Redaktøren har ordet
Torgeir Wethal gjennomgår kardio
vaskulære langtidsvirkninger av noen
former for kreftbehandling, basert på sitt
doktorgradsarbeid som fokuserer på testikkelkreft og lymfom.
Bl.a. kan strålebehandling
øke risikoen for hjerte-karsykdom og samtidig redusere
symptomer fra hjertet pga.
nerveaffeksjon.

I år ble den 20. kongressen til European
Society of Hypertension (ESH) holdt i Oslo
og på Norges varemesse på Lillestrøm.
Oslo ble tildelt kongressen i
2004. Hotellrom for mer enn
4000 deltakere har senere vært
reservert i hovedstaden. Med
6000 deltakere skal dette være
den største medisinskekongressen som noen gang er avholdt
i Norge. Inspirert av dette har
vi innhentet en artikkel som
fokuserer på nye momenter i
behandlingen av hypertensjon,
skrevet av Tonje Aksnes. Etter
publisering av nye studier har
hypertensjonsekspertene bl.a. trukket seg
litt på 2007-anbefalingene mht. de mest
aggressive blodtrykksmålene for høyrisikogruppene. Task force-dokumentet fra ESH
fra 2009 anbefaler derfor et blodtrykk hos
pasienter med kardiovaskulær sykdom i nivå
130-139/80-85 mmHg (kanskje nærmeste
den laveste verdien).

Sigrun Halvorsen gir en
oversikt over temaet antikoagulasjonsbehandling ved hjertesvikt. Hun konkluderer med at
rutinemessig antikoagulasjonsbehandling ved hjertesvikt i sinusrytme
ikke er evidensbasert, men indisert ved
tidligere tromboembolisk hendelse og ved
påvist trombe, spesielt hvis fersk og/eller
mobil.
Eivind Platou og medarbeidere
omtaler kosmetiske aspekter ved pacemaker- og ICD-kirurgi. Her finner man
nyttige tips for å oppnå et best mulig
kosmetisk resultat med minst mulig
infeksjonsfare.

Hypertensjon er bare ett av mange
tema som blir omtalt i Hjerteforumreferatenefra kongressen til European
Society of Cardiology. Denne Stockholmskongressen samlet over 27000 deltakere,
og som dere kan ane av referatinnledningen, stiller dette store krav til
hotellkapasitet.

Vi presenterer også fyldige
referater fra EuroPCR og Heart Failurekongressene, bokanmeldelser samt en
oversikt i posterform over normalverdier i
ekkokardiografi.
God lesning!
Olaf Rødevand

For den sags skyld vær uforsagt; Man dør ei midt i femte akt. Henrik Ibsen
I sannhet, en ytterst begavet mann;
nesten alt han sier, går over ens forstand . Henrik Ibsen
Conscience is the inner voice that warns us somebody is looking. Henry Louis Mencken
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