasitet til invasive sentre? Må vi akseptere at ulikheter i behandlingstilbud ved
en slik tilstand nødvendigvis vil eksistere i et land som vårt?

Vi har så langt bare i moderat grad desentralisert invasiv kardiologi i Norge.
Argumentene for og mot desentralisering er hver for seg sterke. Debatten har i noen
grad foregått på nasjonalt plan, men geografi og andre forhold gjør at forutsetnin-
gene for debatten er ulike fra region til region. Derfor er dette i stor grad blitt til
regionale vurderinger hvor spørsmålet om desentralisering av invasiv kardiologi
inngår i den enkelte regions debatt om organisering av behandlingstilbudet til
denne pasientgruppen. En overordnet nasjonal strategi for utviklingen har manglet,
men det har vært bred enighet om økt satsing på prehospital diagnostikk og trom-
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bolyse. Dette er de tiltak som i størst grad kan bidra til at geografiske ulikheter redu-
seres (K-21).

Funksjonsfordeling. Regionalt samarbeid
Dette er ikke noe en skal drive med på hvert eneste nes i dette landet
Norge er et tynt befolket land med mange nes og en befolkning som i økende grad
krever helsetjenester av høy kvalitet. Det er en erklært politisk målsetting at tilbud
av helsetjenester skal være likt og godt uansett bosted og den enkeltes sosiale og øko-
nomiske status. Denne målsettingen er det lett å være enig i – også for fagfolk.

I et lite land må enkelte funksjoner sentraliseres. Samtidig alminneliggjøres
enkelte prosedyrer slik at de kan desentraliseres. Innenfor det hjertemedisinske fag-
feltet er det i dag bare hjertetransplantasjoner og barnehjertekirurgi som er sentrali-
sert til kun ett sykehus i landet.

Funksjonsfordelinger mellom sykehus og regioner er vanskelige temaer, hvor fag-
lige og ressursmessige forhold inngår som viktige elementer. I tillegg kommer følel-
ser og egeninteresser. Argumentasjonen kan variere med ståsted. Det er derfor en ut-
fordring å sikre disse prosessene slik at en kommer frem til gode løsninger både ut
fra faglige og ressursmessige hensyn. Da eierskapsreformen ble gjennomført, åpnet
den for bedre faglig styring på regionalt nivå. Reformen ga i utgangspunktet de re-
gionale helseforetakene gode muligheter til å gjennomføre funksjonsfordelinger
mellom små og store sykehus basert på faglige vurderinger. Det er få eksempler på
at denne muligheten er benyttet. Men eierskapsreformen medførte også at det for-
svant ordninger som kunne gitt bedre nasjonal styring av spesialiserte tjenester. Fag-
rådet for høyspesialisert medisin overlevde ikke reformen. Dette er beklagelig fordi
det er enkelte funksjoner som i et lite land med 4,5 millioner mennesker må sentra-
liseres over regionnivå, noe må sentraliseres til nasjonalt nivå, og det kan være
høyspesialiserte tilbud som med fordel ble sentralisert til for eksempel nordisk nivå.
Vi har manglet en overordnet nasjonal strategi for utvikling og organisering av kar-
diologiske tjenester i Norge.

I historisk sammenheng har utvikling av helseregioner, samarbeidet mellom re-
gionene og regionenes forhold til overordnede nasjonale myndigheter flere interes-
sante aspekter. I kardiologi har utviklingen av det regionale samarbeid og de regio-
nale funksjoner i stor grad vært knyttet til utviklingen og utbyggingen av det hjerte-
kirurgiske tilbudet. Frem til 1970 foregikk all hjertekirurgisk virksomhet ved
Rikshospitalet. Ullevål sykehus etablerte hjertekirurgi i 1970, Haukeland i 1975,
Tromsø i 1978 og etter en midlertidig aktivitet på slutten av 1960-tallet ble hjerte-
kirurgi etablert som permanent tilbud i Trondheim fra 1983 (K-13).

Etter at hjertekirurgisk virksomhet var etablert i samtlige helseregioner, ga dette
grunnlag for økt regionalt samarbeid. Faste samarbeidsmøter i regionene har funnet
sted gjennom de siste 20 år. Henvisningsrutiner, indikasjonsstillinger og kontroll-
opplegg har vært temaer. Retningslinjer ble etablert. Det er på regionalt og i mindre
grad på nasjonalt nivå utviklingen av praktiske rutiner har funnet sted, og det re-
gionale samarbeidet har utvilsomt vært viktig for utvikling av gode rutiner i daglig
drift. Det overordnede nasjonale samarbeidet innenfor faget har vært mindre tyde-
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lig. Det er vanskelig å si hva konsekvensene av dette har vært, men det har for ek-
sempel vært til dels dramatiske forskjeller mellom regioner når det gjelder bruk av
enkelte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer innenfor koronar revaskularisering
og i elektrofysiologi og pacemakerbehandling. Er dette forskjeller som har oppstått
på grunn av manglende nasjonal, overordnet og samordnet styring og kontroll? Kan
dette være forskjeller som har fått lov å eksistere lenge også fordi vi mangler et per-
sonidentifiserbart pasientregister for hjerte- og karsykdommer? Det er et paradoks at
det innenfor den sykdomskategorien som krever flest liv i Norge, ikke er de samme
muligheter til å følge utviklingen av forekomst, behandling og behandlingsresultater
som Kreftregisteret gir.

Nasjonal plan eller ikke, den viktigste drivkraften bak de store fremskritt i norsk
kardiologi har vært sterkt faglig engasjement fra enkeltpersoner og grupper av fagper-
soner. Den første hjertekateterisering utført i vårt land var ikke resultat av en nasjonal
plan for etablering av invasive prosedyrer i Norge. Faglig engasjement hos enkeltper-
soner med evne til fremsynthet lå bak. Den første hjertetransplantasjon i Norge
skjedde mer på tross av enn på grunn av offentlig planlegging (K-15). Feiringklinik-
kens tilblivelse var heller ikke resultat av overordnet nasjonal planlegging, den var til
dels i strid med fagmiljøer, og den var politisk kontroversiell. En uredd og sterk pasi-
entorganisasjon med betydelige kontakter inn mot det politiske miljøet og helse-
byråkratiet stod bak. Utviklingen av ultralydteknologi i Norge kom i stand gjennom
enkeltpersoners innsats, kunnskap og evne til å skjønne at dette var fremtiden. Norsk
kardiologis store innsats i gjennomføring av store multisenterstudier innenfor farma-
kologisk behandling var heller ikke resultatet av nasjonal planlegging eller erklærte
forskningsstrategier fra helsemyndigheter. Studiene ble til gjennom faglig engasje-
ment fra sterke fagpersoner som samtidig var gode forskere (K-24). Alt dette er
eksempler på at den faglige utvikling ofte er uforutsigbar, og at tilfeldigheter og
handlingsrom i mange tilfeller er avgjørende for utviklingen. Behovet for en nasjonal
overordnet plan for faglig utvikling er likevel til stede. Utviklingen innenfor kardio-
logi skjer raskt, og det er mange eksempler på at nye og kostbare behandlingsmetoder
på kort tid har vunnet innpass. I mange tilfeller har dette ført til store budsjettmessige
problemer ved at nye metoder er innført før penger er bevilget. Slike situasjoner
kunne i noen grad vært unngått om vi hadde et faglig organ som kunne «varsle» hva
som er påregnelig og nær forestående faglig utvikling, og hvilke økonomiske konse-
kvenser dette kan få. Dette er en funksjon som må utøves på et nasjonalt plan.

Vi har eksempler hvor nasjonale systemer på en hensiktsmessig måte har grepet
inn overfor det som kunne blitt en uhensiktsmessig utvikling innenfor fagfeltet. Et
godt eksempel er transmyokardial laserbehandling av de sykeste koronarpasientene.
Feiringklinikken gikk til innkjøp av utstyr og planla å starte behandling med denne
metoden uten at det forelå tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon (K-25). Helse-
myndighetene grep inn og la ned forbud mot behandlingen på generelt grunnlag.
Stortinget vedtok finansiering av et større forskningsprosjekt der resultatene bidro
til at metoden ble avviklet. Dette er et forbilledlig eksempel på hvordan sentrale hel-
semyndigheter gjennom sine muligheter til regulering og finansiering kan bidra til
at viktige faglige problemstillinger kan avklares.
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Nasjonale faglige arenaer
Kunnskap er en underkjent ressurs
Norsk Cardiologisk Selskap har i stor grad bidratt til å etablere de fora hvor viktige
faglige diskusjoner føres. NCS har i mange år arrangert sine faste Vinter- og Vårmø-
ter og et eget møte i ekkokardiografi. Dette har vært faglig gode møter, men opp-
slutningen kunne med fordel ha vært enda større – særlig fra de delene av landet som
har stor avstand til arrangørstedene.

En annen viktig arena for erfaringsutveksling mellom norske kardiologer har vært
firmastøttede kongressreiser. Man kan like det eller ikke, men faktum er at et sentralt
diskusjonsforum i norsk kardiologi gjennom de siste 20 år har vært «halv sju-
møtene» som ble arrangert av legemiddelfirmaene i samarbeid med leger på kon-
gressreiser. Her har kolleger fra hele landet møtt hverandre og diskutert dagens kon-
gressopplevelser (K-16,27). I fellesskap har en så vurdert «hvilken konsekvens skal
disse resultatene få for praksis i vårt land og ved våre sykehus?». Norsk helsepolitikk
ble på denne måten skapt på den andre siden av kloden, midt på natten, og uten at
norske helsemyndigheter ante hva som foregikk. Men disse møtene har utvilsomt
vært nyttige for fagutvikling og for nettverksbygging, og de har kommet pasientbe-
handlingen til gode.

Kunnskap som ressurs
Avansert utstyr og effektive medikamenter er nødvendige, men ikke tilstrekkelige
forutsetninger for god behandling av hjertepasienter. En ressurs med en betydning
som ofte underkjennes i vårt helsevesen, er den enkelte helsearbeiders faglige kom-
petanse. Kunnskap er en ressurs som bidrar til at adekvate diagnostiske og terapeu-
tiske tiltak blir iverksatt tidlig. Da oppnås de beste medisinske resultater, og adekvat
anvendelse av fagkunnskap er den beste garanti for god helseøkonomi. Et høyt faglig
nivå i form av bred generell kompetanse og kunnskap om hvilke behandlingsmulig-
heter som finnes på annet nivå enn der en selv arbeider, er avgjørende for at våre
hjertepasienter skal få riktig behandling. Den kunnskapsrike kardiolog er den vik-
tigste forutsetning for den kvalitetsheving vi har hatt i kardiologisk diagnostikk og
behandling.

Når vi ser fremover
Mens diagnostikk og behandling blir stadig mer avansert, 
må vi ikke glemme betydningen av forebygging og rehabilitering
Hva er fremtidsutsiktene for norsk kardiologi? Når det gjelder den faglige utvik-
lingen, må målsettingen være at norsk kardiologi utvikler seg i takt med den utvik-
ling faget gjennomgår i andre vestlige land. Den teknologiske utvikling vil fortsette.
Innenfor elektrofysiologi vil bruk av biventrikulære pacemakere og ICD øke. Kate-
terbasert behandling av arytmier forventes å gjennomgå ytterligere utvikling, stadig
flere pasienter vil få kurativ behandling for atrieflimmer og andre arytmier; behovet
er stort. Kateterbasert koronar revaskularisering forventes fortsatt å øke, stadig mer
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kompliserte lesjoner blir behandlet. Den farmakologiske behandling vil utvikles
videre. Nye medikamenter vil komme og utfordre og erstatte eldre legemidler, og
utviklingen innenfor farmakogenetikk kan gi oss mulighet til å skreddersy behand-
ling til den enkelte. Stamcelle- og genterapi er foreløpig på et eksperimentelt sta-
dium, men kan komme til anvendelse i kardiologi; potensialet er stort. Innenfor kar-
diologisk diagnostikk vil ultralydteknologien videreutvikles, og stadig mer detaljert
diagnostikk av for eksempel venstre ventrikkels funksjon blir mulig. Invasiv koronar
angiografi utfordres av computertomografi, som non-invasivt kan fremstille koro-
narkar med økende grad av nøyaktighet. Innen iskemidiagnostikk kan mye skje, sær-
lig har MR-teknikken et uutnyttet potensial. Med den økonomiske situasjon vårt
land befinner seg i, er det grunn til å tro og forvente at diagnostiske og terapeutiske
fremskritt i det hjertemedisinske fagfelt vil bli implementert.

Likevel – norsk hjertemedisin vil møte mange utfordringer i årene som kommer.
En rekke epidemiologiske, organisatoriske og fagpolitiske utfordringer lar seg iden-
tifisere. I enkelte sykdomsgrupper vil antall pasienter øke vesentlig, hjertesvikt er et
eksempel. Dette stiller store krav til organisering av behandlingstilbudet for denne
pasientgruppen. Overvekt og diabetes er mørke skyer på den epidemiologiske him-
mel. Med diabetikernes betydelige koronare overdødelighet er økt forebyggende
innsats og bedre behandling av denne pasientgruppen vesentlig om vi fortsatt skal
oppleve nedgang av kardiovaskulær dødelighet i Norge.

Utviklingen av moderne kardiologi har mye dreid seg om bedre diagnostikk og
behandling ved manifest sykdom. Kanskje har vi hatt for lite fokus på prevensjon og
rehabilitering. Preventiv kardiologi er et område med behov for økt satsing, og det
er enhver kardiologs ansvar å bidra. Store ressurser brukt på hjertekirurgiske og
andre inngrep står ikke alltid i forhold til det som tilbys i rehabiliteringsfasen. Også
her har kardiologer ansvar for å bidra til økt innsats.

De fagpolitiske utfordringer er mange. Ønsket om kardiologi som egen hoved-
spesialitet er nevnt. Det er uvisst hvilken skjebne dette ønsket går i møte. En annen
viktig fagpolitisk utfordring er å øke innsatsen innenfor kardiovaskulær forskning.
Sammenlignet med andre nordiske land er den kardiologiske forskningsaktiviteten
i Norge lav. Igjen er det grunn til å minne om Norge som et lite land, og en nylig
evaluering av norsk kardiologisk forskning konkluderte med at den var for fragmen-
tert med for mange små grupper (7). Økt samarbeid mellom forskningsgrupper,
mellom sykehus, regioner og fakulteter er ønskelig. For at dette skal oppnås, kreves
incentiver for samarbeid. Så langt eksisterer dette i liten grad.

Mye av utviklingen innenfor kardiologien har skjedd ved teknologiske frem-
skritt. Avansert apparatur er en forutsetning for moderne diagnostikk og behand-
ling. I dette ligger en fare og en utfordring. Den enkelte pasients behov for informa-
sjon, samtale, trøst og oppmuntring avhjelpes ikke av høyteknologi. Hjertesykdom
medfører angst, usikkerhet og mange spørsmål for pasient og pårørende. Å være
«god dokter» og medmenneske er akkurat like viktig som før. Kardiologen og kar-
diologien har et stort ansvar i å sørge for at den menneskelige dimensjon ikke settes
til side av avansert teknologi.

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 45  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



46

Referanser
1. Braunwald E. Cardiology. The past, the 

present, and the future. J Am Coll Cardiol 
2003;42:2031–2041.

2. Grendahl H. Pacemakerbehandling ved 
Ullevål sykehus i det tyvende århundre. 
Livsgnisten. Hjerteforum 2004;17(suppl 
2):145–147.

3. Edler I, Hertz H. The use of ultrasonic 
reflectoscope for the continuous 
recording of the movement of heart walls. 
Kungl Fysiografiska Sällskapets i Lund 
Förhandlingar 1954;24:40–58.

4. Holen J, Aaslid R, Landmark K, 
Simonsen S. Determination of pressure 
gradient in mitral stenosis with a non-
invasive ultrasound Doppler technique. 
Acta Med Scand 1976;199:455–460.

5. Hatle L, Brubakk A, Tromsdal A, 
Angelsen B. Noninvasive assessment of 
pressure drop in mitral stenosis by 
Doppler ultrasound. Br Heart J 
1978;40:131–140.

6. Hatle L, Angelsen B, Tromsdal A. 
Noninvasive assessment of 
atrioventricular pressure half-time by 
Doppler ultrasound. Circulation 
1979;60:1096–1104.

7. Evaluation of clinical, epidemiological, 
public health, health-related and 
psychological research in Norway (Norges 
forskningsråd 2004). http://
www.forskningsradet.no.

Summary

Development of Norwegian cardiology
The development of cardiology in Norway has to large degree taken place in the dif-
ferent regions with the cardiac surgery programmes being central. A national plan for
development of cardiology services was never established. This may account for the
major differences in the number of diagnostic and therapeutic procedures in different
parts of the country.

There has been an ongoing debate regarding how to organize cardiology services,
and regarding which services should be offered at the different hospitals. What should
be decentralized? The well accepted principle of equality in treatment irrespective of
address is challenged when highly technological and centralized treatment modalities
are implemented in the handling of acute cardiac disease like myocardial infarction.

However, irrespective of further technical progress with new diagnostic and thera-
peutic opportunities, the cornerstone of the cardiology speciality will remain the well
trained, experienced and caring clinical cardiologist.
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