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Forord

 

Kjære leser!
Diagnostikk og behandling av pasienter med hjertesykdommer har gjennomgått en
rivende utvikling siden de første EKG-apparater ble tatt i alminnelig bruk for vel 75
år siden. Takket være intens klinisk forskning og teknologisk utvikling har vi i dag
effektiv behandling av mange hjertesykdommer som for bare noen tiår siden var
uhelbredelige. Norske medisinske forskere har gitt vesentlige, og i enkelte tilfeller
avgjørende, bidrag til denne utviklingen. Samtidig har sykdomspanoramaet i landet
vårt endret seg betydelig; der det før var infeksjoner og mangelsykdommer som
dominerte, er det nå de såkalte «livsstilsykdommer» som rammer flest. I Norge har
faget kardiologi/hjertesykdommer utviklet seg fra å bli drevet av et fåtall indremedi-
sinere med spesiell interesse for hjerte- og karsykdommer til en egen stor spesialitet
som til dels dominerer aktiviteten ved medisinske avdelinger, og som har betydelig
innvirkning på helsevesen og samfunn.

Hittil har det ikke foreligget noen samlet fremstilling av utviklingen av disse
mange sidene ved faget kardiologi i Norge. Dette var bakgrunnen for at Norsk Car-
diologisk Selskap i september 2003 tok initiativet til et prosjekt som har resultert i
den utgivelsen du nå holder i hånden. Målet var å få en bred fremstilling av utvik-
lingen av hjertemedisin som fag i Norge, en periode som faktisk strekker seg tilbake
til mellomkrigstiden. Anledningen var også den at mange av pionerene i faget fort-
satt er aktive.

Styret i Norsk Cardiologisk Selskap anmodet derfor i oktober 2003 Kolbjørn
Forfang og Knut Rasmussen om å påta seg redaktøransvaret, hvilket de samtykket i.
Begge har gjennom mer enn en mannsalder vært bredt engasjert i utviklingen av
hjertemedisinsk klinikk og forskning i Norge. Begge kjenner fagets historie og ikke
minst dets mange aktører meget godt. Redaktørene har disponert boken, samordnet
og redigert forfatternes bidrag, og selv skrevet flere viktige kapitler i boken. De har
hovedæren for den meget vellykkede og smidige gjennomføring av dette prosjektet.
Ikke mindre viktig er de enkelte forfatternes bidrag, som hver for seg presenterer vik-
tige fasetter i fagets utvikling. Samlet representerer de hele bredden i norsk hjerte-
medisin, fra de tidlige pionerer til dagens teknisk avanserte fagutøvere, fra forskning
til klinisk diagnostikk og behandling.

 

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 17  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



 

18

 

Boken 

 

Det norske hjerte

 

 vil være interessant og lærerik for alle som er interessert i
denne imponerende utviklingen, det være seg eldre kolleger, yngre på vei inn i faget,
kolleger fra andre medisinske spesialiteter, andre faggrupper som sykepleiere og
radiografer, og den kan også være nyttig for pasienter og pårørende. Boken vil, med
sine engelske sammendrag, kunne fungere som en brobygger mellom norsk og inter-
nasjonalt hjertemedisinsk miljø.

 

Det norske hjerte

 

 representerer en verdig markering av vårt fag, og det er mitt håp
at boken vil bli mye lest og sitert, og ikke minst bidra til å styrke og samle faget hjer-
temedisin i Norge!

Oslo, 31. august 2006

 

Svend Aakhus
Norsk Cardiologisk Selskap

Overlege, dr.med.
Hjertemedisinsk avdeling

Rikshospitalet
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