REDAKTØREN HAR ORDET
Enkelte pasienter med langtkommen hjertesvikt er kandidater for mekanisk sirkulasjonsstøtte. «Left ventriukular assist device»
(LVAD), som kan brukes i måneder som
bro til transplantasjon eller år som varig
behandling. Einar Gude og medarbeidere gir
i dette nummeret en fremstilling
av bruken i slik sirkulasjonsstøtte
i Norge. I vårt land har det til nå
mest vært benyttet som bro til
hjertetransplantasjon eller en
transplantasjonsavgjørelse. I en
del andre land, der donormangelen er større, har man tatt til orde
for at LVAD bør være førstevalget
for transplantasjonskandidatene
og en transplantasjon forbeholdes pasienter der dette ikke fungerer tilfredsstillende. Forfatterne gjør rede
for hvordan man i Norge vil kunne selektere
pasienter for vedvarende LVAD-behandling.
Det dreier seg særlig om pasienter som er
lite aktuelle for transplantasjon pga. komorbiditet eller høy alder. Ved god pasientseleksjon kan dette tilbudet konkurrere med
2-årsoverlevelsen ved transplantasjon som
er ca. 80 %.
Renal sympatisk denervering ved
behandlingsresistent hypertensjon har vært
en berg- og dal-banehistorie. Rune Mo

gir leserne en oversikt over vitenskapelig
status og om aktiviteten på norske sykehus.
Avslutningsvis refereres en leder i New
England Journal of Medicine der forfatteren
sier at tiden er kommet for å bla videre til
neste side i historien (undersøke om spesielle pasientgrupper kan være
mer egnet), men ikke lukke boka
for godt.
Er terapeutisk hypotermi
etter hjertestans en saga blott
etter nedslående studieresultat?
I en større studie som nylig ble
publisert, kunne man ikke påvise
signifikante forskjeller mellom
nedkjøling til 33 versus 36 grader.
Kjetil Sunde advarer likevel i sin
artikkel i dette nummeret av
Hjerteforum mot å legge om praksis. Han
kommenterer at studien åpner for at terapivinduet kan utvides, men tar til orde for å
kontinuere nåværende praksis frem til evt.
nye retningslinjer kommer i 2015.
Blant annet stoff presenterer vi kvalitetsutvalgets vurdering av ESC-retningslinjene om stabil koronarsykdom samt flere
kongressreferater.
God lesning!
Olaf Rødevand
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