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REDAKTØREN HAR ORDET

I dette nummeret innfører vi en liten EKG-
quiz i Hjerteforum, der leseren kan få prøvet 
sine ferdigheter, og for mange av oss - 
utvide dem.

Det er påvist kardiomyopati som 
komplikasjon ved mer enn 40 ulike arvelige 
metabolske tilstander, beskriver 
Per Mathisen i en oversiktsartik-
kel i dette nummeret av Hjerte-
forum. Til sammen utgjør disse 
kanskje bare 5 % av alle kardio-
myopatier. Tilstandene har inntil 
nylig vært underdiagnostisert på 
grunn av manglende systematisk 
diagnostisk testing, men innføring 
av utvidet metabolsk screening 
har i vesentlig grad bedret tid-
lig diagnostikk og behandling. 
For flere av tilstandene er det nå kommet 
tilgjengelig sykdomsspesifikk behandling. 
Dermed er det mulighet til å endre selve 
sykdomsforløpet.

Kristoffer Russell og medarbeidere 
har forfattet en artikkel om perkutan inter-
vensjon på kronisk okkluderte koronarkar.  
De gir våre lesere en oppsummert fremstil-
ling av noen etablerte teknikker og relevant 
litteratur. Med stigende teknisk suksessrate 
og lav komplikasjonsrate de senere år, dog 
noe høyere enn ved vanlig PCI, fremholder 
de at det er rimelig å tilby denne behandlin-
gen til symptomatiske pasienter med viabelt 
myokard.

Norsk hjertekirurgiregister er et 
forskriftsregulert nasjonalt medisinsk kvali-
tetsregister fra 2012. I oversikt vi publiserer 
fra Registeret, kan vi følge generelt fallende 
operasjonsmortalitet ved de store hjerte-
kirurgiske inngrep. Vi ser også at i Helse-

Nord utføres relativt sett flere 
inngrep på koronarkar og flere 
perkutane aortaklaffimplantasjo-
ner enn de andre helseregionene.

Vi presenterer også 
en studie utfør på Ahus rundt 
treffsikkerhet i diagnostisering 
av akutt koronarsykdom hos 
pasienter som er hospitalisert 
med brystsmerter. De konklu-
derer med at deres funn støtter 
at norske leger i akuttmottaket 

har relativ god evne til å diagnostisere 
akutt koronarsykdom, med omtrent 80 % 
treffsikkerhet.

Gode tilbakemeldinger fra hjemme-
sykehusene beskrives i en liten tilstands-
rapport fra videreutdanningen i ultralyd av 
hjerte og kar i Trondheim.

Ellers anbefaler vi de meget lærerike 
referatene fra NCS’ høstmøte og fra kon-
gressen til American Heart Association. 

Årsrapportene fra NCS’ styre og 
ulike arbeidsgrupper viser at det er god 
aktivitet i foreningen vår!

Takk til alle bidragsytere og god lesning!

Olaf Rødevand


