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Kapittel 11

Medfødte hjertefeil
Per G. Bjørnstad, Gunnar Alm Rosland og Svein Jan Sørland

Innledning
Diagnostikk, behandling og omsorg for pasienter med medfødte hjertefeil i Norge
har gjennomgått alle disse typer forvandling, og mer til, i løpet av det siste drøye
halve sekel. Det skyldes både forandringer i tiden og enkeltpersoners entusiastiske
innsats som plogspisser. Det vil ikke her være mulig å yte full rettferdighet til alle
som har bidratt i denne utviklingen. Nærheten mellom kirurgisk behandling og bar-
nekardiologisk diagnostikk har hele tiden vært sentral og gjensidig utfordrende og
befruktende. Dette kapitlet må derfor sees i nær sammenheng med kapittel 14. Når
det gjelder utviklingen av ekkokardiografi, vises tilsvarende til kapitlene 7 og 8.

Stort sett har det vært slik at nyvinninger innenfor diagnostikk og behandling av
pasienter med medfødte hjertefeil har skjedd utenfor landets grenser og så blitt
implementert i Norge med større eller mindre forsinkelse. Vi skal vi likevel se at det
noen ganger kan ha vært omvendt.

Tidlig internasjonal utvikling
At mennesker kan ha medfødte hjertefeil, har vært kjent i flere tusen år. Trolig har
det relative antallet barn født med slike feil vært konstant. Forekomsten er lik i alle
deler av verden og angis til 8 av 1000 levende fødte. Norge har ca. 60 000 fødsler

– fra anatomi til hemodynamikk og funksjon
– fra klinisk til teknisk diagnostikk
– fra diagnostikk til behandling i kateterlaboratoriet
– fra barnekardiologi til kardiologi for medfødte feil
– fra pionertid til systematisk opplæring
– fra enkeltpersoner til team
– fra polarisering til samarbeid
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årlig, og knapt 500 av de nyfødte har hjertefeil. Det er alle typer, fra de enkleste som
ikke trenger behandling eller leger seg selv, til de mest kompliserte og komplekse.
Noen dør i mors liv, noen dør umiddelbart etter fødselen, og mange lever opp med
mer eller mindre redusert livskvalitet. Etter hvert som flere og flere har kunnet
behandles og flere og flere har overlevd behandlingen, økte og øker antallet slike
pasienter i befolkningen. Vi skal se at det kan lage logistiske utfordringer.

Fordi de fleste døde og lite kunne gjøres, hørte medfødte hjertefeil opprinnelig
hjemme i faget patologi. De gamle patologene beskrev enkeltkasus av slike feilkon-
struksjoner. Det kliniske grunnlaget for faget ble lagt i Baltimore i trettiårene. I mot-
setning til de fleste andre fag, som har fedre, har barnekardiologi en mor, nemlig
Helen Taussig, for ikke å si mødre når Maude Abbott fra Montreal tas med. I 1936
publiserte Abbott et atlas med den første systematiske patologisk-anatomiske beskri-
velse av medfødte hjertefeil. Taussig, derimot, diagnostiserte dem på basis av klinisk
undersøkelse, EKG og røntgen av thorax hos levende pasienter på en tid da behand-
ling begrenset seg til digitalis og diuretika.

De første norske skritt
Riktignok hadde Werner Forssmann i Tyskland alt i 1929 i forsøk på seg selv vist at
man kunne føre et kateter inn i hjertet på et levende menneske, men hjertekateteri-
sering som metode ble først introdusert i New York omkring den annen verdenskrig
og tatt opp i Norge av Håkon Rasmussen på Rikshospitalet i 1946 (K-6). Da han i
1947 fikk professorat ved Universitetet i Bergen, innførte han denne metoden også
der. Rasmussen ble derfor «far» til to norske institusjoners invasive kardiologi.

Når det gjaldt barn, ble den videre utviklingen ulik: ved Haukeland sykehus ble
både medfødte og ervervede hjertefeil undersøkt av det samme legeteamet, mens
barneradiologen Sigurd Eek fikk barnekardiologi på Rikshospitalet til å bli en pedi-
atrisk disiplin. Han var i 1947–48 i Stockholm ved Kronprinsessan Lovisas Barn-
sjukhus sammen med Edgar Mannheimer, som regnes som den europeiske barne-
kardiologis grunnlegger. De utga i 1949 «state-of-the-art»-boken Morbus caeruleus,
hvor Eek skrev to av kapitlene, blant annet bokens lengste, om røntgenundersøkel-
ser. Da så den nye barneklinikken på Rikshospitalet ble innviet i 1951 og Eek ble
ansatt som radiolog der, tok han med seg sine erfaringer. Odd Husom, som da han
var student, hadde vært med Rasmussen på hjertekateteriseringene på medisinsk
avdeling, ble «kalt» som årskandidat ved Barneklinikken. I 1951 utførte han og Eek
i alt 82 hjertekateteriseringer ved barnerøntgenavdelingen, som regel med angiokar-
diografi. I begynnelsen deltok også den svenske barnekardiologen Lars-Erik
Carlgren. Slik ble disiplinen ved Rikshospitalet hele tiden basert i et pediatrisk miljø.
Det var tilfellet selv om hovedrøntgenavdelingen etter hvert fikk bedre utstyr og
undersøkelsene ble flyttet dit, i et samarbeid mellom radiologer og Husom.

I Bergen var det i femtiårene især Rasmussens elev Jon R. Myhre som interesserte
seg for de medfødte feilene, som altså ble tatt hånd om i en voksen-kardiologisk sam-
menheng. I 1960 ble Klinisk fysiologisk avdeling opprettet i Bergen. Myhre fikk
sjefsstillingen, og avdelingen fikk naturlig nok ansvaret for invasive hjerteundersø-
kelser. Myhre så behovet for det pediatriske element og innledet raskt et samarbeid

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 132  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



133

med Barneklinikken. Samarbeidet startet som en uformell diskusjonsgruppe. Etter
at Gunnar Alm Rosland begynte ved avdelingen i 1965, etablerte barneklinikken og
klinisk fysiologisk avdeling et mer formalisert samarbeid. Leger fra Klinisk fysiolo-
gisk avdeling ble alltid tilkalt når barn med hjertesykdom ble lagt inn på barnekli-
nikken, uansett tidspunkt på døgnet.

I 1959 ble Cardiologisk laboratorium opprettet på Rikshospitalet med Ole Stor-
stein som sjef (K-6). Han så det som sin oppgave å etablere et invasivt og etter hvert
også et kirurgisk tilbud til alle typer hjertepasienter. Også pasienter med medfødte
feil ble undersøkt klinisk på laboratoriet og deretter hjertekateterisert. Pasienter med
medfødte feil strømmet til fra store deler av landet, og etter forbausende kort tid
kunne de 1000 første pasientene beskrives (1).

På Rikshospitalet ønsket man imidlertid å opprettholde tradisjonen med en egen
institusjon tilknyttet barneavdelingen, og Husom ble ansatt som den første spesial-
lege i barnekardiologi i 1965. Et eget laboratorium for angiokardiografi ble bygget
opp, for det meste av gamle deler, som ikke ble tatt i bruk før Husom hadde trukket
seg og Svein Jan Sørland var blitt ansatt isteden. Han var 32 år gammel og hadde sin
skolering fra Cardiologisk laboratorium hos Storstein og Rolf Rokseth. Det ble Sør-
land som i 1966 fikk æren av å ta det nye laboratoriet i bruk, og allerede året etter
ble nesten 150 hjertekateteriseringer gjennomført. Sørland ble nærmest et synonym
med Barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet, som både internt og ved samarbei-
dende sykehus het «Sørland» til et godt stykke opp i åttiårene. Etter hans store inn-
sats gjennom mer enn 35 år er det ikke overdrevent å utrope ham til norsk barne-
kardiologis ubestridte nestor.

Teknologisk utvikling
Sekstitallet og det neste tiåret ble preget av oppbygning og perfeksjonering av den
invasive diagnostikk med kontrastinnsprøyting i hjertet, angiokardiografi. Både rønt-
genapparaturen, billedfremstillingen og maskinen som injiserte kontrastmiddel, ble
forbedret. Fra den spede begynnelse med enkeltkassetter som fortest mulig måtte skif-
tes for hånd etter hvert som kontrastmiddelet beveget seg gjennom hjertet, fikk man
vekslere som kunne ta «hele» seks bilder per sekund (hvis de ikke låste seg). De brukte
enten kassetter med 30 filmer à 40 x 40 cm, eller 40 cm brede filmruller. Bildene ble
så betraktet som enkeltbilder i en sekvens. Men utover på 70-tallet begynte man å få
mulighet for å filme med 35 mm film og billedforsterker i en videokrets med langt
flere bilder per sekund. Plutselig fikk man se hjertet bevege seg. Man kunne se hjertets
dynamikk og hvordan blodet fylt med kontrastmiddel skjøt gjennom defekter i hjer-
tets skillevegger. Tagarno-fremviseren ble en trofast, om enn lydsterk, medhjelper på
alle hjerteavdelinger og et kjært eie for barnekardiologen (figur 11.1).

I den faglige parallellutviklingen som skjedde i Oslo og Bergen, avhang mye av
de få, nitide, interesserte, dynamiske personer som var villige til å yte den innsats
som måtte til for å løfte et fag. Det ble en skandinavisk særegenhet å ha med radio-
loger på laget. Eek og Sørland i Oslo er allerede nevnt, og i Bergen allierte Myhre og
Rosland seg med radiologen Leif Kolsaker, som var litt av en billedperfeksjonist.
Arbeidet i kateteriseringslaboratoriet var rettet mot to ting: for det første de hemo-
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dynamiske målingene med kvantifisering av obstruksjoner, karmotstand i lungene
og beregning av shuntmengde ut fra oksymetri, og for det andre den anatomiske
visualiseringen av de ulike hjertelidelser (figur 11.2).

Kanskje det aller mest spennende var den uovertrufne måten slike filmer viste
levende anatomi på. Det var ikke lenger bare patologen som kunne vise frem hjerte-
feil, barnekardiologene kunne vise dem intra vitam med det som ble oppfattet som
praktfulle bilder: av arterier, hjertekamre eller klaffer som var for store eller for små.
Kanskje de manglet helt, sto på feil plass eller hadde forsnevringer i forløpet. I etter-
tidens klarere lys var det nok betydelig overdrevet å oppfatte disse filmene som per-
fekt teknologi, det så nok ofte heller ut som strukturert tåkehav – under- eller over-
eksponert.

Men oppe i denne diagnostikken som ble bedre og bedre, slo en to siders publi-
kasjon i 1966 ned som en bombe: Rashkinds «Creation of an atrial septal defect
without thoracotomy». I Philadelphia var det utviklet en teknikk for å behandle med
katetre. Det var kjent at nyfødte med transposisjon av de store arterier hadde det
bedre og levde lenger om de hadde et hull i forkammerveggen. Kirurgene hadde
metoder for å lage et slikt hull, men inngrepet var svært risikofylt, og bare halvparten
overlevde. Rashkind monterte en ballong i enden av et kateter. Kateteret ble skjøvet
fra femoralvenen til spissen passerte fra høyre til venstre forkammer. Ballongen ble
blåst opp i venstre forkammer og bryskt trukket gjennom veggen, slik at membranen
foran foramen ovale revnet. Mortaliteten ved dette inngrepet var langt lavere enn
ved kirurgi og nærmet seg null. Snart ble katetrene tilgjengelige på markedet, og tek-
nikken ble tatt opp av Sørland i Oslo og Rosland i Bergen (2). Det var til stort gagn
for slike pasienter, og prosedyren hører fortsatt med til barnekardiologenes arma-
mentarium. Kanskje enda viktigere var Rashkinds bidrag til en mental forandring:

Figur 11.1. Per Bjørnstad 

(bakerst), Svein Jan 

Sørland (midten) og 

Bjarne Smevik studerer 

35 mm film på Tagarno-

fremviseren.
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katetre kunne i tillegg til diagnostikk også brukes til behandling! Dette var den spede
begynnelse på den intervensjonelle revolusjon.

Kirurgien tar av
Kirurgene på Rikshospitalet tok hjerte-lungemaskinen i bruk i 1959, men det var
først godt ut på 60-tallet at åpen hjertekirurgi ble en etablert del av behandlingen av
medfødte hjertefeil (K-14). Samarbeidet med den nye enheten ved Barneklinikken
kom inn i faste spor. Utviklingen av barnehjertekirurgi og barnekardiologi ble et fel-
lesanliggende, og de to disipliner stimulerte hverandre.

På denne tiden sendte Haukeland sykehus pasienter til andre sykehus for kirur-
gisk behandling. Både Rikshospitalet, Karolinska Institutet i Stockholm og især
National Heart Hospital i London fikk slike pasienter. Hospital for Sick Children i
Great Ormond Street, London oppnådde tidlig gode resultater med Mustards ope-
rasjon for transposisjon av de store arteriene, og fra 1968 av bygget Rosland ved
Haukeland sykehus opp et nært samarbeid med dette sykehuset. Parallelt med kon-
takten vestover fra Haukeland ble tverrkontakten over Langfjellene skadelidende,
selv om mange slike pasienter igjen ble sendt til Rikshospitalet i en periode fra 1972

Figur 11.2. Gunnar Ros-

land hjertekateteriserer 

tidlig på 60-tallet på 

Haukeland sykehus. 

Bemerk billedforsterker 

med speilrefleks og 

gammel transducer 

(Elema).
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etter at de der hadde tatt opp metoden. Det er likevel et beklagelig trekk i utvik-
lingen av norsk barnekardiologi at kommunikasjonen mellom Norges to sentre i
lange perioder lot atskillig tilbake å ønske. Noe av grunnen var sikkert å søke i sent-
renes ulike størrelse: Det er ikke lett å være verken storebror eller lillebror.

På Ullevål sykehus tok Ottar Müller på Klinisk-fysiologisk avdeling opp hjerte-
kateterisering, også av barn. Radiologen Ragnar Hol var den som førte katetrene og
utførte angiokardiografi, mens Müller tygde på pipa ved trykkregistreringen. Gud-
mund Semb kom i 1971 fra Rikshospitalet og bygget også opp kirurgisk behandling
av medfødte hjertefeil. Med omtrent ½ million innbyggere som pasientgrunnlag
måtte også Ullevål bli et lite sentrum.

70-tallet
I løpet av 70-årene kom Magne Følling med i teamet på Haukeland, og radiologen
Karl Maurset økte både stab og kompetanse da han i 1972 kom til Bergen fra Riks-
hospitalet. Hans erstatter på Rikshospitalet ble Gunnar Stake. I 1972 ble Norges
første utdannelsesstilling i barnekardiologi opprettet ved Rikshospitalets barnehjer-
teseksjon. Den ble besatt med en 30-åring som var blitt betatt av barnekardiologi alt
i studietiden i Göttingen, Per G. Bjørnstad. Ett år senere flyttet han tilbake til stu-
diestedet, til det som da var Europas største barnekardiologiske senter, for videre
utdannelse.

Syttiårene var også tiden for en gryende forståelse av at heller ikke hjertekirurger
var omnipotente, og at det var to ulike verdener å operere medfødte hjertefeil og
kransarterier. Ikke bare var feilene vidt forskjellige, men to–tre av de minste hjertene
kunne lett få plass i en voksens venstre forkammer. I 1971 hentet derfor Karl Victor
Hall Steinar Tjønneland fra hans tjeneste hos Kantrowitz i USA til Rikshospitalet
for at han skulle bygge opp barnehjertekirurgien. Det lyktes han meget godt med og
brakte Rikshospitalet opp på et internasjonalt nivå. Rundt Tjønneland vokste det
etter hvert opp en liten gruppe av dedikerte barnehjertekirurger, først med Harald
Lindberg, siden også med Egil Seem.

På Vestlandet markerte opprettelsen av en hjertekirurgisk seksjon i 1974 en mile-
pæl også for barnekardiologien ved Haukeland sykehus. Seksjonsoverlege ble Erling
Skagseth med bakgrunn fra Rikshospitalet. Samtidig begynte også Leidulf Segadal,
som hadde utdannet seg i tre år i Zürich – hos en av pionerene innenfor kongenitt
hjertekirurgi, svensken Åke Senning. Da Skagseth døde kort etter, var det Segadal som
ble hjertekirurgen for medfødte feil på Haukeland. Hans gode teknikk og høye kvali-
tetskrav gjorde at resultatene kunne forsvares til tross for at pasienttallet var så lavt at
det viste seg vanskelig å bygge opp et miljø med ettervekst. I hovedsak ble alle typer
medfødte hjertefeil som ble diagnostisert ved Haukeland sykehus, også operert der.

Men 70-tallet var også decenniet med andre nyvinninger. En dag i 1977 ble en
dårlig, nyfødt pasient med en nesten tett pulmonalarterieklaff hjertekatetrisert på
Rikshospitalet. Assistentlegen Gunnar Åbyholm katetriserte, assistert av Gunnar
Stake, og Steinar Tjønneland ble tilkalt for å diskutere funnene. Hos denne meget
syke pasienten var operasjon et hasardiøst alternativ, og de ble enige om å forsøke en
ikke beskrevet behandling: Overlege Stake åpnet med frapperende effekt den meget
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trange klaffestenosen med en ballong. Publikasjonen fra 1979 ble den første artikkel
i verden om ballongbehandling av slike stenoser (3).

Først på 80-tallet tok både Haukeland og Rikshospitalet i bruk ballongbehand-
ling av klaffestenoser på regelmessig basis. På Haukeland Sykehus var man mer
aktive også med valvulære aortastenoser over ett års alder. På Rikshospitalet var man
mer tilbakeholden med denne indikasjonen, men de behandlet noen få pasienter
neonatalt. Både i Bergen og i Oslo ble ballongbehandling av pulmonale klaffesteno-
ser den foretrukne metoden i de aller fleste tilfeller. På Rikshospitalet utviklet bar-
nehjertekirurg og barnekardiolog sammen med Bjarne Smevik ved Barnerøntgenav-
delingen en metode for ballongdilatasjon av banding av pulmonalarterien fra ben-
keforsøk via dyreforsøk til klinisk introduksjon. Denne metoden brukes fortsatt (4).

Bjørnstad pleiet kontakt med Rashkind, og på Rikshospitalet lukket han alt i
1981 ductus arteriosus eksperimentelt på nyfødt kalv og sau med Rashkinds ductus-
paraply. Men det var ikke før åtte år senere at paraplyene ble kommersielt tilgjenge-
lige og de første fire pasienter kunne få sin ductus lukket med denne metoden. Para-
plyene var dyre og ble innkjøpt uten at man spurte om lov først. Man regnet med at
det ville være lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Michael Tynan fra Guy’s Hospital i
London var med på de fire første lukningene. De fant sted på Rikshospitalets nye,
topp moderne laboratorium der cinefilmen var lagt bort. Dette var det første fulldi-
gitaliserte kateteriseringslaboratorium i Nord-Europa (figur 11.3).

Figur 11.3. Per Bjørnstad 

i virksomhet i nytt full-

digitalisert laboratorium, 

ca. 1989.
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Det gamle laboratoriet hadde gjort personalet litt engstelig når det gnistret og
spraket i sikringsboksen ved angiokardiografi, men det ble først stengt «på vital indi-
kasjon» sommeren -88, da en viktig diagnose ble oversett på grunn av utilstrekkelig
kvalitet på filmene. Fra da av og frem til sommeren -89 var Rikshospitalet uten noe
slikt laboratorium for barn, men fikk låne ett (det eneste) ved Regionsykehuset i
Tromsø én uke omtrent hver måned. Det var utviklende for begge sykehus. Pasien-
tene som skulle katetriseres, ble innlagt på barneavdelingen i Tromsø, men under-
søkt av Rikshospitalets personale. For én gangs skyld måtte pasientene reise nord-
over istedenfor sørover, og én barnekardiolog, én barneradiolog og to sykepleiere fra
Rikshospitalet tilbrakte uken i Tromsø for å få gjennomført alle prosedyrene. Bar-
nehjerteseksjonens personale utførte også noen undersøkelser på Ullevåls og på Riks-
hospitalets røntgenavdelinger.

80-tallet: ultralydens tiår
På 70-tallet begynte en og annen norsk entusiast å bruke ekkomaskiner (K-7 og K-
8). Stavanger og Haukeland var tidlig ute. Metoden skulle vise seg å få en enorm
betydning for diagnostikk av pasienter med medfødte hjertefeil og skulle etter hvert
nesten helt erstatte den invasive diagnostikk og angiokardiografi. Bjørnstad kom i
1978 tilbake fra Tyskland med fem års ekkoerfaring. Høsten 1979, etter innsamling
fra Rebekkasøstrene, kunne han ta i bruk Norges første elektroniske todimensjonale
ekkokardiograf (figur 11.4).

På samme tid startet det norske dopp-
lereventyret (K-7 og K-29). Blant annet
på grunnlag av Liv Hatles store interesse
for og innsikt i de medfødte feil kom
mange av de viktigste dopplergjennom-
brudd nettopp på dette feltet.

Nå kom forbedringer og nyvinninger
på løpende bånd: bedre bilde, integrert
doppler og fargedoppler. Ofte var det vel
slik at regionsykehusene, som kanskje var
de første til å få slike verdifulle apparater i
millionklassen, ble teknisk akterutseilt
fordi andre sykehus kjøpte senere og der-
med fikk nyere og bedre apparatur. Men i
denne teknologiens fremmarsj var det klart
at det heller ikke var uten betydning hvem
som skrudde på knottene og vurderte de
bildene som med større eller mindre snø-
stormpreg kom frem på skjermen. Fokus
var på morfologi og gradering av stenoser
og shunter. Den segmentale tilnærmingen
som patologene på begge sider av Atlanter-
havet talte varmt for, fikk gjennomslag i

Figur 11.4. Per Bjørnstad 

(venstre) og Svein Jan 

Sørland foran Norges 

første elektroniske 2-D 

ekkoapparat, 1979.
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den kongenitte kardiologi: Hvordan henger delene sammen? Denne tilnærmingspro-
sessen har nå gjennomsyret all ekkokardiografi ved medfødte feil.

Men ekkobilder var ikke bare barnekardiologenes domene. Obstetrikerne, som
var pionerer innenfor ultralyd, begynte nå også å undersøke fosterhjerter før fødse-
len. I noen tilfeller kunne de oppdage hjertefeil alt da. Både ved Rikshospitalet og
Haukeland sykehus erkjente vi behovet for samarbeid over profesjonsgrensene,
enten med det nasjonale senter for fostermedisin i Trondheim ledet av Sturla Eik-
Nes eller med lokale krefter. Samarbeidet er utdypet og forfinet i takt med bedre
utstyr og større oppdagelsesfrekvens.

Støttet av frivillige organisasjoner gjorde også kontaktsykepleiere og/eller kontakt-
psykolog på denne tiden sitt inntog på barnehjerteavdelingene på Haukeland og Riks-
hospitalet, og etter hvert ble ordningen utvidet til å omfatte alle regionsykehus. Dette
har vist seg å være av meget stor betydning ikke bare for foreldrene før og etter fødse-
len, men også for barnekardiologene. Det er leit at ikke alle regionsykehus har kunnet
fortsette denne innsatsen etter at de frivillige organisasjonene måtte innstille støtten.

Mot en nasjonal strategi
På åttitallet begynte også stabene så vidt å øke: Petter Hagemo kom som reservelege
til Barnehjerteseksjonen i 1986 og fikk deretter overlegestilling. Vaktordningen ble
da tredelt! I 1989 kom Gunnar Norgård til Haukeland sykehus som stipendiat ved
Klinisk fysiologisk avdeling, som nå var blitt en del av Hjerteavdelingen. På Ullevål
Sykehus ble det etter hvert klart at antallet invasive prosedyrer og operasjoner ble
såpass lite at Asbjørn Langslet og Per Hågå ved barneavdelingen i 1989 besluttet å
overføre all invasiv diagnostikk og kirurgisk behandling til Rikshospitalet. Det førte
til et spesielt nært forhold mellom disse to sykehus på dette feltet og innebar en tode-
ling av det invasive tilbudet til pasienter med medfødte hjertefeil i landet. Men det
var en skjev deling: Haukeland drenerte under 20 % og Rikshospitalet over 80 % av
befolkningen. De snaut 500 barn med hjertefeil som man årlig kalkulerer med i
Norge, ga en statistisk fordeling på vel 400 mot knapt 100.

Hagemos inntreden i gruppen viste seg også å bli av stor datamessig betydning.
Sist på 80-tallet ble BERTE konsipert og utviklet som et internt DOS-basert regist-
reringsprogram for Rikshospitalets pasienter med medfødte hjertefeil. Alle som
noen gang fra nyårsdagen i 1990 av har vært i kontakt med Barnehjerteseksjonen,
enten som innlagt, som poliklinisk pasient eller per brev eller telefon, er blitt regist-
rert i systemet, som nå omfatter nærmere 14 000 pasienter. Det var Hagemo i sam-
arbeid med datafaglig ekspertise som laget dette skreddersydde programmet. Data-
basen ble møysommelig bygget opp av seksjonens tre leger. I den første tiden var
hver pasient ny, og alle viktige data måtte legges inn i systemet. Etter hvert ble
BERTE et register som dekket størstedelen av Norge, og et betydningsfullt hjelpe-
middel i daglig pasientkontakt, kontroll av oppfølging og for utredning og forsk-
ning. Men det er et rikshospitalbasert register, og det er ingen allmenn tilgang til det.
Det er hos mange et ønske om å utvide det til å bli et nasjonalt register over pasienter
med slike hjertefeil. Foreløpig er Det nasjonale fødselsregister i Bergen ikke utviklet
til å bli et praktisk og pålitelig redskap for medfødte hjertefeil.
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GUCH og forskning
Voksenkardiologen Erik Thaulow vikarierte ved Barnehjerteseksjonen, og forsto
snart at det ikke var noe mer spennende i kardiologien enn de medfødte lidelsene.
Fra 1993 var han tilbake og fikk ansvar for de pasientene som hadde medfødte feil,
men som var blitt så «gamle» at Barneklinikken ikke lenger syntes å være noe naturlig
sted for dem. Denne gruppen, kalt GUCH (grown-up congenital heart), gjorde nå
sitt inntog på Hjertemedisinsk avdeling. Etter hvert ble Thaulow helt tilknyttet Bar-
nehjerteseksjonen og overtok seksjonslederansvaret i 1999. Dette har hatt en bety-
delig effekt på seksjonens vitenskapelige aktivitet og samarbeidet både innad på hos-
pitalet og eksternt. Sist på 90-tallet kom Andreas Früh etter tjeneste flere steder i
utlandet. Han overtok ganske snart ansvaret for arytmidelen av barnekardiologien i
samarbeid med Hjertemedisinsk avdeling.

I 1994 ble Gunnar Norgård den første pediater som disputerte innenfor kon-
genitt kardiologi i Norge og fikk overlegestilling ved Haukeland sykehus. Tidligere
hadde tre voksenkardiologer, inkludert begge redaktører av denne boken, disputert
på emner knyttet til medfødte hjertefeil. I 1994 kom også Gottfried Greve til Hau-
keland sykehus’ team for medfødte hjertefeil. Han hadde en eksperimentell doktor-
grad innenfor feltet kardiologi og hadde deltatt ved genetiske studier på hypertrofisk
kardiomyopati ved Baylor College of Medicine i Houston. Etter tur hadde Norgård
og Greve ett års videreutdannelse i kongenitt kardiologi ved Royal Brompton Hos-
pital i London. I det hele tatt var Haukeland sykehus hele tiden bevisst på å kom-
pensere det begrensede antallet pasienter de hadde, med å støtte de ansatte for å tje-
nestegjøre ved større avdelinger i utlandet. Denne holdningen fra arbeidsgiverens
side har dessverre vært nokså sjelden i Norge.

Invasiv terapi: paraplyer og ballonger
Flere metoder for å lukke atrieseptumdefekter med kateterteknikker var lansert fra ca.
1990, men ved Rikshospitalet var man avventende fordi ingen av metodene syntes å
holde mål. Bjørnstad fikk imidlertid kjennskap til at det var utviklet en ny metode i
Minneapolis og fikk kontakt med Kurt Amplatz der. Etter dyreeksperimentelle forsøk
ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet ble atrieseptumdefekten til de første tre
norske pasientene lukket sent på året 1996. Publikasjonene av dyrearbeidene og av
pasientbehandlingen tidlig i 1997 var de første om denne metoden (5, 6). I de følgende
år var Bjørnstad med som veileder for metoden flere steder i utlandet. Snart ble voksne
pasienter inkludert, og Barnehjerteseksjonen ble i praksis Rikshospitalets sted for kate-
terbehandling av feil i hjertet utenom koronararteriene for pasienter i alle aldre.

Ved Rikshospitalet har lukking av ductus hos pasienter over ca. 5 kg fra 1997 av
i sin helhet blitt overført fra operasjonsstuen til kateterlaboratoriet. Av defektene i
fossa ovalis kan nå rundt ¾ lukkes med kateterteknikk. Ved Haukeland sykehus
begynte man i 1997 å lukke ductus etter at Gunnar Norgård var kommet tilbake fra
Brompton. Senere lukket de også noen atrieseptumdefekter, med forskjellige meto-
der. Før slutten av tiåret hadde Bjørnstad lukket de første ventrikkelseptumdefekter
i dyreeksperimenter på Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet og sanket verdifull
erfaring for den kliniske starten i januar 2002.
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Lasse liten
Man kan ikke skrive historien om medfødte hjertefeil i Norge uten å ta med den eien-
dommelige sagaen om hypoplastisk venstrehjerte-syndrom (K-14). På 80-tallet var
det i USA vist en mulig behandlingsmetode for denne komplekse feilen som ube-
handlet har 100 % dødelighet, men metoden hadde skyhøy mortalitet. Likevel tilbød
også Rikshospitalets kirurger slik behandling til spesielle pasienter. Noen av dem
levde flere måneder, én nesten ett år, etter inngrepet. Sommeren 1987 hjalp Barne-
hjerteseksjonen foreldrene til en nyfødt gutt med en slik feil med å få kontakt med
William Norwood og organiserte transport til Philadelphia, hvor gutten ble særdeles
vellykket operert. Han ble landskjent ved VGs hjelp under navnet «Lasse Liten». Da
legene ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin i Trondheim senere stilte samme diag-
nose på et ufødt barn, ville de sende barnet i mors liv til Philadelphia for behandling.
Helsedepartementet aksepterte dette, og dermed var det åpnet for en «hjertebro» for
slike pasienter. I alt ble 53 pasienter sendt til slik behandling. Denne broens annen
ende var «Norwood», enten han var i Philadelphia, i Sveits eller i Wilmington. Man
forsto at denne situasjonen ikke kunne forbli permanent, og i 1997 deltok Norwood
ved en operasjon av denne typen i Oslo. Rikshospitalet fikk definert landsfunksjon
for slike pasienter, og fra 1999 er alle slike operasjoner på norske barn blitt utført der.

Større prosedyrekompleksitet
Parallelt med utviklingen av kateterbasert behandling av enkelte medfødte hjertefeil
slo effekten av ikke-invasive billedteknikker; ekko, MRT og CT (K-10), inn. Ved
Rikshospitalet falt antallet rent diagnostiske kateteriseringer omtrent i samme grad
som behandlingene ved hjelp av katetre økte. I 2005 var over 60 % av prosedyrene i
laboratoriet behandlinger. Det betyr at mens det totale antallet hjertekateteriseringer
har vært konstant gjennom de siste 20–25 år, har kompleksiteten økt i betydelig
grad. Hjertekateteriseringene, som før ofte ble gjennomført av én steril operatør ved
bordet, en radiolog og en radiograf for angiokardiografi og én «løs» sykepleier, har nå
inntil tre effektivt arbeidende, sterile leger og både steril og «løs» assisterende syke-
pleier, én lege og/eller ekkotekniker ved ekkomaskinen i tillegg til anestesilegen med
sitt team og radiolog og radiograf. Personale under utdannelse kommer ofte i tillegg.

Mer forskning
Som leder av Barnehjerteseksjonen ved Rikshospitalet skapte Erik Thaulow en
endret profil, i første rekke ved at han dannet team og rekrutterte en rekke yngre
leger til vitenskapelig aktivitet. Slik kom Henrik Holmstrøm til seksjonen i 2000 og
forsvarte sin doktorgrad like etter. Ved Haukeland sykehus fikk man i 1997 et
hjerte-lunge-laboratorium for undersøkelse av fysisk kapasitet. Det var til stor nytte
både for pasientevaluering og forskning. På Rikshospitalet bygget fysioterapeuten
Per Morten Fredriksen en ny standard for fysisk testing, gjennomførte sin doktor-
grad om dette og ble et tyngdepunkt ved seksjonen (7). Thaulow tok initiativet til
møter med samarbeidende sykehus. Gunnar Norgård arbeidet i fire måneder ved
Barnehjerteseksjonen før opphold ved The Hospital for Sick Children i Toronto.
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Dette var med på å bryte ned barrierene mellom sykehusene på hver side av Lang-
fjellene. Også Haukeland har fått ytterligere tilvekst av nye barnekardiologer.

Fremtidsutsikter
Den stadig økende pasientgruppen av medfødte feil, de fleste opererte, som nå trer inn
i de voksnes rekker, er en utfordring til kardiologien for medfødte feil. I Bergen har
dette alt fått en form: I mange år har teamet av barnekardiologer som er basert i Hjer-
teavdelingen, hatt en egen poliklinikk for de voksne med medfødte hjertefeil. Nå er
også en voksenkardiolog knyttet til denne gruppen. Det kan således realiseres en livs-
lang kontinuitet i oppfølgingen av «hjertebarna». Ungdomsårene har vist seg som sær-
lig problematiske for dem, og på prosjektbasis startet Haukeland en «skole» for dem
mellom 13 og 18 år kalt «Hjerte 13+». Her er SMS og Internett tatt i bruk, og i tillegg
til den vanlige polikliniske oppfølgingen arrangeres regelmessige samlinger med faglig
og sosialt innhold. Også på Rikshospitalet er det planer om å få denne funksjonen i
gang. Man ser for seg en analog oppbygning av tilbudet til dem som har passert 18 år.
Det vil fordre omfattende kompetanseoppbygning hos voksenkardiologer som ønsker
å fordype seg i denne problemstillingen og ta seg av den økende pasientmengden.

Fra 2005 er invasiv diagnostikk og behandling i katetriseringslaboratorier eller
operasjonsstuer stort sett konsentrert til ett sykehus.

I motsetning til Universitetet i Oslo har Universitetet i Bergen forstått betydnin-
gen av å understøtte det vitenskapelige aspektet i kliniske disipliner. Således innehar
tre av Haukelands barnehjerteleger hvert sitt professorat i faget, mens Rikshospitalet
bare har hatt ett eksternt finansiert professorat. Likevel har det i de senere år blåst en
vitenskapelig medvind også på Rikshospitalet, med en rekke doktorgradskandidater.

Den såkalte «utenlandsmilliarden», Stortingets ekstrabevilgning til helsevesenet,
benyttet Barnehjerteseksjonen på Rikshospitalet til fulle ved å behandle en rekke
pasienter i utlandet i 2002/2003. Man la vekt på ikke bare å være «pasientleveran-
dør», men ønsket også å være mottaker av kunnskap. Små norske team reiste derfor
sammen med pasientene. Dette utdypet kontakten, og var utviklende for de legene
og sykepleierne som deltok.

I det nye millennium har flere intervensjonelle teknikker blomstret opp på Riks-
hospitalet: lukning av persisterende foramen ovale og av ventrikkelseptumdefekter
av de fleste typer – inkludert post-infarkt-ruptur, stentbehandling av stenoser og
stent i ductus arteriosus som alternativ til shuntoperasjoner, samt ballongdilatasjon
av kritisk valvulær aortastenose hos nyfødte. Slike komplekse teknikker aktualiserer
ønsket om å begrense antallet aktører for å opprettholde rutine og kvalitet og for å
holde risikoen for komplikasjoner lav. Tilfanget av metoder kommer dessuten til å
øke videre. Barnehjerteseksjonen arbeider nå systematisk for å overføre kunnskap og
ferdigheter i kateteriseringslaboratoriet til unge entusiaster som skal løfte arven og
bære den videre. Hjertemedisinsk avdeling ved Rikshospitalet har sett betydningen
av å konsentrere slik virksomhet på tvers av avdelingsgrenser, noe som igjen har ført
til et fruktbart samarbeid.

Det seneste året har også skapt en større nærhet mellom Haukeland og Rikshos-
pitalet, noe som er en gevinst for alle parter. Norgård tiltrådte høsten 2005 en halv
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stilling ved hvert av sykehusene. Det synes spesielt hensiktsmessig etter at Helse Vest
vedtok å legge ned den operative virksomheten på den vesentlige delen av pasientene
med medfødt hjertefeil. Dette gir tro på at fremtiden kan erobres på en god måte, i
fellesskap.
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Summary

Congenital heart disease in Norway
In Norway, about 500 patients with congenital heart disease are born annually. The
development of the field has in general followed a parallel course with that in other
West-European countries. Most methods have been consecutively imported, but
some methods, in particular in the fields of Doppler-echocardiography and catheter
interventions, have been developed nationally and subsequently exported.

Until recently, the diagnostic process for patients with congenital heart disease has
been regionalized. The country has had two hospitals offering interventions and sur-
gery, in Bergen and Oslo. Now, all invasive and surgical activity is located to Rikshos-
pitalet, Oslo. The patient data base at this hospital contains information on 14 000
patients, improving the monitoring of the quality of the service.

As in other countries the main challenge for the future is the establishing of a sys-
tem of care for the grown-up patients with congenital lesions.
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