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Kapittel 13

Utvikling av norsk hjertekirurgi
Jan L. Svennevig

Den første thoraxkirurgien
I 1896 sydde reservelege Axel Cappelen, ved Kirurgisk Avdeling A, Rikshospitalet,
et stikksår i hjertet. Pasienten døde noen dager senere, men mange regner dette som
den første hjerteoperasjonen i verden. Cappelen ble senere sjef ved sykehuset i Sta-
vanger. Kirurgisk avdeling A ved Rikshospitalet var skilt ut som en egen avdeling
under professor Julius Nicolaysen i 1873. Thoraxkirurgien ble tatt opp noen år
senere. Eksempelvis opererte en annen reservelege, Fr. Christian Jervell, lungeab-
scess i to seanser i 1890. Mellom 1920 og 1930 ble kirurgisk behandling av lunge-
tuberkulose tatt opp. Denne kirurgien var knyttet til navn som Johan Holst og Carl
Semb, som introduserte den elektive torakoplastikk, den såkalte topplastikken.
Denne teknikken tillot øvre delen av lungen å falle sammen uten at de basale delene
av den ble affisert.

Hjertekirurgi
Den 19. november 1937 utførte Johan Holst (figur 13.1) den første perikardiekto-
mien (fjerning av hjerteposen) her i landet (1). Man hadde den gang ikke mulighet

Kristian Igelsrud var eneste lege ved amtssykehuset i Tromsø i 1901. Han utførte
da i kloroform-narkose hysterektomi på en 43 år gammel kvinne, som så vidt vi
vet, var tidligere hjertefrisk. Ved avslutningen av operasjonen fikk pasienten hjer-
testans, sannsynligvis asystole. Igelsrud fjernet noen ribben, åpnet perikardhulen og
foretok rytmisk massasje i ca. 1 minutt. Hjerterytmen tok seg opp, og pasienten
ble utskrevet i live 5 uker senere. Beskrivelsen av denne verdens første vellykkede
innvendige (åpne) hjertemassasje finnes i «The Therapeutic Gazette» fra 1904.
Igelsrud må ha vært en av de første som rørte det levende menneskehjertet. I det
følgende århundre skulle det bli ren rutine.
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for å operere på åpen brysthule, og tilgangen skjedde ved å gå inn ved siden
av brystbenet og fjerne ribbebrusk. Det oppstod allikevel luftlekkasje både
under og etter operasjonen, og luften måtte trekkes ut med sprøyte (eksuff-
lering). Forløpet var preget av langvarig infeksjon, og det er anført at pasi-
enten ble helbredet «efter nogle ugers intercostaldrenasje». 1. mars 1938,
over 3 måneder etter operasjonen, sto pasienten opp og kunne utskrives
11. mars 1938.

Etter at Gross i 1943 hadde gjennomført kirurgisk lukning av åpenstå-
ende forbindelse mellom hovedpulsåren og lungepulsåren (PDA eller også
kalt «ductus Botalli»), utførte Herman Gade i 1944 den første underbin-
ding av en slik ductus ved Rikshospitalet. Han utførte senere ytterligere to
operasjoner og Holst fem (2). Da det samlede materialet i 1947 ble publi-
sert i Tidsskrift for Den norske lægeforening, anførte Holst: «Jeg foretrekker
å utføre operasjonen i intratracheal narkose med kontrollert respirasjon.»
Det var altså nå blitt mulig å operere med overtrykksventilasjon. Gade tok

med seg denne teknikken da han senere dro til Bergen. I 1950 utførte Johan Holst
en lukket sprengning av en trang mitralklaff med tilgang gjennom forkammeret.

Leif Efskind var pioneren i norsk hjertekirurgi (figur 13.2). Han ble ansatt som
avdelingslege ved Kirurgisk avdeling A, Rikshospitalet, i 1949 og ble overlege og
professor i 1952. Her arbeidet han frem til oppnådd aldersgrense i 1974. Han fore-
tok lukkede inngrep for mitralstenose (3), pulmonalstenose, åpen ductus samt
shuntoperasjoner ved Fallots tetrade. Reseksjon av forsnevring i hovedpulsåren
(coarctatio) ble også tatt opp ved Rikshospitalet etter at professor Clarence Crafoord
i Stockholm hadde utført den første operasjonen i 1944.

Bedre anestesi og bruk av generell hypotermi gjorde det mulig å foreta kortvarige
inngrep på hjertet i opp til 5–8 minutter (figur 13.3). Det var først og fremst defek-
ter i hjertets skillevegger som kunne behandles. Etter å ha trent på dyr utførte Leif
Efskind den første åpne hjerteoperasjonen her i landet i 1957. Det ble da lukket en
defekt i skilleveggen mellom venstre og høyre forkammer (ASD) (4). Han hadde
god hjelp av anestesioverlege Otto Mollestad, som hadde studert anestesi i London,
Oxford og USA. Også Christian Cappelen var viktig i dette teamet. Han bygget en
defibrillator som ble brukt for å behandle ventrikkelflimmer hos pasienter som var
kommet for lavt i temperatur. Noe mer tid fikk man til rådighet da man via tykke
kanyler i aortaroten kunne tilføre moderate mengder oksygenmettet blod.

I USA var hjerte-lungemaskinen utviklet i 1953. I Europa var Crafoord
først ute med hjerte-lungemaskinen i Stockholm. To år senere fulgte
København. I mangel på bevilgninger til slike innkjøp i Norge tok Leif
Efskind opp et personlig lån i Bergens Privatbank i 1959 og kjøpte Rikshos-
pitalets første hjerte-lungemaskin. Blodet ble oksygenert ved å renne som
tynne filmer nedover parallelle skjermer i et kammer med kontrollert oksy-
gentilførsel (figur 13.4).

Det ble også bygget en varmeveksler. Etter å ha testet den nye hjerte-lun-
gemaskinen på hunder ble den tatt i bruk på pasienter i 1959. I 1969 hadde
man gått helt over til å bruke bobleoksygenatorer, hvor gass ble skummet
inn i en engangsbeholder med blod. I 1970 ble det utført 260 åpne hjerte-

Figur 13.1. Professor 

Johan Holst (1892– 

1953) foretok de første 

inngrep på hjertet uten 

bruk av hjerte-lunge-

maskin.

Figur 13.2. Professor Leif 

Efskind (1904–1987) ut-

førte de første hjerte-

operasjoner i Norge 

med bruk av hjerte-

lungemaskin.
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operasjoner i Norge, alle ved Rikshospitalet. Bortsett fra noen spredte
tilløp i Trondheim var Rikshospitalet fortsatt det eneste stedet hvor
det ble utført åpen hjertekirurgi i Norge.

Koronarkirurgi
Etter en rekke tidligere forsøk startet moderne koronarkirurgi med
Favarolo og Efflers arbeid i USA i 1967. Den første koronaroperasjo-
nen i Norge ble utført ved Rikshospitalet i desember i 1969 av Karl
Victor Hall og Leif Efskind (5). Dette var den første koronaropera-
sjonen i Norden og sannsynligvis også i Europa. I begynnelsen var det
fra enkelte hold atskillig skepsis og til dels motstand mot bypass-
kirurgi, men i løpet av noen år viste tre store internasjonale studier at
overlevelsen for grupper av bypassopererte pasienter var bedre enn for
pasienter som ble behandlet med medikamenter. Det gjaldt pasienter
med forsnevring på venstre kransåres hovedstamme, med sykdom på
alle tre kransårene og med sykdom som innebar forsnevring av den
fremre kransåren som forsyner venstre hjertekammer med blod.

I de første årene brukte man kun vene fra legg eller lår som bypass, etter hvert er
det vist at pulsårer brukt som bypass har lettere for å holde seg åpne enn vener. I dag
brukes nesten alltid en pulsåre fra innsiden av brystveggen i tillegg til vene fra legg
eller lår. Alternativt kan pulsåren ved håndleddet brukes. I dag representerer bypass-
operasjoner for brystkrampe det hyppigst utførte inngrep på hjertet.

Til tross for at stadig flere pasienter tilbys ballongdilatasjon, har antall bypass-
operasjoner ennå ikke gått ned i Norge.

Videre utvikling av koronarkirurgi
I de siste ti år har man utviklet nye metoder for å utføre bypassoperasjoner med kikk-
hullskirurgi (minimal invasiv kirurgi), uten hjerte-lungemaskin («off-pump»-
kirurgi), med eller uten hjelp av roboter, og man har kombinert bypasskirurgi med
ballongutvidelse («hybridoperasjoner»). Det er neppe bevist at disse typene operasjo-
ner er billigere, eller at de nye blodårene holder lenger. Noe av utviklingen kan nok
være drevet av teknisk industri. Men så lenge pasientene synes å foretrekke de minst

Figur 13.4. Rikshospita-

lets første hjerte-lunge-

maskin.

Figur 13.3. Anestesilege 

Otto Mollestad kjøler 

ned pasient i isvann før 

hjertekirurgi.
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invasive inngrepene, vil denne utviklingen være helt nødvendig også i hjertekirurgi.
Forsøk på å lede nytt blod fra hjertekammeret til kransårene til hjertemuskulaturen
ved hjelp av kanaler skutt med laserkanon har vist seg å bedre smerten, men ikke
overlevelsen. Denne metoden er nå forlatt.

En ikke ubetydelig del av bypassoperasjonen består i å ta ut vene eller pulsåre som
kan brukes som nye blodårer. Det har vært gjort mange forsøk på å lage nye blodårer
av kunststoff eller blodårer fra dyr, også i Norge. En slik «hyllevare» ville være
arbeidsbesparende og spare pasientene for unødig inngrep på legg og lår og repre-
sentere et uvurderlig tilbud til pasienter med åreknuter, leggsår osv. Men hittil har
ingen klart å lage en slik fullgod erstatning for egne blodårer. Etter 6–7 år begynner
åreforkalkningssykdommen også å angripe de nye blodårene. Det er derfor særdeles
viktig at hjerteopererte følges opp med råd om diett og livsførsel og med medika-
mentell behandling. Spesielt synes det å være viktig å redusere forhøyet blodtrykk og
senke kolesterolnivået med statin.

I USA og de fleste europeiske land ser man nå en nedgang i antall pasienter som
bypassopereres. Nedgangen har vært dels betydelig og kan best forklares med den sterke
økningen i perkutane intervensjoner med ballongkatetre (PCI). Hittil i Norge har vi
ikke sett en nedgang i koronaroperasjoner, men det er og har alltid vært store regionale
og fylkesmessige forskjeller i antall pasienter som behandles (figur 13.5 og 13.6).

Spredning av hjertekirurgi til flere sentre
Mot slutten av 60-årene ble ca. 30 pasienter med medfødt hjertefeil operert i Trond-
heim, og rundt 1970 ble det også operert noen klaffepasienter hos voksne. Resulta-
tene var imidlertid ikke tilfredsstillende, og aktiviteten opphørte i 1971 og ble først
tatt opp igjen i 1983.

I 1971 etablerte Gudmund Semb hjertekirurgi ved Ullevål sykehus, og fire år
senere startet Erling Skagseth opp hjertekirurgi ved Haukeland sykehus. I september
1978 kunne man, etter flere års grundig planlegging, starte hjertekirurgi i Tromsø
under ledelse av Dag Sørlie (6). I 1983 startet hjertekirurgien i Trondheim igjen opp
under ledelse av Olaf Levang. Det lå ofte årelang planlegging bak oppstarten av

Figur 13.5. Utviklingen 

av bypassoperasjoner 

(CABG) og utblokkinger 

(PCI) i Norge gjennom 

10 år. (Kilde: Norsk 

Thoraxkirurgisk Foren-

ing og Norsk Cardiolo-

gisk Selskap.)
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hjertekirurgi ved de nye sentra. Kirurgene som ble hentet inn for å starte opp hjerte-
kirurgi, hadde alle erfaring fra Rikshospitalet, men erfaringsgrunnlaget varierte. I
Tromsø fikk Dag Sørlie god hjelp av den svenske hjertekirurgen Stig Ekeström, en
av de mange markante kirurgene som hadde fått sin utdanning i Stockholm under
C. Crafoord. Hjelp til opplæring i å kjøre hjerte-lungemaskinen ble også gitt ved
Rikshospitalet, men det er neppe grunn til å tro at Rikshospitalet, som lenge hadde
vært alene om hjertekirurgi, i særlig grad bifalt de nye etableringene.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) etablerte i 1978 hjertebro til
England på grunn av for liten operasjonskapasitet i Norge, og det ble i årene 1978
og -79 sendt i alt 21 pasienter. LHL finansierte hjertebroen frem til 1985, dels ved
innsamlede og dels ved lånte midler. Først i 1985 ble det bevilget statlige midler til
hjertebroen. Etter hvert ble det organisert hjertebroer til utlandet i regi av forskjellige
fylkeskommuner. I 1986/87 vedtok Stortinget å bevilge midler til opptrapping av
hjertekirurgien i Norge, men opptrappingen var langsommere enn forutsatt. Ras-
mussen-utvalget beregnet behovet for åpne hjerteoperasjoner til 3200 per år i Norge,
mens det i 1987 kun ble utført ca. 1850 revaskulariseringer i Norge. I tillegg ble ca.
1000 pasienter operert i utlandet.

I 1986 fremmet LHL forslag om å erstatte hjertebroen med en egen hjerteklinikk
på Feiring i Eidsvoll kommune. De første søknadene til Sosialdepartementet ble
avslått, men byggingen ble allikevel satt i gang, og da tillatelse til etablering endelig
forelå i desember 1988, stod allerede klinikkbygningen på Feiring ferdig. Hjerte-
broen ble etablert av LHL i 1978 og ble avviklet først i 1990. Totalt ble 4500 pasi-
enter operert via hjertebro, de fleste i England, men også i Skottland og Sverige. Kar-
diologen Egil Sivertssen ved Ullevål sykehus har evaluert hjertebroen og fant da at
det var en høyere mortalitet for disse pasientene enn for dem som ble operert
hjemme (7).

Det var også på bakgrunn av hjertebroen at Hjertesenteret i Oslo ble etablert som
en frittstående stiftelse, i januar i 1989, med deltagelse fra staten og Akershus fylkes-
kommune.

Figur 13.6. Hjerteopera-

sjoner per fylke angitt 

som antall inngrep per 

100 000 innbyggere i 

2004. (Kilde: Norsk 

Thoraxkirurgisk Foren-

ing.)
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I dag utføres det hjertekirurgi ved alle fem regionsykehusene. Med unntak av barne-
hjertekirurgi og torakale transplantasjoner, landsfunksjoner som er lagt til Rikshos-
pitalet, utfører regionsykehusene alle typer inngrep (figur 13.7).

Hjerteklafflidelser
I 1960 var den første mekaniske hjerteventilen, Starr-Edwards kuleventil, utviklet i
USA. Den ble tatt i bruk i Oslo i 1965 (figur 13.8).

Senere ble denne ventilen skiftet ut med ventiltyper som bestod av et lokk som
ble holdt på plass av bøyler. I en periode var den svenskutviklede Björk-Shiley-ven-

tilen den mest benyttede. I 1977 hadde Karl Victor Hall og
hans team ved Rikshospitalet utviklet Hall-Kaster-hjerte-
ventilen sammen med den amerikanske ingeniøren Bob
Kaster. Denne ventilen ble produsert av Medtronic i Min-
neapolis og fikk senere navnet Medtronic-Hall (K-29).

Etter 10 år ble denne ventilen fortrengt av en ny type
mekaniske hjerteklaffer. Den består av to lokk hengslet på
midten. Denne typen ventiler har i dag fortsatt halve marke-
det, mens biologiske klaffer står for den andre halvparten.

De mekaniske klaffene har vist seg meget robuste, og det
lever fortsatt norske pasienter med originale kuleventiler
som ble satt inn for snart 40 år siden. Selve ventilhuset lages
i dag vanligvis av pyrolitt-karbon eller titan. Lokket, som
skal åpne og lukke ca. 100 000 ganger hver dag, lages ute-
lukkende av pyrolitt-karbon. Syringen lages av Dacron eller
Teflon. Når man har endt opp med nettopp disse materia-
lene, er det fordi kroppen tolererer dem godt, og de er hold-
bare. Medtronic-Hall-ventilen har vist seg usedvanlig hold-
bar, og det er i ventilens 28-årige historie ikke beskrevet
mekaniske brudd (8). Det kan forklares ved at både ringen

Figur 13.7. Antall hjerte-

operasjoner ved de 

hjertekirurgiske avdelin-

gene i 2003 og 2004. 

(Kilde: Norsk Thorax-

kirurgisk Forening.)

Figur 13.8. Starr-Ed-

wards kuleventil innsatt 

ved Kirurgisk avdeling A, 

Rikshospitalet, i 1970. 

Røntgenbildet er tatt 35 

år etter operasjonen. 

Pasienten har det bra.
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og bøylene som holder lokket, er frest ut av ett stykke metall, og det er ingen sveise-
skjøter (figur 13.9). Det kommer stadig nye mekaniske hjerteklaffer på markedet.
Vanligvis tar det mange år med utprøving før nye ventiler får CE-godkjenning i
Europa og FDA-godkjenning i USA.

De første biologiske klaffene var laget av griseklaffer og kom på markedet i 1965.
De var fiksert i formalin og var ikke særlig holdbare. Det endret seg etter at A. Car-
pentier i Paris begynte å fiksere griseklaffene i glutaraldehyd i 1967. Moderne fikse-
ringsmetoder bygger fortsatt på denne teknikken.

I motsetning til mekaniske ventiler krever ikke biologiske klaffer blodfortyn-
nende behandling, med mindre det er andre grunner til slik behandling, for eksem-
pel forkammerflimmer.

Tidligere var det vanlig å montere biologiske klaffer på et stativ av metall. I de
siste årene er det kommet på markedet flere typer biologiske ventiler uten metallsta-
tiv. Først om noen år vil vi vite om disse «ustentede» klaffene er mer holdbare enn
de «stentede».

Tidligere var reumatisk feber eller «giktfeber» en vanlig årsak til forsnevringer og
lekkasjer i klaffene. I dag skyldes de fleste klaffelidelsene degenerative lidelser (slitasje
og forkalkning) hos eldre pasienter. Stadig flere eldre pasienter blir behandlet, spe-
sielt for forsnevringer av aortaklaffen (aortastenose) (figur 13.10). 

Størst er økningen hos pasienter over 70 og over 80 år. Nest etter hjertetransplan-
tasjon er kirurgisk behandling av aortastenose det inngrepet hos voksne som gir
størst gevinst i form av vunne leveår og bedret livskvalitet. Med bedre kvalitet på
klaffene og med et sterkt ønske hos fysisk aktive mennesker om å slippe blodfortyn-
nende behandling har tendensen også i Norge gått i retning av biologiske klaffer.

Figur 13.9. Professor 

Karl V. Hall og hans 

team begynte å sette 

inn den norskutviklede 

ventilen i 1977.
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I to studier fra USA og England er mekaniske og biologiske klaffer satt inn etter ran-
domisering (loddtrekning). Disse studiene viser litt bedre overlevelse etter ca. 20 år
hos dem som fikk metallventiler, men flere av disse fikk blødninger. Det var like
mange med blodpropp og slag i hver gruppe, men flere måtte opereres på nytt i bio-
ventilgruppen. Livskvaliteten ble bedømt som like god i de to gruppene.

Resultatene etter utskifting av mitralklaffen har ikke vært like gode som etter
implantasjon av kunstig aortaklaff. Derfor gjøres det nå flere og flere reparasjoner av
klaffene, såkalte klaffeplastikker.

I 2005 ble det for første gang i Norge utført klaffeoperasjoner via kikkhullski-
rurgi, men fortsatt er det nødvendig å bruke hjerte-lungemaskin. Flere utenlandske
sentre er imidlertid i gang med utprøvende intervensjonsbehandling av klaffefeil,
idet man bruker noen av erfaringene fra behandlingen av koronarpasienter. Man fol-
der klaffen sammen som en paraply, fører den inn i hjertet via en blodåre og setter
den på plass ved hjelp av en utvidbar forskaling eller et «stent».

I noen av våre naboland har man høstet gode erfaringer med å la klaffeopererte
pasienter selv styre den blodfortynnende behandlingen ved hjelp av et lite måleap-
parat som de kan ha med seg. I Norge har denne behandlingen vært vanskelig å orga-
nisere på grunn av bosettingen og fordi trygdekontorene ikke har vært villige til å
dekke utgiftene til apparater og reagenser. Resultatene etter klaffekirurgi i Norge er
gode, og med støtte i Folkeregisteret er det mulig å følge opp pasienter over lang tid.
Eksempelvis er nå etterundersøkelsen av pasienter som har fått den norske hjerte-
klaffen, nylig avsluttet. 25 år etter operasjonen er fortsatt 24 % av pasientene med
aortaventil i live.

Hjertesvikt
Den første hjertetransplantasjonen i Skandinavia ble utført av professor Tor Frøys-
aker og et stort team i 1983 (9). Denne livreddende behandlingsformen begrenses

Figur 13.10. Aldersfor-

deling for pasienter som 

ble hjerteoperert i Nor-

ge 1997–2004. (Kilde: 

Norsk Thoraxkirurgisk 

Forening.)
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av mangel på donororganer, og man har derfor sett på muligheten for å transplan-
tere dyrehjerter. Så langt har man ikke klart å løse avstøtningsproblemene. Det sat-
ses derfor nå sterkt på å utvikle kunstige hjerter som kan opprettholde sirkulasjo-
nen enten til det syke hjertet kommer seg, til transplantasjon eller som et varig
alternativ.

I ca. 5 % av tilfellene kan man ha problemer med å få hjertet til å ta over når pasi-
enten kobles fra hjerte-lungemaskinen. I tillegg vil mange pasienter ha behov for
assistert sirkulasjon på grunn av hjertemuskelsvekkelse (kardiomyopati), hjertein-
farkt og betennelse i hjertemuskulaturen (myokarditt). Mange av disse pasientene
har nytte av å få lagt inn en ballong i hovedpulsåren, (IABP). Denne blåses opp og
tømmes i takt med hjerterytmen. Denne typen sirkulasjonsunderstøttelse har i de
siste årene også blitt tatt i bruk ved hjerteavdelinger ved de fleste sykehus i Norge.
Hvis medikamentell behandling og IABP ikke er tilstrekkelig, benyttes mekanisk sir-
kulasjonsassistanse ved hjelp av sentrifugal- eller sekkepumper. Disse kobles enten
til blodårer på halsen eller brystet eller direkte til hjertet. Slike pumper kan støtte
hjertets pumpefunksjon (VAD) og støtte en svekket lungefunksjon (ECMO). Bruk
av denne type mekanisk sirkulasjonsunderstøttelse har også medført nye avanserte
løsninger innenfor transport av intensivpasienter. Et team som kan starte behand-
lingen lokalt, rykker da ut fra Rikshospitalet med intensivambulanse, og ambulan-
sen kan fraktes over lange avstander med Hercules-fly fra Forsvaret (figur 13.11).

Antall pasienter med hjertesvikt ser ut til å øke, spesielt blant eldre mennesker.
Det kan også tenkes at moderne akuttbehandling vil føre til at flere pasienter over-
lever hjerteinfarkt og vil således senere i livet kunne utvikle hjertesvikt. Nye implan-
terbare hjertepumper med lang holdbarhet vil kunne få en stor betydning i årene
fremover.

Figur 13.11. ECMO-

transport med intensiv-

ambulanse og Hercules-

fly.
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Rytmeforstyrrelser
En stor del av befolkningen lider av forkammerflimmer (atrieflimmer). Atrieflim-
mer er en alvorlig risikofaktor, og for pasienter med hjertesvikt er det viktig å få pasi-
enten over i regulær rytme, noe som gir bedre pumpefunksjon. Etter at amerika-
neren Cox utviklet en komplisert operasjon med å legge en rekke snitt i begge for-
kamre (labyrintoperasjon), er det nå utviklet utstyr som ved hjelp av radiobølger
eller ultralyd gir nesten like gode resultater på en langt enklere måte. Denne abla-
sjonskirurgien tilbys i dag som tilleggskirurgi til pasienter som skal hjerteopereres av
annen årsak (for eksempel mitralfeil), men det er fortsatt ikke vanlig å tilby abla-
sjonsbehandling som eneste behandling. I gode hender kan man oppnå regelmessig
hjerterytme hos 70–80 % av pasientene etter 6 måneder, men det gjenstår å utrede
hvilke pasienter som bør opereres. Disse ablasjonene kan i dag også utføres via kikk-
hullskirurgi. Samtidig videreutvikles sikrere og gode metoder for ablasjon ved atrie-
flimmer ved hjelp av ledninger/katetre via venesystemet (K-20).

Operasjoner på hovedpulsåren
Det har helt fra 70-tallet vært vanlig å erstatte den delen av hovedpulsåren som går
ut fra hjertet, på grunn av utvidelse (faren for å sprekke) og blødning (disseksjon).
Etter hvert benyttes mest kunststoffrør av Dacron som erstatning. Hos enkelte pasi-
enter er det nødvendig å bytte ut både aortaklaffen og hovedpulsåren. Dette er store
operasjoner, men langtidsresultatene har vært meget gode. De siste årene har det
blitt mulig å skifte ut også selve hovedpulsårens bue. For å kunne skjøte inn igjen
pulsårene til armene og hodet er det nødvendig å kjøle ned pasienten til ca. 20 °C
og stoppe hjerte-lungemaskinen i en periode. Kombinasjonen av avansert utstyr,
bedre operasjonsteknikker, anestesi og intensivbehandling har gitt gode resultater til
utførelse og stadig flere operasjoner på hovedpulsåren.

Resultater ved hjertekirurgi
Norsk Thoraxkirurgisk Forening (NTKF) opprettet i 1993 et nasjonalt register for
hjertekirurgi i Norge. Helt siden 1994 har alle syv avdelingene som utfører hjerteki-
rurgi, sendt inn data til registeret, og Norge er blant de land som har kunnet levere
et nasjonalt datasett til det europeiske hjerteregisteret. Man har lagt stor vekt på å
bruke de samme definisjonene som anvendes i den amerikanske STS-databasen for
å kunne sammenligne resultatene. Hvert år legger NTKF ut publikasjonen «Heart
surgery in Norway» på Internett (10). Uten tvil holder de norske resultatene mål,
også sammenlignet med det beste som publiseres i utlandet.
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Summary

Development of cardiac surgery in Norway
In 1896, Axel Cappelen, for the first time, sutured a stab wound of the heart.

The founder of intrathoracic surgery in Norway, Johan Holst, performed the first
pericardectomy in 1939, and in 1944 Hermann Gade first ligated a patent ductus ar-
teriosus. Between 1951 and 1965, the Norwegian pioneer of cardiac surgery, Leif Ef-
skind, performed 500 closed mitral commissurotomies. Using hypothermia, he did the
first series of 25 open ASD closures, successfully and without operative mortality.

More pioneer work was done at Rikshospitalet after the introduction of the heart-
lung-machine in 1959: valve replacement (Starr-Edwards ball valve) from 1965, the
first implantation of a Medtronic-Hall (Hall-Kaster) valve in 1977, the first coronary by-
pass grafting (probably first in Scandinavia) in 1969, and the first heart transplantation
in Scandinavia in 1983. From 1971 to 1989, open heart surgery was established at 6
more centers. In 2004, 5400 heart operations were performed at the 7 operative
centers (64 % coronary bypass, 24 % valve surgery, 7 % congenital heart disease, 3 %
thoracic aorta, and 44 heart transplantations). A national registry for heart surgery, to
which all 7 centers report, ensures quality control of heart surgery in Norway.
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