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Kapittel 25

Den akademiske dimensjon
Jon Lekven

Det evinnelige tvisynet
Akademiet har en iboende dualisme ved at både undervisning og forskning skal
kombineres som institusjonelle hovedoppgaver. Slik var det ikke på de opprinnelige
italienske universitetene, som oftest utgikk fra klostre og først og fremst var læreste-
der. Herfra stammer betegnelser som beretter om virksomhetens karakter, slik som
auditorium, laboratorium, bibliotek, gymnasium, vivarium og dormitorium. Det
samme gjelder tittelen dekanus, som er en videreføring av klostrenes gruppering av
munkene: «den første blant ti» (gr. deka).

På 1800-tallet kom forskningsoppgavene sterkere frem i Tyskland, Frankrike,
England og USA med arbeidsformer som leder frem til vår tid. Berømtheter som
Robert Koch og Louis Pasteur samlet geseller rundt seg, kimen til dagens gruppe-
struktur i forskningen. Pedagogikken på sin side har gjennomgått mange utviklings-
faser, og vi har endt opp med «forskningsbasert undervisning» og «problembasert
læring» som vår tids mantra. I Norge kom den akademiske dimensjonen inn med
opprettelsen av Det kgl. Frederiks Universitet i Kristiania som den gang i 1814 også
representerte et viktig element i den nye nasjonalstaten. Landet var på den tid res-
sursfattig, og man måtte starte så godt man kunne. De første professorene bekledde
først og fremst lærestoler – dvs. undervisningen ble prioritert. Det var om å gjøre å
utdanne norske leger som snakket og skrev landets språk.

Merkelig nok var behovet for å utdanne tilstrekkelig med leger ikke særlig påtren-
gende. Alle med kandidateksamen kunne studere medisin i Kristiania. Selv om det

Akademiet lever ikke sitt liv i «splendid isolation» selv om det ofte kan virke slik.
Mens mange av de øvrige kapitlene i denne boken beskriver de sentrale person-
ligheter i den faglige utviklingen, skal vi her prøve å se mer overordnet på hva aka-
demiet har tilført utviklingen av norsk hjertemedisin.
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periodevis oppstod stuvning og ventetider på grunn av økende studenttilstrømning,
ble lukning av medisinstudiet faktisk ikke foretatt før ved et stortingsvedtak i april
1940 – fire dager før krigsutbruddet (1).

Etter krigen var legemangelen påtrengende også fordi det samlet seg mange med stu-
dieavbrudd mens UiO hadde ligget nede. Nå gjaldt det å øke utdanningskapasiteten
så fort som mulig for dem som returnerte fra fangeleirer eller alliert krigsinnsats. Kri-
gen hadde også stoppet etableringen av landets andre universitet i Bergen, og trykket
ble derfor særlig sterkt her (2, 3). Allerede i 1946 var man i gang med et klinisk pro-
gram for de strandede studenter i Bergen og København. Senere ble Bergen forsynt
med «halvstuderte» med preklinikk fra Oslo. Preklinisk utdanning kom ikke i gang
her før i 1963 (figur 25.1).

Nettopp denne sistnevnte prosessen fikk uventet fremdrift på grunn av en arres-
tasjon. I 1962 ble en viss hr. Poul Houe tatt for ulovlig legepraksis i Vardø, og det
ble et veldig oppstyr. Aftenposten mente at den halvstuderte danske sjarlatanen bare
var «en veiviser til den egentlige skandale, som er legemangelen i Norge» (4). Også i
de senere etableringene av fakultetene i Tromsø og Trondheim var legemangelen
den viktigste drivkraften – selv om prioriteringen dem imellom har sin egen historie
(5).

I det presset for å øke utdanningskapasiteten som fakultetene har opplevd i ulike
faser, vil jeg hevde at Universitetet i Tromsø utmerker seg ved at ledelsen var meget
tydelig på at forskning ikke var noe som skulle komme etter hvert når man fikk tid
og råd; tvert imot skulle forskning på fremste nivå uttrykkelig være om bord fra dag
1. Denne besluttsomhet var trolig viktig for at dette universitetet, som ellers hadde
mange odds mot seg, likevel har greid seg bra.

Utover i 1990-årene fikk fakultetene en historisk stor og rask økning i sine stu-
denttall som medførte at flere sykehus måtte bringes inn i den kliniske undervisnin-
gen. Denne prosessen fikk noe ulik fasong ved de fire fakultetene, men et felles trekk
var at sykehus utenom de tradisjonelle universitetsklinikkene ble aktivisert i under-
visningen. Universitetet i Tromsø var pioner på dette området fra starten av i 1973,
men etter hvert kom de andre etter. Disse prosessene skulle få stor betydning for de
sykehusene som ble engasjert. Enkelte steder der det allerede var forsknings-
ambisjoner, skulle engasjementet fra fakultetene komme til å stimulere en utvikling
som bl.a. ledet til at Sentralsykehuset i Akershus og senere Sentralsjukehuset i Roga-
land er erklærte universitetsklinikker i dag (K-27).

Etablert Fullt utbygget med preklinikk

UiO 1814 1814– og fremover

UiB 1946 1963

UiTø 1973 1973

NTNU 1975 1993

Figur 25.1. Norges 

medisinske fakulteter.
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Hjertemedisinens stilling
Gjennom de 190 år vi har hatt akademisk medisin i landet, vises det tydelig at syk-
domspanoramaet har endret seg betydelig. Infeksjonssykdommene dominerte bildet
i begynnelsen, og blant hjertesykdommene gjaldt det særlig de infeksiøse lidelsene
giktfeber og endokarditt (K-2). En gjennomgang av doktoravhandlingene ved Uni-
versitetet i Oslo gir en pekepinn om hvilke forskningsfelter det ble arbeidet på. Det
tok godt og vel hundre år å få utført de første 100 avhandlingene (1817–1922), og
blant disse var det bare seks med tema fra hjertesykdommene i vid forstand (1). Kor-
onarsykdommene, som dominerer dagens sykdomspanorama, opptrer ikke tydelig i
denne sammenhengen før 1930-årene. Men kunnskapsnivået var mangelfullt – se
figur 25.2.

Og selv langt ut på 1960-tallet kan jeg huske som studentvikar på indremedisinsk
avdeling at vi behandlet kardiogent sjokk med pressoraminer for å heve det fallende
blodtrykket, bl.a. med den α-adrenerge stimulatoren metaraminol, i en desperat
kamp som jeg ikke kan minnes førte frem, og som i dag anses som mala praxis. Det
er i sannhet en eventyrlig faglig utvikling som har funnet sted i de siste 50 år på nett-
opp dette feltet.

Også undervisningsoppleggene har rimelig nok endret seg betydelig. Den første
studieplanen fra 1814 inneholder f.eks. fag som mineralogi og botanikk side om
side med anatomi, fysiologi mfl. og avspeiler naturlig nok det alminnelige medi-
sinske kunnskapsnivået for sin tid. Det samme kan sies om dagens curricula og
læringsmetoder, der vi ser tydelige og gjennomgående innslag av hjertemedisin
som uttrykk for «folkesykdommen». På ett område er Kristiania forbløffende langt
foran sin tid, idet «statsmedisin» var tidlig på plass, forløperen til vår tids sam-
funnsmedisin (1).

Ved forsnevring av hjertepulsårene gis jod-
natrium eller annet jodmiddel i lang tid, optil et år, 
men med 14 dagers pause efter hver måned. Under 
anfallsvis optredende åndebesvær, svimmelhet, 
hurtig puls og smerter under brystbenet («bryst-
krampe») kan gis et glass vin (portvin, sherry) eller 
sterk kaffe. Ved lengere varighet forsøkes inn-
ånding av amylnitrit i liggende stilling, 2–3 dråper 
på et lommetørklæ. Man gir også nitroglyserin i 
form av tabletter på ½–1 milligram.

Kilde: Uchermann, V.: Illustrert Lægebok for Hjemmet. Asche-
houg, Oslo 1928 (s. 197). Boken inngikk bl.a. i sykepleie-
utdanningen på denne tid. Begrepene «angina pectoris» og 
«hjerteinfarkt» var ikke i bruk. Interessant nok var nitroglyse-
rin kjent, men tydeligvis ikke et førstehåndsmiddel.

Figur 25.2. Omtale av 

koronarsykdom i 1928
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Fra generalist til spesialist
Lærestolene i de forskjellige fag ble bestyrt av en professor. Ved Det kgl. Frederiks
Universitet var det ved starten tre professorer og kun tre ordinære studenter (1). I
kliniske fag var det overleger som ble engasjert ved datidens spredte og heller kum-
merlige institusjoner i Kristiania. Rikshospitalet ble først etablert i 1826 med orga-
nisering i bl.a. indremedisin.

Den akademiske utviklingen av hjertemedisinen ble i stor grad influert av det
som skjedde med hensyn til den lange prosessen fra generalist til spesialist (K-30).
Universitetene fulgte lenge en praksis med å utnevne professorer i medisin for på den
måten å markere deres tilhørighet i forhold til øvrige fakulteter. Etter hvert kom det
eksempler på utnevnelser i indremedisin, kirurgi mfl. som avgrenset fagområdet noe,
deretter varianter som indremedisin (kardiologi) og videre til professor eller dosent i
thoraxkirurgi og kardiologi. Mens disse subspesialitetene ble etablert som egne fag-
områder så tidlig som hhv. i 1950 og 1965 (6), gikk det altså lang tid før en tilsva-
rende akademisk inndeling fant sted – universitetene iler som kjent langsomt når det
gjelder strukturelle endringer. Praksis var likevel lite samordnet mellom landets
fakulteter på dette punktet. Det var heller slik at når det aktuelle instituttet dekket
et stort fagområde som indremedisin og etter hvert fikk flere professorer og dosenter,
var det opp til instituttet å fordele disse internt på de ulike subspesialiteter som var
etablert i sykehussektoren.

Hensynet til å gi tidsmessig undervisning var mest fremtredende ettersom stu-
dentene skulle dyktiggjøres som allmennleger, en tenkning som fortsatt gjelder.
Derfor måtte universitetslærerne beherske «det meste» selv om spesialiseringen gikk
sin gang. Et eksempel er professor Håkon Rasmussen i Bergen, som i 1949 utarbei-

det en unnselig bok om pasientundersøkelse som skulle finne
sin faste plass i studentenes frakkelommer (figur 25.3).

Med fremragende pedagogikk og systematikk fikk han dis-
iplinert tallrike årganger av leger i dette land til å skrive skikke-
lige journaler. Og anstendige: Man kan ikke skrive at «magen
er slasket» eller at «han morset», og slett ikke at «han morsa».
Slik formante han lenge før pasientene fikk fri tilgang til egen
journal som i dag.

Et annet eksempel på at spesialisten måtte «kunne alt», er
professor Ole Storsteins eksaminering i Oslo. Når alt kommer
til alt, er undervisningsoppgavene til de akademiske spesialis-
tene undervurdert som kilde for kunnskapsutvikling, for uten
vitebegjærlige studenter hadde vi nok vært enda mer smalspo-
rete enn vi er (figur 25.4).

Å utarbeide læremidler er en akademisk øvelse der vi ikke
har store norske tradisjoner. Den eneste større hjertemedisinske
lærebok på studentnivå fra nyere tid er Klinisk Cardiologi av Ole
Storstein (Gyldendal 1969). Med tanke på spesialistutdannin-
gen hadde Håkon Rasmussen utgitt en EKG-lærebok i 1946
(K-5). I 1982 utkom Kardiologiske metoder av Helge Grendahl,

Figur 25.3. Tittelsiden på 

Håkon Rasmussens bok.
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som også var rettet mot spesialistutdanningen; dette verket ble senere omstrukturert
i regi av NCS, nå med Eivind S. Platou som redaktør.

Doktorgraden – sertifikatet på intelligens
Doktorgradsordningen har vært et kjennetegn ved norske universiteter. Den har
gjennomgått betydelige tilpasninger, men formålet har vært uendret, nemlig kvali-
tetskontroll, som det heter på dagens stammespråk. Medisin var først ute i 1960-
årene med artikkelsamlinger som et hensiktsmessig format for avhandlingene. Men
akademiet har lenge slitt med diskusjonen om den gamle monografitradisjonen er
bedre (mer «akademisk» liksom) – og gjør det til dels ennå. Det er i alle fall liten tvil
om at vitenskapelig arbeid som strekker seg over noe tid og som derfor kan trenge
dypere ned i stoffet, har større verdi enn løsrevne enkeltarbeider. Når jeg viser et
eksemplar av en norsk avhandling til amerikanske kolleger, er reaksjonen oftest:
«What a wonderful concept, why haven’t we?»

Man kan fundere på hva som utgjør drivkreftene. Hvorfor er det f.eks. så mange
som avslutter sitt vitenskapelige arbeid når disputasen er overstått, nettopp som om
man er blitt «flygedyktig»? Noe av svaret ligger i et hull som oppstod i den akade-
miske karrierestige da amanuenser og dosenter falt ut, først i de senere år er disse
erstattet av postdoc-stillinger. Men andre ganger kan man lure på om drivkraften lå
i å skaffe seg en gild tittel i telefonkatalogen. Dette kan kanskje forandre seg nå som
de fagspesifikke gradene – dr.med., dr.odont. osv – etter hvert fanges opp i en felles
Ph.D-grad. Til tross for dette er det ingen tvil om at doktorgradsordningen i det
store og hele har vært et viktig instrument for norsk forskning – også i hjertemedisin.

Professor i indremedisin Ole Storstein 
uteksaminerte en heller obsternasig 
student i 1967 og hadde funnet frem 
en pasient med diabetes. Utspørringen 
konsentrerte seg etter hvert om kost-
holdet.

– Hva vil du forskrive til frokost?
– Tja. Et glass melk, et egg og noen 

brødskiver med leverpostei. Og 
kaffe, foreslo studenten.

– Et glass melk. Hvor mange kalorier er 
det?

– Omtrent 200, prøvde han seg.
– Kilokalorier, mener du?
– Ja visst, gjettet han kjekt.
– Enn brødskivene da, hvor mange 

kalorier blir det?

– og leverposteien?
– og egget?
– Er det ikke flere kalorier i varm kaffe 

enn i kald?

Professoren var nådeløs med sin mono-
tone stemme og uutgrunnelige statur. 
Han drev studenten fra skanse til 
skanse gjennom alle døgnets nærings-
bestanddeler. Inntil den svette studen-
ten omsider sa at det kanskje var best å 
spørre en kostholdskonsulent til råds.

– Det skulle du ha tenkt på før, sa den 
store kardiolog.

Resultatet? Karakteren 7 – under synlig 
tvil.

Figur 25.4. Spesialisten 

som generalist.
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Forskerutdanning og veiledning
Forskerutdanning er en sentral akademisk oppgave i dag, men slik har det ikke alltid
vært. Altfor mange stipendiater og andre som strevde med doktorgradsarbeider, ble
lenge overlatt til seg selv, ja, gikk for lut og kaldt vann i mange kliniske miljøer. Sett
med dagens øyne går dette nokså klart frem av mange ustrukturerte avhandlinger i
tidligere tider. I Norge ble profesjonell forskerveiledning innført på 1960-tallet, og
pioneren var professor Fredrik Kiil ved Institutt for eksperimentell medisinsk forsk-
ning på Ullevål. Det var den legendariske professor Carl Semb som i 1962 rekrut-
terte ham til det nye instituttet etter skipsreder Anders Jahres store donasjon i 1950.
I tillegg til å bestyre instituttet (det heter «bestyrere» ved UiO den dag i dag, mens
de andre universitetene greier seg med «styrere»), skulle han «vekke interessen for
exakt forskning innen den kliniske medisin» og «veilede de ved instituttet arbei-
dende forskere» – oppgaver Kiil løste fortrinnlig (7). (figur 25.5)

Det var først og fremst en uoppslitelig nysgjerrighet og kompromissløs vitenskape-
lig kritikk som preget hans 30-årige virke på Ullevål. Men ikke minst en genuin delak-
tighet med stipendiatene. Gradvis lot han dem vokse til å bli selvstendige forskere. I
den intellektuelle putregryten han skapte, var det livlig interaksjon også mellom sti-
pendiatene, ikke minst fordi Kiil praktiserte fortsettelsesfortellingen – dvs. at den ene
avhandlingen utgjorde fortsettelsen av den forrige. Han var streng, og hans kanonin-
tervju av håpefulle aspiranter var beryktet. Men han var samtidig stor nok til å aksep-
tere f.eks. en fersk rekrutt som en vakker dag reiste seg på ukens datamøte og erklærte
at han nok ikke var i stand til å dele vår «glede over tall» – og gikk så stille derfra.

Når Kiils postgraduale forskerutdanningsprogram, som han hadde impulser til
fra sin tid i Dallas, ble en slik suksess, hadde det nok sammenheng med at han valgte
å arbeide full tid som forsker. Hadde han, som så mange av oss andre, forsøk å ri to
hester – dvs. samtidig ta et stort klinisk ansvar – hadde det neppe blitt like bra. Selv
var han først nyrefysiolog, men tok stadig mer fatt i reguleringsmekanismene for
hjertets pumpefunksjon og koronargjennomblødning. En lang rekke avhandlinger

om hjertets fysiologi og patofysiologi kom fra dette insti-
tutt fra 1970 og fremover. Mange av disse doktorandene
inntok senere sentrale posisjoner i akademisk hjertemedi-
sin over hele landet og bidro slik til at norsk eksperimentell
hjerteforskning har stått sterkt i det internasjonale bildet.
Mange kvalitetslinjer kan tilbakeføres til Fredrik Kiil – i
første og andre slektledd (K-23).

Etter- og videreutdanning
Først i 1990-årene gikk det opp for universitetene at etter-
og videreutdanning var en del av jobben. Etter påtrykk fra
LO satte myndighetene i gang en reform på dette området
– det heter gjerne så når forsømmelser skal rettes på. Det
var egentlig skandaløst at man så lenge hadde unnlatt å
vedlikeholde, modernisere og utvide kunnskapsgrunnla-

Figur 25.5. Fredrik Kiil.
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get for universitetsutdannet personell. Avleggs praksis ble altfor lenge skjøvet under
teppet, og altfor få skandaler ble ryddet og synliggjort.

Et hederlig unntak var medisin, der Den norske lægeforening innså faren, tok
ansvaret og allerede i 1959 satte i gang et systematisk videre- og etterutdanningspro-
gram (6). Dette hadde naturlig sammenheng med spesialiseringen som var påbegynt
i 1918. Kursprogrammet ble senere betydelig utviklet, og det fikk bred oppslutning
i lauget. Hjertemedisin var aktivt med fra starten. I 1964 ble dette arbeidet organisert
gjennom fakultetene som et samarbeid med Dnlf, først i Oslo. Myndighetene var
glad til – helt til 1982, da spesialistutdanningen ble formalisert gjennom lov. Samar-
beidet fortsatte likevel nokså uendret, men nå som et oppdrag. Da så etter- og vide-
reutdanningsreformen skulle iverksettes i 1997, så universitetene for seg en ny vekst-
næring, og det oppsto interessekonflikt med Dnlf. Om universitetene noen gang vil
overta den medisinske etter- og videreutdanningen i sin fulle bredde, får tiden vise.

Det ligger kanskje noe mer enn tilfeldigheter i at utdanningsmyndighetene bru-
ker termen etter- og videreutdanning, mens Dnlf og de medisinske fakultetene
hadde innarbeidet videre- og etterutdanning?

Forskningen vokser
Forskningen av hjertesykdommene utviklet seg langt mer fleksibelt enn undervis-
ningsformene, sykehusorganiseringen og de kliniske arbeidsoppgavene. Årsaken lå i
stor grad i at viktige vitenskapelige impulser fra ikke-kliniske miljøer skulle endre
hjertemedisinen radikalt på flere punkter. En stor styrke ved akademiet er dets plu-
ralitet med fagfolk av mange slag. Innenfor hjerteforskningen er det flere eksempler
på at impulser fra andre fagområder har gitt ny forståelse av sykdomsprosessene eller
vært starten på nye diagnostiske og terapeutiske metoder. To faktorer var utslagsgi-
vende: Det fantes fagfolk på andre områder som ante muligheter nettopp i medisin,
og det fantes medisinere som hadde blikk utover egen teig. Gjensidig nysgjerrighet
er altså fundamentalt.

Forskning kan planlegges bare i begrenset grad, og de færreste medisinske frem-
skritt kom i stand som resultat av en plan – noe vi jevnlig bør minne både byråkrater
og beslutningstakere om. Nysgjerrige personer har vært langt viktigere. Og, ikke
minst, metodeutvikling som åpner nye avenyer. På dette siste området er møtet mel-
lom ulike profesjoner særlig interessant. Her skal jeg prøve å se på noen slike baken-
forliggende trekk og ved hjelp av noen historiske eksempler prøve å identifisere suk-
sessfaktorene. Dette blir på ingen måte en fullstendig beskrivelse; det vises til andre
kapitler i denne boken som omtaler viktig norsk forskning med referanse til tema,
person, tid og sted.

Tellerne
Ved opptak til medisinstudiet var det stilt krav om gode kunnskaper i matematikk.
Så, lenge trodde legene at å telle var ingen sak. Inntil statistikerne dukket opp. Mye
hadde skjedd frem til tusenårsskiftet da New England Journal of Medicine dristet seg
til å angi hva som egentlig hadde vært de viktigste medisinske fremskritt i det 20.
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århundre, og utpekte bl.a. anvendt statistikk (8). For hjertemedisin fikk dette betyd-
ning særlig i to retninger der vi har en stolt historie, nemlig epidemiologi og utprø-
ving av legemidler.

På Ullevål var det i 1960-årene en iherdig statistiker ved navn Knut Westlund
som sammen med Paul Leren startet Osloundersøkelsen, som særlig Ingvar Hjer-
mann har fulgt opp senere (1) (K-22). Dette var en av de første store befolknings-
undersøkelsene, som har gitt opphav til en rik norsk tradisjon. Riktignok hadde
Håkon Rasmussen vært på banen ti år tidligere med blodtrykksundersøkelsen i Ber-
gen i samarbeid med datidens skjermbildekontroll, senere fulgt opp av Sigurd
Humerfelt (9). Begge disse kohortene var slik at med systematisk oppfølging kunne
helsetilstanden følges helt til dødsårsaken forelå, noe som nå langt på vei har inntruf-
fet. Tidlig start gjorde disse materialene bortimot enestående i historisk sammen-
heng. Westlund ble senere rekruttert til Tromsø, og der startet han midt på 1970-
tallet på lignende måte det som ble kjent som Tromsøundersøkelsene sammen med
den ferske professor Arne Nordøy og Egil Arnesen, som videreutviklet prosjektet
betydelig. Det fører for vidt å tillegge en enkelt person som Westlund æren for at en
lang serie senere befolkningsundersøkelser som helseundersøkelsene i Vest-Norge og
i Nord-Trøndelag (HUNT) kom i stand, men det er klart at denne type epide-
miologisk forskning har gjort Norge internasjonalt kjent – et fortrinn det er viktig å
ivareta (K-22). Det er bare sørgelig at Norsk pasientregister ennå ikke er gjort
personidentifiserbart, på grunn av overdreven angst hos Datatilsynet for misbruk.
Det norske fortrinnet kunne ha blitt utnyttet langt sterkere.

Et annet område der statistisk ekspertise var nødvendig, gjelder legemiddelut-
prøvning. Altfor lenge hadde vi en overflod av studier med knappe pasientmateria-
ler, dårlig inklusjons- og eksklusjonskontroll, analytisk kraft mv. og med så svak kva-
litet at mye kunne like godt vært ugjort (K-24). Selv om systematisk testing av bl.a.
blodtrykksmidler mot placebo oppsto på 1960-tallet, var det først på slutten av
1970-tallet at moderne randomiserte, dobbelblindede og placebokontrollerte multi-
senterstudier ble introdusert. Det er trolig rett å si at det var den kardiologiske forsk-
ningen som gikk foran i denne utviklingen, og Norge kom meget tidlig inn i bildet
med vårt velstrukturerte helsevesen og en stabil, forskningsvennlig befolkning.
Timololstudien fra 1981 skulle vise seg å bli trendsettende for en ny og profesjonell
fremgangsmåte i legemiddelutprøvingen (10). Det er fair å hevde at disse MSD-
finansierte arbeidene dannet skole på den internasjonale forskningsarena. Det inte-
ressante i tilblivelsen her er et møte i 1975 mellom en ung assistentlege fra Sarps-
borg, Terje Pedersen, og en kyndig amerikansk statistiker i New York, som førte til
at nettopp dette konseptet ble utviklet og gjennomført (K-24).

Teknologene
Ved opptak til medisinstudiet var det også krav om fysikk, så den slags var heller
ingen sak. Nettopp på det teknologiske området finnes det flere eksempler på inter-
aksjon mellom fagfolk som ledet til store ting. Ved NTH i Trondheim satte på slut-
ten av 1960-tallet en kreativ vitenskapsmann og professor i kybernetikk, Jens Bal-
chen, i gang en rekke prosjekter som modellerte hjerte- og karsystemet på datidens
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beste datamaskiner. Professor Rolf Rokseth fikk kontakt, og et par ungdommelige
forskere ble påkoblet, sivilingeniør Rune Aaslid og legen Alf O. Brubakk. Dette ble
starten på et lite eventyr om blodstrømsmåling sammen med industrielle partnere
som Nycotron A/S og senere Vingmed A/S. Kjernen i suksessen var ikke minst tids-
messig signalbehandling som NTH-folket mestret, og utstyret fikk en sentral plass
gjennom en 20-årsperiode (K-29).

Men signalbehandlingsekspertisen skulle også få betydning for bildedannelse
med ekkografi, ikke minst da dette ble kombinert med blodstrømshastighet i ekko-
dopplerteknikken (Christian Doppler, østerriksk fysiker, beskrev spektralskift i lyset
fra stjerner i bevegelse, 1842) midt på 1970-tallet. Det var særlig kontakten mellom
teknologen Bjørn Angelsen og kardiologen Liv Hatle som, sammen med industri-
partnere, ble formelen for et stort vitenskapelig og industrielt eventyr (K-7). På kli-
nisk side skulle Liv Hatle bli frontfiguren, og hun er den eneste fra hjertemedisinsk
side som er tildelt Anders Jahres store nordiske medisinske pris (1997). På tallrike
kongresser, seminar og kurs over hele verden ble hun «Norges ansikt», og hun er
kanskje et eksempel på at når man blir tilstrekkelig stor på den internasjonale arena,
kan man bli for stor i et hjemlig miljø som Trondheim.

Et annet eksempel på teknologisk-medisinsk kompetansekobling skjedde på
Rikshospitalet da professor Karl Victor Hall, gründeren Arne Wøien og den ameri-
kanske ingeniøren Robert Kaster utviklet et nytt konsept for hjerteventiler ved hjelp
av ganske mange servietter, in vitro-forsøk og dyreeksperimenter. De ville lage et
lokk med bedre åpningsvinkel, mindre motstand og ledig gange. Resultatet ble en
såkalt monostrutventil – dvs. at et fritt «flytende» lokk ble styrt av en svanehalslig-
nende bøyle gjennom et sentralt hull i lokket. Produktet kom på markedet i 1977
som Hall-Kaster-ventilen, senere under handelsnavnet Medtronic-Hall. Ventilen er
trolig blant de beste som noen gang er laget, og er i årenes løp implantert hos mer
enn 200 000 pasienter over hele verden (11).

Eksempler på befruktning fra teknologiske fag fins også i Bergen, der fysikeren
Erling Hammer ved Chr. Michelsens Institutt i 1960-årene fikk kontakt med den
unge Ole-Jørgen Ohm. Et langvarig samarbeid mellom dem ga betydelige impulser
til pacemakerteknologien. Noe lignende skjedde senere ved rekrutteringen av sivil-
ingeniør Knut Matre, som skapte ny utvikling innenfor ultralydanvendelse til både
eksperimentelle og kliniske forskningsmiljøer på de kanter.

Molekylistene og atomistene
Ved opptak til medisinstudiet var det dessuten krav om kjemi …
I 1970–80-årene gjorde den molekylærbiologiske forskningen betydelige fremskritt,
og de grunnleggende sykdomsprosessene for bl.a. åreforkalkningssykdommen
kunne forstås bedre. I 1963 hadde Kåre Berg oppdaget Lp(a) lipoprotein, og senere
ble det påvist at høye blodverdier hadde sammenheng med hjerteinfarkt i unge år
(1). Men det skulle vise seg at det var realfagsfolk som i større og større grad sto for
gjennombruddene, ikke minst bergensprofessoren Kjell Kleppe, som kanskje er den
nordmann som har kommet nærmest Nobelprisen for sitt pionerarbeid i 1969 om
det fantastiske analyseverktøyet PCR: polymerasekjedereaksjonen. Amerikaneren
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Mullis fikk kjemiprisen i 1993, og en internasjonal pengeinnsamling førte til en
«alternativ Nobelpris» til Kleppe – posthumt. Over hele verden fulgte en bølge av
ny forståelse av de molekylære sykdomsprosessene. Dette fikk sitt tydelige uttrykk
også i de kardiologiske tidsskriftene, der innholdet skiftet betydelig karakter fra kli-
niske og patofysiologiske studier til molekylærbiologi og genetikk i løpet av en tiårs-
periode. De norske forskningsmiljøene har også deltatt, selv om vi kom vel sent i
gang; Håvard Attramadal på Rikshospitalet var kanskje blant de første på denne are-
naen hos oss (K-23).

Jeg mener vi kan trekke noen lærdommer av de utsnittene jeg har omtalt fra vik-
tige kapitler i vår vitenskapelige historie. For det første er det utrolig hva som kan
komme i stand når fagfolk med ulik kompetanse møtes, forutsatt at dører og anten-
ner er åpne, slik den akademiske kodeks tilsier. For det andre, når vi betenker den
sviktende forskningsinteresse blant medisinere som vi periodevis har sett, må vi
erkjenne at medisinsk forskning er altfor viktig til å bli overlatt til legers karrierevalg,
noe som betyr at andre fagfolk absolutt må være med på å gjøre jobben. Fremtidens
stab ved våre hjertemedisinske miljøer – forskningsenheter så vel som kliniske avde-
linger – trenger atskillig større innslag av kompetanse utover medisin og klinisk spe-
sialistutdanning.

Finansiering av hjertemedisinsk forskning
Norge er finansielt tilbakestående i et internasjonalt perspektiv når det gjelder forsk-
ning. Det mest oppsiktsvekkende er likevel den lave andelen som medisinsk forsk-
ning utgjør, noe som har vært påpekt gjentatte ganger av internasjonale eksperter
som har sett oss i kortene. Når befolkningen blir spurt om hvilke områder det er vik-
tig å forske på, er det gjennomgående svaret: medisin/helse og miljø – i den rekke-
følgen. Like fullt var det disse to feltene som hadde de laveste bevilgningsandelene
fra Norges forskningsråd (NFR) i 2002 (etter 2002 kan slike data ikke lenger leses
ut av NFRs årsmeldinger pga. «strategisk omorganisering»). I dette sørgelige bildet
skal jeg nedenfor kort omtale de viktigste finansieringskildene for hjerteforskningen.

Universitetene blir nå for tiden anklaget for å ha mistet sin rolle som forsknings-
institusjoner, og det henvises gjerne til ynkelige annua. Dette er nok et ufullstendig
bilde ettersom universitetene bærer betydelige infrastrukturkostnader, store lønns-
kostnader, en god del stipendordninger mv. Ved nærmere ettertanke må vi nok
erkjenne at uten universitetene hadde det stått langt kleinere til. Det er snarere snakk
om en oppgavedeling mellom universitet og NFR, der sistnevnte skulle stå for den
prosjektstøtte som det gjerne blir lagt mest merke til (stipend, driftsmidler mv.). I
senere år har universitetene foretatt såkalte strategiske avsetninger til forskning på
utvalgte områder, og nylig er de store folkesykdommene, herunder hjertemedisin,
kommet på dagsordenen.

En lovende start …
NFR har naturligvis også vært en viktig finansieringskilde. Denne offentlige instan-
sen har i prinsippet ansvar for forskning på alle fagområder, men medisin har som
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nevnt ovenfor ikke på langt nær hatt en andel som svarer til sammenlignbare land.
Dertil kommer at når Nasjonalforeningen for folkehelsen er på banen, blir NFRs
innsats på det hjertemedisinske området heller lunken – en skjebne også kreftforsk-
ningen er blitt til del. Statistikkføringen i NFR gir ikke data som kan identifisere
dagens ressursinnsats til hjertemedisinsk forskning, men den er klart lavere enn
nasjonalforeningens bidrag. Innsatsfaktorene har gradvis endret seg fra rekrutte-
ringsstipend og tradisjonell prosjektstøtte til postdoc-stipend og tildelinger i pro-
grammer og pakker. I denne kategorien fins bl.a. Norvit-studien fra 2005 om B-
vitaminenes rolle ved hjertesykdom som, samfinansiert med bl.a. Nasjonalforenin-
gen, er en av svært få kliniske intervensjonsstudier i stor skala som er gjennomført i
offentlig norsk regi uten industriell støtte. Videre har NFR i samarbeid med univer-
sitetene satt i gang utvikling av Sentre for fremragende forskning, og en rekke store
EU-programmer kanaliseres gjennom denne institusjonen. Alt i alt spiller nok NFR
en større rolle enn man ser tydelig (K-4, K-24).

Nasjonalforeningen for folkehelsen er blant de ideelle organisasjonene som enga-
sjerte seg på områder der det oppstod utålmodighet med myndighetenes innsats.
Opprinnelig var kampen mot tuberkulose det sentrale virkefeltet (en plakat som
kunne bestilles fra foreningens materiallager i 1931, lød slik: «Spytt ikke i kirken!»).
Men da hjerte- og karsykdommene begynte å dominere sykdomsbildet, etablerte
foreningen i 1955 Det norske råd for hjerte- og karsykdommer på initiativ av general-
sekretær Tobias Gedde-Dahl og professor Carl Müller. Gjennom sitt tålmodige inn-
samlingsarbeid – ikke minst i mange «hjertelag» landet rundt – har rådet blitt den
klart dominerende finansieringskilde til hjertemedisinsk forskning i Norge med
hensyn til driftsmidler og rekrutteringsstipend (figur 25.6).

Bevilgningsnivået ligger nå på omkring 15–20 mill. kroner om året. Mer enn 250
avhandlinger er gjennomført ved hjelp av foreningen, og mange av stipendiatene har
inntatt viktige akademiske poster og andre ledende posisjoner i norsk hjertemedisin.
Bevilgningene år for år summerer seg til 1,5 mrd. kroner – minst 3 mrd. kroner i
dagens pengeverdi. Det er en fantastisk innsats som foreningens trofaste medlemmer
har stått for i disse 50 årene. De fortjener stor heder og aktelse.

Sykehus og helseforetak er arena for mye av den hjertemedisinske forskningen. Det
finnes eksempler på sykehus som har stilt betydelige midler til disposisjon for forsk-
ning, bl.a. Rikshospitalet, men lenge var det gjerne slik at sykehusene utdefinerte
forskning som noe universitetene skulle drive med. Like fullt må det erkjennes at
mange sykehus stilte med nødvendig infrastruktur. Ved innføringen av sykehusrefor-
men i 2002 var det dels forhåpninger, dels engstelse for hvordan det skulle gå med
forskningen. Tvilen ble formulert av dekanus ved Oslo-fakultetet Stein Evensen i
2001: «Det ville være en ulykke for nasjonen om de regionale helseforetak (RHF) vel-
ger å la distriktspolitiske hensyn føre til at de allerede for spinkle ressurser til univer-
sitetssykehusene spres» (12). Det vi heldigvis har opplevd, er at sykehusreformen
endret synet på forskning i sykehusregi (se senere). En forbløffende sterk satsing på
forskning og utviklingsarbeid har vist seg på kort tid. I 2005 ble det over statsbudsjet-
tet bevilget 230 mill. kroner øremerket til forskning ved de fem RHF, som på sin side
har lagt til egne midler slik at det samlede forskningsbudsjettet ved helseforetakene
nå utgjør omkring 500 mill. kroner, som for det meste er tilgjengelig for konkurranse.

Figur 25.6. Carl Müller, 

Hjerte-karrådets første 

formann.

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 321  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



322

Stiftelsen Helse og Rehabilitering ble etablert som en paraplyorganisasjon for 24
ideelle organisasjoner i 1997 og deler ut knapt 200 mill. kroner om året. Av disse går
omkring 25 mill. kroner til hjerteforskning, forebygging og ulike hjelpetiltak for
hjertesyke pasienter, foreninger mv., på prosjektbasis.

Legemiddelindustrien har som allerede omtalt hatt stor betydning, spesielt på lege-
middelutprøving i fase III–IV. En del spin-off har nok tilfalt andre prosjekter, bl.a.
av basalforskningsnatur, men det foreligger ingen oversikt over slike. Det er på
mange måter beklagelig at forholdet mellom myndighetene og denne industrien er
blitt anstrengt de senere årene. Det blir f.eks. sjelden erkjent at kostnadene ved en
full legemiddelutprøvning dreier seg om så mange milliarder kroner at det ligger
langt utenfor det offentliges rekkevidde å gjennomføre det, om man ønsker «uav-
hengighet» aldri så mye. Dessverre er norsk farmasøytisk industri lite utviklet og
samarbeidet med de norske forskningsinstitusjonene tilsvarende svakt. Men samar-
beid med de multinasjonale selskapene har på den annen side gitt verdifull interna-
sjonal eksponering for mange leger i hjertemedisin.

MSD kardiovaskulært forskningssenter ved Rikshospitalet er et særskilt unntak
hvor et stort legemiddelfirma valgte å satse på molekylærbiologisk grunnforskning
på en måte som var ukjent i Norge. Over en avtalt periode (1995–2003) ble det her
satset omkring 60 mill. kroner, noe som resulterte i betydelig kompetanseutvikling
om nye angrepsvinkler mot hjertesykdommene. Flere forskningsgrupper har senere
videreført forskningslinjer som sprang ut av denne satsingen. Det er å håpe at norske
forskningsmiljøer i fremtiden vil invitere til lignende samarbeidsprosjekter.

Forskningsstiftelser o.l. I 1986 ble Medinnova etablert som en statsbedrift ved
Rikshospitalet og ble et viktig instrument for sykehusets forskningsaktivitet. I sine
første 15 år tilførte selskapet forskningen omkring 200 mill. kroner og har nå et årlig
omfang på omkring 100 mill. kroner (11). Selskapet var det første i sitt slag, men
etter hvert har tilsvarende institusjoner blitt etablert andre steder, og da gjerne i uni-
versitetsregi eller i sykehusenes egen regi (dvs. uten direkte statlig medvirkning). Det
er for øvrig et slående trekk ved utviklingen at forskning relatert til slike selskaper i
dag blir omtalt og målt i termer som omsetning og millioner kroner heller enn i de
klassiske akademiske mål som vitenskapelige publikasjoner, doktorgrader eller – i
senere år – siteringsindekser. Her har det inntruffet et sceneskifte som vi ennå ikke
ser konsekvensene av. Like fullt representerer slike selskaper en viktig port for
eksternt finansierte prosjekter og kobling mot industri og næringsliv. Dessuten har
de skapt ryddigere formelle og finansielle forhold enn før.

Legater og fond. En rekke fond har støttet hjerteforskning i Norge. Store som små
gaver, ofte testamentariske, gis gjerne direkte til sykehus eller universitet. Med fare
for å overse viktige fond er det grunn til å fremheve Anders Jahres Fond til Viten-
skapens Fremme som kanskje det viktigste blant disse, med en særlig betydning for
utviklingen ved Ullevål. I motsetning til de fleste land vi pleier å sammenligne oss
med, er det påfallende liten fondsfinansiering av norsk forskning. Når vi tenker på
nasjoner som USA og Sverige, som nyter godt av gigantiske private fond, bør det
være en spore for våre akademiske fagfolk å legge til rette for slikt også i «verdens
rikeste land». På dette punktet gir hjertemedisinens historie oss en stor utfordring.
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Innledningsvis skrev jeg at Norge er finansielt tilbakestående i et internasjonalt
perspektiv når det gjelder forskning. Slik er vi vant med å uttrykke oss – med godt
historisk belegg for påstanden. Men med den nye giv som særlig sykehusreformen
har gitt, og som gjør at helseforetakene i dag er den desidert største finansieringskilde
for medisinsk forskning, kan det være grunn til å reflektere over om det virkelig er
svak finansiering som nå utgjør det største hinder for fremgang. Det er ikke usann-
synlig at den nasjonale kapital av intellektuell kraft og, kanskje ikke minst, genuint
forskningstalent, etter hvert blir like viktige faktorer som begrenser oss i den videre
utvikling.

Paradigmeskifte
Forholdet mellom sykehus og universitet har gjennomløpt mange utviklingsstadier
gjennom tidene. I begynnelsen var det en selvfølge at landets eneste universitetskli-
nikk, Rikshospitalet, skulle ta seg av klinisk forskning. Etter hvert som det kom flere
universiteter til, ble denne arven ført videre. I etterkrigstiden var det en ære å drive
forskning på universitetsklinikkene, og lenge var det f.eks. slik at det ble stilt krav til
vitenskapelig kompetanse for fast stilling som overlege – selv om man ikke kunne
tilby en akademisk post.

Fra 1970 og utover endret dette bildet seg. En overlege var ikke lenger hva han
eller hun en gang var, for det ble svært mange av dem. Kravet om vitenskapelige kva-
lifikasjoner ble frafalt selv på universitetsklinikkene (2). På universitetssiden skjedde
også store endringer ved at karrierestigen som beskrevet fikk snublehull, og opp-
rykksordningen førte til at det også ble svært mange professorer. Samtidig ble syke-
husene satt under økende press til økonomisk rasjonalisering, noe som stimulerte
sterkt til den nye nasjonalsporten: å utdefinere flest mulig arbeidsoppgaver – kalt
«Down to Core Business» i det nye stammespråket. I denne perioden var grensegan-
gen vis-à-vis universitetene slett ikke ukomplisert, og mange steder rådet kroniske
disputter om praktiske og økonomiske spørsmål. Typisk for denne tiden var at selv
beskjedne tvister raskt mistet sine proporsjoner og utviklet seg til en diskusjon om
sykehusenes mål og mening.

Men så, i 2001–02 inntrådte et paradigmeskifte. Da ble en ny lov om spesialist-
helsetjenesten innført, der sykehusenes oppgaver ble klart definert, og der forskning
var inkludert. Dette var et overmåte viktig signal fra Stortingets side både til medar-
beidere på sykehusene og eierne. (Loven ble innført ett år før sykehusreformen og
var ikke assosiert med, eller direkte påvirket av, selve eierreformen.) Formuleringen
ga klar legitimitet til at sykehusene ikke bare kunne, men faktisk skulle drive forsk-
ning. Dette bør daværende helseminister Gudmund Hernes gis mer ros for enn han
har fått. Universitetene, som på sin side hadde gjennomlevd en utvikling der deres
opprinnelige «enerett» var blitt erodert, først av frie forskningsinstitutter (den såkalte
instituttsektoren), senere av høyskolesektoren, måtte erkjenne at det nå var kommet
ytterligere en stor gruppe institusjoner med forskning som hovedoppgave. Den nye
loven i 2001 og sykehusreformen i 2002 avklarte i hvert fall mange av disputtene
som hadde rådet ved universitetsklinikkene (figur 25.7).

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 323  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



324

 2

Men loven fikk konsekvenser også fordi den gjaldt for alle sykehus, store som små.
Dette var en skjellsettende erkjennelse mange steder hvor man aldri hadde tenkt tan-
ken. Men ved noen sykehus var endringen velkommen og støttet opp under initiativ
som allerede var tatt for å utvikle sykehuset ved hjelp av forskning og utviklings-
tiltak, særlig enkelte sentralsykehus med ambisjoner om noe mer enn å være et tra-
disjonelt behandlingssted for de syke. Og når helseforetakene kom i gang, ble det
raskt synlig at forskningsoppgaven ble tatt alvorlig ved betydelige bevilgninger til
klinisk forskning som omtalt ovenfor.

Det er altfor tidlig å si hvordan sykehusreformen fra 2002 vil slå ut i årene frem-
over; det må historieskriverne etter oss vurdere. Men det ser lovende ut når det gjel-
der den akademiske dimensjon.

Nye trekk i tiden
Man skal være varsom med å være spåmann. Men jeg velger å peke på noen forhold.
Vi ser at helsemyndighetene i større grad enn før blir konkrete på faglige krav i sin
myndighetsutøvelse, og at de i slike situasjoner trekker veksler på den beste faglige
ekspertise. Representanter fra akademiske kretser blir ofte engasjert, trolig fordi disse
oppfattes som «uavhengige» i forhold til aktuelle parter. To eksempler:

Hjertelaser. I 1990-årene oppstod en mulighet for alternativ behandling av intrakta-
bel koronarsykdom, en såkalt hjertelasermaskin som brente tynne hull i hjerte-
muskelveggen slik at nye kar forhåpentlig ble dannet til erstatning for trange og
tette kar. Det var kombinasjonen av et kommersielt press og publikums fascina-
sjon av laserteknologien som lå bak. I Norge ønsket Feiringklinikken å starte et
slikt tilbud i 1995, men Helsedirektoratets fagråd støttet av helseminister Gud-
mund Hernes forlangte bevis for at dette virkelig var et godt og sikkert tiltak.
Men han sørget ikke for å finansiere det forskningsprosjektet som han selv for-
langte. Prosjektet kom derimot på plass som et pålegg fra Stortingets sosialkomi-
té, som bevilget midler som egen post på statsbudsjettet over tre år (13). Slik kom
et kontrollert klinisk forsøk i gang på Rikshospitalet og Feiring med kontrollko-
mité og det hele. Både studien og en samtidig litteraturgjennomgang konkluder-
te med at behandlingen ikke reddet liv, men tvert imot medførte en ikke ubety-
delig mortalitet (3–20 %) (14). Til tross for subjektiv smertelindring hos de fleste
ble det ikke påvist bedret hjertefunksjon. En studie fra Bergen av en perkutan la-
servariant (uten å åpne brystet) viste noe bedre resultater (15), men enden på vi-

Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver:
1. pasientbehandling,
2. utdanning av helsepersonell,
3. forskning, og
4. opplæring av pasienter og pårørende.

Fra lov nr. 61 av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten m.m. i kraft fra 2001.

Figur 25.7. § 3-8 Syke-

husenes oppgaver.
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sen ble at behandlingsalternativet med laserlys aldri ble et regulært tilbud i Nor-
ge. Heller ikke i USA, der ideen kom fra, ble behandlingen godkjent. Kanskje for
første gang så vi tydelig fra politisk hold en knesetting av at ny praksis skal være
basert på vitenskapelig evidens (K-4).

Blodtrykksbehandling. I 2004 kom det et pålegg fra Helsedepartementet om at be-
handling av pasienter med forhøyet blodtrykk skulle skje ved hjelp av tiazider
som førstevalg, dersom kostnadene skulle dekkes over blåreseptordningen. Det
var ingen tvil om at beveggrunnen var av økonomisk art; kostnadene ved blod-
trykkssykdommen var galopperende på grunn av stadig nye medikamentelle al-
ternativer som var svært dyre, mens tilleggsgevinstene var marginale. Derfor sa
man som så at når mesteparten av behandlingseffekten i denne store pasientgrup-
pen kan oppnås med tiazider, får det greie seg. Til tross for en hissig debatt der
myndighetene bl.a. ble kritisert for å benytte selektivt kildemateriale, ble refu-
sjonssystemet innrettet i henhold til den politiske intensjonen og med strenge
krav til refusjon av de dyreste medikamentene. Den første rapporten tyder på at
pålegget førte til at tiazid som førstevalg økte fra 10 % til 25 % av pasientene i
allmennpraksis og førte til behandlingsmålet uten uheldige virkninger (16). En
politisk beslutning ble altså gjennomført til tross for faglig kritikk – og sikkert
også på tross av påtrykk fra produsentene av de nye legemidlene (K-16).

Disse eksemplene er tilfeldig valgt, men viser noen nye trekk i myndighetsutøvelsen.
Dette kom også til uttrykk da Senter for medisinsk metodevurdering ble opprettet
ved SINTEF Unimed i 1997 (nå Kunnskapssenteret ved Sosial- og helsedirektora-
tet). I utstrakt grad engasjerer senteret akademiske fagfolk i sitt analysearbeid. Selv
om det ofte er spenningsfelt mellom fagfolk, byråkrater og politikere, mener jeg vi
skal se dette som en gledelig utvikling. Her har akademikerne og andre eksperter vik-
tige oppgaver i tiden fremover med å klargjøre faktagrunnlag med den objektivitet,
kritikk og uavhengighet som akademiet skal borge for.

I dag ser vi en klar trend mot å skape større forskningsmiljøer som er tematisk
fokusert og som har høye vitenskapelige ambisjoner. Mange fremstøt skjer i EU-
regi, og jeg vil tro at globaliseringen på godt og vondt vil innhente oss ikke bare når
det gjelder publiseringsmåten, som vi er vel vant med, men også med hensyn til våre
arbeidsmåter. Når denne historien skrives, knytter det seg kanskje størst forhåpnin-
ger til å utvikle individuell genspesifisert terapi, og til bruk av stamceller til å få i
stand reparasjon, erstatning eller nydanning av hjertemuskelvev og blodkar i skadede
eller ødelagte organer. Og så håper vi naturligvis at det skal bli mulig å forebygge det
meste …
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Summary

The academic dimension
An attempt is made to analyze the impact of academia on the developments in car-
diovascular medicine, notably regarding education and research. Whereas the
teaching programs have been rather conventional, Norway benefited from the early
introduction in the 1960s of modern counselling and dedicated supervision of research
fellows. In research, we find that cooperation between doctors and scientists compe-
tent in other areas like statistics, technology, molecular biology etc. proved to be in-
strumental in many areas where significant progress was made. Although Norway for
a long time has lagged way behind most comparable countries with respect to re-
search funding, things are about to change. Most significant, the 2002 hospital reform
clearly emphasizes research as a primary obligation for hospitals – by law, in fact. So,
the future appears brighter than the past.
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