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Kristina H. Haugaa. Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Peder Amlie behandlet pasienter med LQTS.
Videre vurderte man rundt denne tiden å
starte genetisk testing for LQTS i Norge, og
Jan Peder stod sentralt fra kardiologisk hold.
Jeg tok mot til meg og banket på hans dør
fordi jeg var
helt nødt til
å være med
på dette
prosjektet.
Jeg er veldig
takknemlig for at
Jan Peder
Amlie tok
meg med.
Han var en
generøs
og vennlig
mann med
et åpent
sinn. Rundt
denne tiden
kom Thor Edvardsen tilbake fra sitt forsk
ningsopphold i USA. Jan Peder foreslo at vi
skulle se på pasienter med LQTS med den
nye ekkokardiografiske metoden som Thor
behersket.

Det var med stor glede og takknemlighet jeg
mottok NCS’ forskningspris i oktober 2020.
Det tradisjonelle høstmøtet var avlyst, og
det var bare en engere krets som var til
stede i TV-studioet til Deichmanske bibliotek. Ikke
desto mindre ble det
en hyggelig
stemning og
et fint alternativ til en
live-sesjon
ved NCS’
høstmøte.
Tusen takk
til NCS’
forskningsutvalg, styre
og høstmøteleder.

Veien til Norge og starten på
forskningen

Jeg kom til Norge i 1995 etter medisinstudiet i Kiel i Tyskland. Jeg flyttet rundt og tok
turnustjeneste på Kongsvinger sykehus og
Arendal sykehus og deretter distrikttjeneste
i Gol i Hallingdal. Jeg jobbet seks år som
assistentlege ved medisinsk avdeling på
sykehuset i Drammen, og der fikk jeg sett
mange pasienter.
Jeg vet eksakt når min kardiologiske
forskningsinteresse startet. Det var på nattevakt da en ung nybakt mor på min egen
alder ble innlagt med elektrisk storm. Vi jobbet intenst hele natten med residiverende
arytmier, og pasienten ble etter hvert diagnostisert med lang QT-tid-syndrom (LQTS).
Jeg ble hektet på å finne ut mer om denne
sykdommen. I 2003 startet jeg som assistentlege ved Kardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Jeg forstod snart at professor Jan
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Stipendiat og postdoc-tid

Jeg startet ut som stipendiat og innkalte
mange av Norges LQTS-pasienter til
ekkokardiografi- undersøkelse med strainanalyser, uten bekymring eller innsikt i
prosjektets risiko og smale kliniske nisje.
Med mye entusiasme klarte vi å publisere
funnene. Mekanisk dispersjon var assosiert
med risiko for ventrikkelarytmi, og LQTS
ble til en elektromekanisk sykdom (1, 2) .
Vi videreførte funnene til hjerteinfarktpasienter (3) og søkte om patent på metoden
mekanisk dispersjon.
Interessen for genetiske hjertesykdommer bestod, og jeg fikk lov å behandle
disse pasientene på kardiologisk poliklinikk
i stipendiattiden. Det var mye å lære i et
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Personal ved Genetisk poliklinikk, Kardiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet.

I tillegg fikk jeg gleden av å være en
aktiv del av «Center for Cardiological Innovation», et senter for innovasjon ledet av
Thor Edvardsen. Vi fikk lisensiert patentet,
og GE lanserte mekanisk dispersjon i sitt
nye ekkokardiografiapparat i 2015.

fascinerende felt og etter fullført ph.d. dro
familien til USA. Jeg startet på Mayo Clinic i
Rochester i Minnesota i 2012, der jeg jobbet
på The Sudden Death Genomics Laboratory
med Dr. Michael Ackerman. Det var en stor
opplevelse både faglig og forskningsmessig,
og ikke minst for familien å leve i et samfunn ulikt fra det kjente. Etter et knapt år dro
vi videre til University of Pittsburgh Medical
Center der jeg jobbet med Dr. John Gorcsan.
På den tiden var Pittsburgh kjernelaboratorium for «Echo CRT»-studien, og det ble
mange studier i dyssynkroni.

Forskningen

Forskningen har i hovedsak dreid seg om
genetiske hjertesykdommer, bildediagno
stikk, trening, arytmier og forebyggelse av
plutselig død, og her viser jeg et utdrag av
de siste års arbeid.

Tilbake til Oslo

Kardiomyopatier

Tilbake i Oslo 2013 startet oppgaven med
å bygge ut behandlingstilbudet for pasienter med genetiske hjertesykdommer.
Dette var et samarbeid mellom kardiologisk
poliklinikk, ekkokardiografilaboratoriet og
arytmiseksjonen sammen med enhet for
hjertegenetikk og barneavdelingen ved Oslo
universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet.
«Genpol» som vi kaller oss, har vært min
gode arbeidsplass nå i mange år. Takk til alle
flinke, hyggelige kollegaer.

Trine Fink viste i sitt ph.d.-arbeid at
MR-verifisert fibrose hos hypertrofisk
kardiomyopati (HCM)-pasienter var assosiert med økt mekanisk dispersjon og økt
risiko for arytmi (4). Ved dette funnet kunne
vi koble mekanisk dispersjon til fibrose.
Nina Hasselberg undersøkte hvordan
det går med lamin A/C-pasienter og fant at
de har høy penetrans, tidlig sykdomsdebut
og høyt transplantasjonsbehov (5).
Eystein Skjølsvik undersøkte om
lamin A/C-pasienter kan trene. Trening
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Fra Hasselberg et al, European Heart Journal 2017 (5).

svangerskap tolereres godt av kvinner med
ARVC.
Hvordan går det med familiemedlemmene til ARVC-pasienter? Monica
Chivulescu viste høy (50 %) forekomst
av sykdom hos familiemedlemmer ved
genetisk diagnose og høy arytmirisiko når
strukturelle hjerteforandringer er synlige
ved avbildingsundersøkelse (11).
Hvordan uføres bildediagnostikk
best ved ARVC? Jeg fikk gleden av å lede
et konsensusdokument i regi av European
association for cardiovascular imaging
(EACVI) om multimodalitets bildediagno
stikk hos ARVC-pasienter (12) i et spennende europeisk samarbeid.

virkerikke fordelaktig hos pasienter med
lamin A/C (6). Hos HCM-pasienter derimot, kunne Lars Dejgaard vise at trening
kan virke fordelaktig (7).
Trening er absolutt ufordelaktig hos
pasienter med arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC). Jørg Saberniak viste
at trening forverrer og akselererer ARVC
(8). Imidlertid ønsker disse pasientene å
være aktive og lurer på hva de kan gjøre.
Øyvind Lie viste at trening med høy intensitet er farligere enn trening av lang varighet
(9), et viktig råd til pasientene.
Hjelper det med familieundersøkelser for å forebygge plutselig død av ARVC?
Christine Rootwelt-Norberg viste at nesten
halvparten av pasienter med ARVC debuterer med livstruende hendelse. Etter oppstart
av genetisk testing og familieundersøkelser i
Norge (2007) har insidensen av livstruende
debut gått ned (10).
Kan vi anbefale svangerskap til
kvinner med ARVC? Isotta Castrini viste at

Ionekanalsykdommer og
mitralklaffsykdom

Ida Skrinde Leren undersøkte om noen
betablokkere er bedre i behandlingen av
pasienter med katekolaminerg polymorf
ventrikkeltakykardi (CPVT). Hun fant at

Fra Chivulescu et al, European Heart Journal 2019.
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Fra Leren et al, Heart Rhythm 2016

Vi startet et nytt prosjekt med
interesse for mitralklaffen etter rapporter
om at pasienter med mitralklaffprolaps har
økt risiko for plutselig død. Lars Dejgaard
undersøkte 116 pasienter med mitral annulus
disjunction (MAD) hvorav 14 hadde hatt
alvorlig ventrikulær arytmi. Han fant at arytmirisiko var uavhengig av mitralklaffprolaps
og kunne for første gang påvise en relasjon
mellom MAD og ventrikulær arytmi (14).

nadolol er den mest effektive betablokker
for CPVT-pasienter (13), og dette funnet
endret retningslinjene for behandling av
CPVT-pasienter.
Ida mottok den ærefulle HM
Kongens gullmedalje for beste medisinske
doktorgrad i 2016, og jeg ble tildelt Oslo
University Hospital «Early career award» for
min forskningsinnsats.

Finnes disjunction også i høyre hjertehalvdel? Eivind Aabel vil snart komme med spennende funn.

31

hjerteforum

N°1/ 2021/ vol 34

NCS og foreningsliv

Jeg har hatt den store gleden av å jobbe
flere år som styremedlem i NCS (20112019) og takker herved for mange lærerike og hyggelige møter. Jeg har hatt stort
utbytte av organisasjonsarbeidet og deltakelsen i organisasjonskomiteen for både
høst og vårmøte opp igjennom årene.
På Europeisk basis har jeg vært
styremedlem i EACVI 2018-2020 og er nå
valgt sekretær i European Heart Rhythm
Association (EHRA) 2020-2022. Det er
spennende å få representere Norge i Europa.

Veien videre

Veien videre går med ProCardio Center for
Innovation, et senter for forskningsdrevet
innovasjon finansiert av Norges forskningsråd som startet offisielt i desember 2020. I
senteret samarbeider akademiske partnere
fra hele Norge sammen med industripartnere som for eksempel GE, Medtronic og
DIPS. Jeg gleder meg stort til dette arbeidet.
Man forsker aldri alene, forskning
er teamarbeid. Jeg er dypt takknemlig over
alle flinke og entusiastiske stipendiater som
jeg har hatt gleden å jobbe sammen med
og å veilede. Jeg har her navngitt kun dem
jeg har vært hovedveileder for, men jeg har

Hjerteløpet på NCS høstmøte 2018

møtt og jobbet sammen med mange andre
flinke, hyggelige forskere. De har alle vært
en stor inspirasjon for meg. Jeg vil takke alle
gode veiledere, stipendiater, medforfattere,
medarbeidere, kollegaer, venner og familie
som har vært med meg i løpet av min forskning. Det har vært en sann glede.
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