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Kapittel 4

Helsepolitiske frontlinjer 
i norsk hjertemedisin
Knut Rasmussen og Kolbjørn Forfang

Denne lille historien forteller klart hvilken lang vei vi har gått i de siste 40 årene.
Defibrillatorer finner vi nå på hvert hjørne, både innenfor og utenfor sykehus. Ikke
bare teknologien, men også befolkningens syn på hjertesykdommenes rolle har
endret seg dramatisk. Mens hjertesykdommene før den annen verdenskrig var vur-
dert som relativt sjeldne og ikke som den største trusselen, fikk vi etter krigen en dra-
matisk epidemi som førte til økt oppmerksomhet, statusøkning og nasjonal mobili-
sering i kampen mot vår hyppigste dødsårsak. Vi har nå sett et fall i den aldersspesi-
fikke dødelighet av hjertesykdommer (K-3), som sannsynligvis i ikke liten grad er
forårsaket av våre forbedrede behandlingsmetoder (K-3 og K-16). Kanskje ser vi nå
også en fallende interesse for saken i befolkningen og hos myndighetene. Er vi i ferd
med å bli ofre for vår egen suksess?

Denne utviklingen har vært drevet i et samspill mellom fagmiljøer og fagfolk,
nasjonal og lokal helseadministrasjon og frivillige organisasjoner. De nasjonale
systemene for norsk helsevesen har hatt avgjørende innflytelse på utviklingen av
hjertemedisinen, samtidig har hjertemedisinen og dens aktører spilt en ikke uve-
sentlig rolle i utformingen av de generelle systemerne. Dette kapitlet er viet dette
samspillet.

Det er midt på 60-tallet, og de første eksterne defibrillatorene er begynt å komme
til Norge. I Oppland er det innkjøpt en defibrillator til Lillehammer sykehus. Til fyl-
kestingets møte foreligger det en søknad fra Gjøvik sykehus om bevilgning til de-
fibrillator. Fylkestinget vedtar imidlertid at en defibrillator i fylket får være nok.
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Tanken om en nasjonal strategi
Inntil slutten av den annen verdenskrig så nok både leger og sykehus sin fremste
oppgave i å ta seg så godt som mulig av de pasientene som meldte seg. Noen fore-
stilling om det totale antall pasienter som led av hjertesykdom, og hvilke tiltak som
burde settes i verk for å hjelpe dem, fantes neppe. Hjertesykdommer var bare en del
av den store indremedisinen, og ikke den viktigste delen. Den første gruppen i
Norge som definerte seg som «kardiologer», var Haukelandsgruppen som fra 1947
systematisk bygget opp en enhet for diagnostikk og behandling av hjertesykdom-
mer (K-6). Men det var først da Cardiologisk laboratorium ble etablert på Rikshos-
pitalet i 1959 med Ole Storstein som leder, at Rikshospitalet begynte å ta imot pasi-
enter fra hele landet i større omfang med sikte på å dekke behovene i landet som
helhet (K-31). Med solid bakgrunn både fra Vestlandet og Nord-Norge var Stor-
stein i posisjon til å se disse behovene. Cardiologisk laboratorium, Rikshospitalet
tok for eksempel imot pasienter med medfødt hjertefeil fra hele landet og publiserte
etter bare få år en artikkel om hjertekateteriseringsfunn hos «de 1000 første» pasi-
enter med medfødte hjertefeil (K-11). Som den første formann i Norsk Cardiolo-
gisk Selskap satte Ole Storstein i gang med å kartlegge forekomsten av operable
klaffefeil ved norske sykehus allerede i 1970 (K-31). Selv om statistikken som ble
generert fra denne undersøkelsen var meget upålitelig, viste den klart en nasjonal
underdekning innenfor faget. Så vidt vi vet, var dette det første forsøk på en nasjo-
nal behovsanalyse.

Noen trekk fra offentlig nasjonal planlegging
I de første 50 år etter den annen verdenskrig var hjertemedisinen, som samfunnet
for øvrig, preget av tro på sentralistisk planlegging, ofte i form av «Sovjet-lignende
planer». Etter det første famlende forsøket ble en serie suksessive nasjonale komiteer
satt ned for å vurdere ressurser og behov innenfor hjertemedisinen og særlig innenfor
hjertekirurgi, som ble opplevd som den store mangelvare. Karl Viktor Hall ledet en
nasjonal komité i 1982, og Knut Rasmussen ledet de to siste arbeidsgruppene, med
konklusjoner publisert i 1988 og 1992 (1, 2). Den siste innstillingen vurderte hjer-
tekirurgi, angioplastikk (PCI), invasiv arytmibehandling og invasiv diagnostikk. Alle
disse utredningene forsøkte å vurdere behovet i samfunnet i lys av datidens «evi-
dence» og ga råd om hvilken utbygging som burde skje for å dekke dette. Utrednin-
gene ga sterk støtte til en videre utbygging av norsk kardiologi og hjertekirurgi og til
at denne burde skje i offentlig regi, og understreket betydningen av stabil finansier-
ing og stabile øvrige rammebetingelser. Det er neppe tvil om at disse utredningene,
med alle sine mangler (K-12), bidro til en relativt harmonisk utvikling av hjerteme-
disinen ved alle universitetsklinikker. På den annen side er det klart at troen på den
sentralistiske planleggings betydning i denne perioden var noe overdrevet. Gjen-
nomføringsviljen var ofte skuffende liten, staten skyldte på fylkeskommunen og vice
versa. Mange av forslagene ble aldri fulgt opp, og utviklingen ble i økende grad styrt
av marked og politikk. En del av de underliggende holdningene som lå bak denne
manglende gjennomføringsviljen, blir diskutert nedenfor.
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Den nasjonale utredningen om prioriteringer i form av de to prioriteringsutval-
genes innstillinger av 1987 og 1997 fikk stor nasjonal betydning, også for hjerteme-
disinen. Knut Rasmussen var medlem av det første prioriteringsutvalget, som eneste
medisinske spesialist (3). Utvalget konkluderte med at en sykdoms alvorlighetsgrad
og mulighetene for å hjelpe pasienten skal være de viktigste grunnlag for prioritering
i norsk medisin. Stortinget sluttet seg enstemmig til begge innstillingene, og tenk-
ningen er videreført i lov om pasientrettigheter og retten til nødvendig helsehjelp
(4). Tanken var at de forskjellige fag skulle arbeide videre med å operasjonalisere
disse prinsippene. Halfdan Aass ledet utarbeidingen av en innstilling om prioritering
innenfor norsk kardiologi som fikk allmenn tilslutning, men neppe tilstrekkelig
oppmerksomhet. I dag styres prioriteringsprosessen først og fremst av lov om pasi-
entrettigheter og fritt sykehusvalg Samtidig er heldigvis prioriteringspresset blitt
mindre og de daglige smertefulle valg færre i norsk hjertemedisin.

En annen nasjonal arena som fikk stor betydning for hjertemedisinen, var Fagrå-
det for høyspesialiserte somatiske helsetjenester, et samarbeidsorgan mellom univer-
sitetsklinikker, fakulteter og andre sentrale aktører i norsk medisin. Peter F. Hjort
var leder fra 1990 til 1995, fra da av til 2003 var Knut Rasmussen leder. Dette fag-
rådet diskuterte en rekke generelle forhold av stor betydning for hjertemedisinen, for
eksempel forholdet mellom kvalitet og kvantitet i høyspesialisert medisin. Saker
med direkte relevans var diskusjonen om vi trengte ett eller to sentre for kirurgi hos
barn med medfødte hjertefeil, og uttalelsen om at laserbehandling av angina pectoris
var å betrakte som eksperimentell behandling og derfor først og fremst burde ha mer
forskning. Fagrådet spilte også en fødselshjelperrolle i kontrakten mellom Hauke-
land og Stavanger når det gjaldt utbygging av PCI på Vestlandet, og arbeidet for en
styrking av finansiering av implantater. Fagrådet gjorde også en serie viktige vedtak
for å sikre et tilstrekkelig høyt faglig nivå på de høyspesialiserte tjenestene.

Til tross for alle utredninger og komiteer, er det ingen tvil om at den nasjonale
politikken har påvirket hjertemedisinens utvikling først og fremst via de alminnelige
finansieringssystemene. Som illustrert i dette kapitlets ingress fungerte de offentlige
budsjettene i hovedsak som bremser på utviklingen. Fagfolk fremmet forslag som
gang på gang ble avslått. Vi måtte forsøke mange typer låneordninger for å fornye
utstyrsparken, og noen, som hjertekirurgen Leif Efskind, gikk så langt som til å ta
opp private lån for å skaffe utstyr (K-13). I perioden 1950 til 1990 var det derfor en
stadig kamp med byråkrater for å få mer moderne apparatur til de store norske syke-
husene. Hovedfiendene var manglende budsjettrutiner for utstyrsfornyelse og fyl-
keshelsesjefer uten penger, vilje og innsikt. Med økende konkurranse, stykkprisfi-
nansiering og en allment bedre finansiering av helsetjenesten er mye blitt bedre.
Likevel er utvilsomt vår apparatpark i 2006 slett ikke så god som den burde være.
Det automatiske byråkratiske «njet» sitter fortsatt altfor løst når vi påpeker at vår
ekkomaskin er fullstendig utdatert.

Norske helsemyndigheter har alltid manglet en bevisst politikk for innovasjon.
Hastigheten i utviklingen av moderne medisin undervurderes helt systematisk. Man
har verken lagt til rette for eller krevd at fagmiljøene følger med i den medisinske
utviklingen. Det kunne ofte føles som om man håpet at vi ikke gjorde det. Mye av
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både den sentrale og den fylkeskommunale planleggingen var derfor planlegging av
«forrige krig».

Etter foretaksreformen avtegner en annen interessekonflikt seg stadig klarere
mellom myndigheter og hjertemedisinen. På den ene side forlanger både departe-
ment og foretak at vi skal dokumentere vår aktivitet. På den annen side får vi ikke
lov å etablere personidentifiserbare nasjonale registre, som ville muliggjort en slik
dokumentasjon. Det går ut over både forskning og etablering av rasjonelle kliniske
systemer (K-3 og K-31).

LHL – hjertebroen – «fristilte klinikker»
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har i de siste 30 år vært en markant
aktør i det hjertepolitiske landskap. Hovedstrategen i mange år var den dynamiske
og karismatiske generalsekretær Leif Andreassen. Med sitt store kontaktnett og spe-
sielt gode forhold til sosialkomiteen og den politiske ledelse av forskjellige avskyg-
ninger tok LHL mål av seg til å bli en pådriver for utbygging av norsk hjertemedisin.
I dette programmet hadde foreningen samarbeidspartnere i de fleste hjertemedisins-
ke og kirurgiske leirer. LHL hadde representant i de fleste offentlige utvalg, kjempet
konsekvent for større volumer og fremhevet at det var betydelige udekkede behov i
landet. Deres innsats for rehabilitering av hjertepasienter fikk også alminnelig tilslut-
ning. LHL sto sentralt både i opprettelse av «hjertebroen» i 1978 og i nedleggelsen
av den i 1990. Hovedproblemet var de lange hjertekirurgiske køene og den dårlige
hjertekirurgiske kapasiteten, ofte illustrert av media som skandaleoppslag om «død
i hjertekø».

For å bøte på dette ble 4500 nordmenn sendt til utlandet for operasjon, de fleste
til London, noen til Skottland og noen til Sverige. Til å begynne med var ordningen
direkte finansiert av staten via LHL, som organiserte transport av pasient, pårørende
og lege og ordnet alt annet praktisk. For sykehusene og fylkene ble tjenesten dermed
gratis, og ingen kunne reservere seg mot den. Dessverre var dette også akilleshælen
for ordningen, den faglige kvalitetssikringen av tjenestene var langt fra tilfredsstil-
lende. St. Anthony’s Hospital i Surrey var et nedlagt nonnekloster på størrelse med
sykestuen i Alta uten noen medisinske grunnfunksjoner med kvalitet. Hjertekirur-
gene kom kjørende ned med sjåfør og fine biler fra London sentrum og opererte på
ettermiddagen og kvelden. Pasientene var fornøyde, de fikk hvert sitt TV og meny
til hver middag.

De første pasientene var angiografert i Norge og omhyggelig selektert for å kunne
tåle den lange reisen. Det gjaldt for eksempel alle pasientene fra Tromsø. Etter hvert
overtok fylkeskommunene utgiftene og driften av broen, og en rekke sentralsykehus
sendte pasienter av gårde for angiografi og etterfølgende kirurgi. Rikshospitalet
sendte i alt 530 pasienter, via Medinnova, og Ullevål sendte 388. Dette var ikke len-
ger gratis, men billigere enn for gjestepasienter i Norge, slik at utgiftene per hjerte-
operasjon ble mindre for fylkeskommunen. Problemet var igjen kvalitetssikringen.
Her passet bukken havresekken, og det var en slående vid indikasjonsstilling for
kirurgi og tilsvarende lav for medisinsk behandling og PCI i denne gruppen. Selv om
hver operasjon ble «billigere» enn i Norge, ble antallet operasjoner større enn det
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ville ha blitt hjemme. Operasjonsstuer med kirurg og annet personell sto jo der bare
og ventet på pasientene fra Norge.

Dessverre er de fullstendige resultatene av hjertebro-operasjonene aldri skikkelig
gjennomgått, bare en liten gruppe sendt fra Ullevål sykehus er beskrevet i detalj (5).
Det er neppe andre tolkningsmuligheter enn at verken myndigheter eller LHL var
særlig interessert i at sannheten kom frem. I Tromsø valgte vi ut de friskeste pasien-
tene, likevel var dødeligheten betydelig større enn hos dem som ble operert hjemme.
En studentoppgave viste klart at den største risikofaktor i forbindelse med hjerte-
kirurgi i et epidemiologisk sampel var at operasjonen ble foretatt i utlandet. Det had-
de selvfølgelig sammenheng med at det ikke var noen faglige kontrollmyndigheter;
norske helsemyndigheter hadde overlatt den faglige kontrollen til en pasientinteres-
seorganisasjon, eller til en selger. Tilsvarende problemer har vi sett ved mange andre
typer «utenlandsbroer». Slike broer forutsetter en faglig styring og et faglig ansvar
hjemmefra. Det er etter vår mening ingen tvil om at norske helsemyndigheter be-
nyttet hjertebroen som en sovepute, og at den undergravde den nødvendige oppbyg-
ning av hjertemedisinsk og hjertekirurgisk kapasitet ved regionsykehusene. Den
massive faglige misnøye med hjertebroen åpnet samtidig for etablering av Feiring-
klinikken.

Selv om LHLs aktiviteter stort sett hadde norske hjertemedisineres faglige
støtte, ble meningene mer delte da utvidelsen av rehabiliteringssenteret på Feiring
til en hjertekirurgisk klinikk ble igangsatt. Mange av oss så på dette som en una-
turlig faglig løsning og påpekte nødvendigheten av en bred faglig kompetanse ved
et hjertekirurgisk senter, slik man har det på universitetsklinikkene. Med politiker-
nes støtte ble Feiringklinikken likevel etablert, og selv de største skeptikere må inn-
rømme at klinikken har gjort en glimrende jobb for norske hjertepasienter. Først
bidro den sterkt til å avvikle den uheldige hjertebroen, og senere har den bidratt
med høykvalitets hjertekirurgi og intervensjonskardiologi, først og fremst på elek-
tive pasienter. Den har i lange perioder vært Norges største enhet både for kirurgi
og intervensjoner. Særlig på intervensjonssiden, under Svein Golfs ledelse, har kli-
nikken vært i frontlinjen i Norge. Klinikkens utvikling er beskrevet av Yngvar
Myreng. Etter over 15 år med stor aktivitet kan det vel imidlertid hende at Feiring-
klinikken har sett sine beste dager. De grunnleggende problemer i form av geo-
grafi, manglende infrastruktur på sykehuset og manglende øyeblikkelig hjelp-
funksjon kan redusere konkurranseevnen. Leif Andreassen sa flere ganger i komité-
møte at når klinikken hadde gjort jobben sin, kunne den legges ned. Et bedre alter-
nativ er kanskje inkorporering av klinikkens kompetanse i en helhetlig løsning for
Hedmark og Oppland.

Også andre typer «private» eller «fristilte» løsninger for hjertekirurgi er etablert.
St. Elisabeth i Trondheim er egentlig bare en lokaliseringsløsning i påvente av
utbygging av St. Olavs hospital. Hjertesenteret i Oslo (HIO) har vært en selvstendig
stiftelse, men er nå innlemmet i Rikshospitalet. HIO har nå paradoksalt nok etablert
seg i nye lokaler i det gamle Reumatismesykehuset, mens Rikshospitalet er flyttet på
den andre siden av Ullevål. Også her er det kanskje logisk å tenke nytt?
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Desentralisering og sentralisering
Mange av kapitlene i denne boken handler om hvordan bølger av teknologi og
kunnskap har bredt seg i norsk hjertemedisin. Som boken beskriver, har mange av
pionerene arbeidet på Rikshospitalet, og metodene har deretter bredt seg derfra og
utover i landet. Men det er også mange eksempler på andre typer utvikling. Initiativ
kan ha startet andre steder, for eksempel i Trondheim, Bergen eller på Ullevål og har
deretter bredt seg utover og etter hvert også kommet til Pilestredet. En spesielt inter-
essant geografisk utvikling for hjertekateteriseringen er beskrevet i kapittel 6. En
beskjeden aktivitet startet på Rikshospitalet, flyttet så til Bergen, der den vokste,
bredte seg så til Stokmarknes og Bodø før den gjorde «re-entry» på Rikshospitalet,
der aktiviteten i mellomtiden hadde vært meget lav.

Uansett hvor aktiviteter ble startet, har de imidlertid stort sett bredt seg utover
landet til store og i høy grad også til små sykehus. På alle felt hvor det ikke forelå
definerte landsfunksjoner, ble det etter hvert bygget opp kompetanse i alle regioner.
Det største desentraliseringsprosjektet i norsk medisin var etableringen av Universi-
tetet i Tromsø og medisinerutdanningen der. Beslutningen var politisk, med både
aktiv og passiv motstand fra fagfolk. Hensikten var å skaffe leger til Nord- Norge og
å utjevne de betydelige ulikhetene som fantes i norsk helsevesen. Etter hvert er disse
forventningene stort sett innfridd. Nord-Norge har i løpet av 30 år gått fra å være
lavest på alle lister over antall hjerteprosedyrer i forhold til folketall til å være øverst,
slik den høye sykeligheten skulle tilsi (K-3). Det samme har skjedd innenfor andre
fagfelt.

Det grunnleggende desentraliseringsgrepet i norsk medisin ble gjort i og med
vedtaket om det regionaliserte helsevesen, formulert i Stortingsmelding nr. 9, 1972.
I 1975 ble det i henhold til denne opprettet fem regionsykehus. Dette ga hjemmel
for oppbygging av en rasjonell struktur i hver region basert på Leon-prinsippet
(laveste effektive omsorgsnivå) om selvberging i hver region. Modellen er ytterligere
styrket ved den nyetablerte foretaksstrukturen. Som beskrevet nedenfor førte dette
også til en progressiv svekkelse av den nasjonale planlegging og styring.

De viktigste kvalitetshevende teknologiene for mindre norske sykehus innenfor
hjertemedisin var nok innføringen av overvåkningsenheter for infarktpasienter og,
etter hvert, oppbygging av ekkokardiografisk kompetanse. Begge disse teknologiene
delegerte et klart ansvar til mindre sykehus og ga dem utviklingsmuligheter som ikke
lå mye tilbake for det man så ved universitetsklinikkene.

På enkelte områder gikk desentraliseringsbølgen utvilsomt for langt. Det klareste
eksemplet er pacemakere (K-18). Alle små sykehus med respekt for seg selv skulle
starte med dette, og resultatet ble at pasientene fikk altfor enkle pacemakersystemer,
med økt komplikasjonsrisiko. Også i kardiologien er det klare tegn til at det er rela-
sjoner mellom kvalitet og kvantitet. Best dokumentert er dette når det gjelder inter-
vensjonskardiologi. Vi har, delvis takket være det nasjonale planleggingsarbeidet, i
Norge unngått en vill desentralisering av PCI-aktivitet, slik det har vært sett f.eks. i
Sverige og Belgia. Desentraliseringen av intervensjonskardiologi fra universitetskli-
nikkene har derfor skjedd på en planlagt måte, først fra Bergen til Stavanger og nå
fra Rikshospitalet og Feiring til Arendal. Etter de flestes mening er «Stavangermo-
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dellen» den riktige, nyetablering av intervensjonskardiologi utenfor universitetskli-
nikkene bør skje i samarbeid med disse og etter en «satellittmodell».

Det foregår i Norge en kontinuerlig debatt om de små sykehusenes rolle og ek-
sistens. Fortsatt eksisterer det en rekke mindre sykehus som ikke har spesialist i hjerte-
medisin, eller som har en kostbar utenlandsk vikarkarusell med tvilsom kvalitet.
Stadig ser vi altfor hyppig at pasienter på slike avdelinger ikke får optimal hjerte-
medisinsk behandling. Det er neppe noen tvil om at den hjertemedisinske kompe-
tansen bør styrkes på de fleste små sykehus. Et lokalsykehus som ikke kan gjøre en
øsofagus-EKG-registrering, som ikke kan legge inn en temporær pacemaker, og som
ikke kan gjøre en adekvat ekkokardiografisk undersøkelse, gir ikke et tilfredsstillende
tilbud til hjertepasientene og kan knapt nok kalles et sykehus. Slike sykehus bør enten
styrkes eller legges ned.

Tautrekkingen mellom periferi og sentrum vil alltid være med oss. Da de første
planene for nytt Rikshospital kom, ble de møtt med protester fra de andre regionsy-
kehusene. Bildet som er tatt i 1987, viser redaktørene i mannjevning om saken (figur
4.1).

Høyteknologi eller forebyggelse?
Som mange kapitler i denne boken illustrerer, er en betydelig del av hjertemedisi-
nens triumf knyttet til anvendelse av nye potente medikamenter og ny potent tek-
nologi. For yngre mennesker i dag er det sikkert vanskelig å forstå at dette ikke var
en opplagt løsning på den voldsomme epidemien av hjerte- og karsykdom som skyl-
let over oss (K-3). Faktisk var det på 1960–70-tallet en betydelig motstand mot

Figur 4.1. De to forfat-

terne og redaktørene 

måtte forsvare motsatte 

posisjoner under den 

tidlige planleggingen av 

Nytt Rikshospital. Bildet 

er tatt av en fotograf fra 

avisen Nordlys under 

konfrontasjonsmøte i 

Tromsø, der de første 

planene for det nye 

sykehuset ble lagt frem.
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utvikling av moderne kardiologi, både i politiske kretser, blant helsepersonell og
blant samfunnsvitere.

Røttene til den antiteknologiske bølgen var mange. Noe kan nok føres tilbake til
studentopprøret i 68, maoistisk retorikk og troen på kinesisk barfotmedisin. Anti-
teknologene hadde ikke, som norske kardiologer på rundtur i 1978, sett hvordan
kineserne hadde blader og nåler i forgrunnen, men i praksis grep til vestlig medisin
på baksiden av bordet så ofte de kunne. En annen kilde var den sosiologiske kritik-
ken av moderne høyteknologisk medisin, uttrykt bl.a. av Ivan Illich og Yngvar
Løchen (6). Flere ledende fagfolk satte forebyggende medisin opp mot medisinsk
teknologi og brukte hjertekirugi som eksempel på «luksusmedisin». Til sist var det
en bred ideologisk allmennmedisinsk bevegelse i Norge på 70-tallet der man mer
enn antydet at en utbygging av allmennmedisin ville kunne avlaste sykehusmedisin
så mye at denne i realiteten kunne bygges ned. All erfaring senere har vist at det mot-
satte er tilfellet.

Slike strømninger lå også under i prioriteringsutvalgenes arbeid. Kardiologen i
utvalget hadde store problemer med å overbevise de øvrige medlemmer om at vi ikke
systematisk kunne nedprioritere moderne farmakologi og teknologi, og om at utgif-
tene i helsevesenet i stor grad er knyttet til høyt forbruk av lavteknologi, mer enn
den egentlige høyteknologi. De endelige innstillingene ble kompromisser hvor man
fortsatt kan spore antiteknologiske holdninger og «stalinistiske» løsninger for å
begrense utbredelsen av høyteknologi. I likhet med diskusjonen om antall defibril-
latorer i Oppland fylke var det årelange diskusjoner om antall MR-apparater og om
utviklingen av PET-teknologi i Norge. Direktiver om begrensning av høyteknologi
ble myndighetenes måte å begrense ekspansjonen i helseutgifter på. Da vi forhandlet
om utstyr til den nye universitetsklinikken i Tromsø (RiTø-UNN) i 1989, ble det
fra departementet uttrykkelig slått fast at vi ikke fikk penger til MR. Heldigvis hadde
noen fornuftige kvinner i Balsfjord samlet inn noen millioner til dette, og vi fikk
etter hvert tillatelse til å omdisponere penger slik at vi sammen med balsfjordkvin-
nene kunne kjøpe vår første MR. Allerede 15 år senere virker diskusjonen latterlig,
nå skummer private MR-institutter fløten av norsk helseøkonomi uten noen krav til
dokumentasjon.

En parallell diskusjon utviklet seg når det gjaldt forebyggende bruk av hjerteak-
tive medikamenter, for eksempel blodtrykksmedisiner og statiner. Mange allmenn-
medisinere og samfunnsmedisinere var redde for at dette ville «gjøre friske folk til
pasienter». Også denne debatten har stilnet av etter hvert som fordelene med en del
av denne medikasjonen er blitt dokumentert, og etter hvert som det er klart at
mange mennesker likevel tyller i seg store mengder medikamenter og «naturprepa-
rater» uten å føle seg særlig syke. Paradoksalt nok er det i 2006 mange allmennme-
disinere som går i frontlinjen for storforbruk og kanskje overforbruk av hjerteaktive
medikamenter, i skarp kontrast til utsagn både fra samfunnsmedisinere og fra all-
mennmedisinernes eget organ, NSAM.

Innsikt i disse frontlinjene er nødvendig for å forstå hvorfor dagens norske syke-
hus og hjertemedisinske enheter sliter med mye gammelt og farlig utstyr. Politikere
og administratorer vil alltid alliere seg med dem som sier at ting ikke er absolutt nød-
vendig. Den antiteknologiske bølgen har også gjort det mulig å hindre at utstyrsfor-

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 66  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



67

nyelse og nedskrivning av utstyr er bygget inn i den regulære budsjettprosess. Den
eneste måten å fornye utstyret på har derfor vært å bygge helt nytt sykehus. Da fikk
man en startpakke som var rimelig brukbar. Ti år senere sto man der imidlertid igjen
med en utstyrspark som var fullstendig nedslitt og utdatert og en stadig diskusjon
om enkeltkomponenter i denne. Er man riktig paranoid, kan man beskrive det slik
at helsemyndighetene har nektet oss fornyelse av utstyr og samtidig skylder på oss
når det skjer ulykker i forbindelse med dette. Heldigvis ser det ut til at de regionale
helseforetakene har anlagt noen mer rasjonelle synspunkter når det gjelder utstyrs-
fornyelse.

Alt i alt må vel disse nasjonale diskusjonene om høyteknologi versus forebyggelse
sees på som en fornuftig demokratisk dialog som sikrer at en del kritiske spørsmål
blir stilt til teknologitilhengerne, men som samtidig sørger for at skeptikerne i leng-
den ikke klarer å holde fremskrittene borte fra befolkningen. Vi har derfor hatt en
ganske harmonisk og balansert utvikling hvor vi har unngått de verste overinveste-
ringene på den ene side og samtidig har unngått å degenerere til sovjetiske fyllepenn-
leger på den andre. Vi klarte å stoppe satsingen på laserbehandling av angina pectoris
med gjennomhulling av myokard, vi satset aldri på aterektomier som ledd i inter-
vensjonskardiologiske prosedyrer, vi har unngått overinvestering i ICD-teknologi,
og hittil har vi holdt en lav profil når det gjelder å bruke forskjellige mekaniske
motorer for pasienter med hjertesvikt. Den faglige fornuft har vist seg å kunne
balansere ganske godt mellom ytterliggående proteknologi og ytterliggående anti-
teknologi. Fokus er mer og mer blitt satt på dokumentasjon og «evidence-based
medicine» (EBM).

Polariseringen mellom høyteknologi og forebyggelse har vært et åpenbart blind-
spor. Ingen som arbeider i faget, kan være motstander av å forebygge, men de fleste
slike tiltak er av allmenn politisk karakter, for eksempel rettet mot røyking, kosthold
og skole. Likeledes burde det være klart for de fleste at vår teknologi forhindrer alvor-
lige konsekvenser av sykdom på en meget kostnadseffektiv måte.

«Evidence-based cardiology»
I 1979–80 hadde det utviklet seg en underlig hjertebro fra deler av Norge til dr.
Tangs klinikk i San Francisco. Der fikk pasienter med langtkommen aterosklerotisk
sykdom såkalt «chelating therapy», som besto i at EDTA ble infundert intravenøst.
Tanken var at EDTA skulle binde kalsium fra åreveggen og ta den med ut i urinen
og derved hindre utviklingen av aterosklerosen. Flere norske pasienter solgte gård og
grunn for å gjennomføre denne behandlingen, som ble godt støttet av Den norske
sjømannskirken i San Francisco, norske medier og delvis av krefter på Rikshospita-
let. I forbindelse med et ACC-møte i byen i 1981 fikk Knut Rasmussen, Kolbjørn
Forfang og Egil Sivertssen i oppdrag å inspisere dr. Tangs klinikk.

Det ble et selsomt besøk. Dr. Tang tok meget vennlig imot oss. Klinikken var ren
og pen, det blinket beroligende av røde og grønne kontrollamper, og dr. Tang viste
stolt frem et nydelig glasskammer for hyperbar oksygenbehandling. Han hadde
angivelig nesten ingen komplikasjoner av EDTA-behandlingen. Noen statistikk
over hans resultater på den norske pasientgruppen var det vanskelig å få. Knut Ras-
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mussen gikk senere igjennom dokumentasjonen av behandlingen og sendte en rap-
port til Helsedirektoratet som resulterte i at dette gikk ut med advarsler mot denne
kostbare og uortodokse broen. Evidence manglet.

Som mange av kapitlene i boken viser, har de store hjertemedisinske fremskritt
skjedd som følge av systematisk bruk av kontrollerte kliniske undersøkelser. Faktisk
har metoden for slike undersøkelser i høy grad utviklet seg via de hjertemedisinske
forskningsprosjekter. Det kan sies at EBM har like stor gjeld til kardiologien som
kardiologien har til EBM. Fra de store hjertemedisinske forsøk, for eksempel Isis-2,
stammer gode slagord som «large and simple trials». Som beskrevet i andre kapitler
har mange norske forskere gått i bresjen når det gjelder å utvikle de randomiserte for-
søkene innenfor kardiologien. Inntil skandalen på Radiumhospitalet primo 2006
har også norske kontrollerte forsøk hatt sitt eget kvalitetsstempel, ikke på grunn av
vår genialitet, men på grunn av befolkningens stabilitet og lojalitet til slike studier.
Vi får håpe at ikke ringvirkningene fra Radiumhospitalet slår altfor mye inn over
hjertemedisinen.

Takket være de kontrollerte kliniske studier fra 80- og 90-årene står vi i dag på
meget trygg grunn i vår daglige behandling av norske hjertepasienter. I et lengre his-
torisk perspektiv er det likevel grunn til å fremheve at kravet om dokumentasjon av
medisinske tiltak egentlig er flere hundre år gammelt, og at det finnes mange andre
former for «evidence» enn den som fremkommer ved kontrollerte kliniske undersø-
kelser og metaanalyser. I vårt daglige kliniske arbeid er det fortsatt kun en brøkdel
av våre beslutninger som virkelig kan belegges med en gjennomgående dokumenta-
sjon, i like høy grad må vi basere oss på sunn fornuft og samarbeid med pasientene
om løsning av den enkeltes problem (7). EBM er i dag blitt en religion for noen og
et slags mantra for det nye kunnskapssenteret i SHD. For noen av oss er det et para-
doks at forskningsfiendtlige og teknologifiendtlige myndigheter plutselig begynner
å belære oss om noe vi har hatt som program i over 100 år. Kanskje håper de at EBM
kan hjelpe dem til å begrense kostnadsveksten? Det å kreve fullgod evidence før man
handler, kan også være en effektiv bremse på utviklingen. Alle nye metoder trenger
en inkubasjonsfase der de blir utviklet i fred. Hvis lista for hva som er evidence,
legges for høyt og lanseres for tidlig, kan mange gode barn bli kastet ut med bade-
vannet.

Hva styrer utviklingen?
Det norske folk tror sannsynligvis at svaret på dette spørsmålet er at de offisielle hel-
semyndighetene styrer utviklingen. Norsk medisin og i enda høyere grad hjerteme-
disinen er tvers igjennom offentlig regulert og finansiert. Sett fra et faglig synspunkt
er det likevel forbausende hvor passive de offentlige myndighetene har vært, enten
det gjelder «han stat», fylkeskommunen eller helseforetak. Myndighetene har tatt lite
ansvar for faglig utvikling, forskning, rekruttering og kompetanseutbygging. De har
stolt på at vi ryddet opp selv. Stadig vekk har vi sett at helsemyndighetene har vært
tatt på senga av den faglige utvikling fordi de ikke følger med eller ikke har utviklet
et kontaktnett mot dem som faktisk utøver medisinen. Mange hadde forhåpninger
til eierreformen i helsevesenet og til at staten ved denne skulle overta styringen av et
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fraksjonert system. I stedet har vi opplevd at stadig mer overlates til foretaksnivå, og
at de nasjonale planleggingsorganer nedlegges. Hvert eneste helseforetak utreder nå
for seg selv hva de skal gjøre med pacemakere, PCI og hjertekirurgi. Det eneste posi-
tive trekk vi hittil har sett av helsereformen, er en økt vilje til å satse på klinisk forsk-
ning. Denne siste hansken må norsk hjertemedisin ta opp, den gir oss enorme mulig-
heter til å starte nye store prosjekter og til å videreutvikle vårt kjære fag.

I stedet for offentlig styring har vi i stor utstrekning fått et hjertemedisinsk hel-
semarked. Det er neppe mange hjertemedisinere som er uenige i stykkprisfinan-
siering av hjertemedisinske prosedyrer eller i at pasienten bør ha fritt sykehusvalg.
Djevelen er imidlertid i detaljene. Utformingen av disse mekanismene er på mange
måter blitt destruktiv og har bidratt sterkt til både feilprioriteringer og til en galop-
perende økning i antall kardiologiske prosedyrer og derved til kostnadsutviklingen.
I dagens markedssituasjon blir det sykehuset som forsøker å gjennomføre en konse-
kvent klinisk indikasjonsstilling for invasive prosedyrer, raskt utkonkurrert. Hva
ville for eksempel skje med antall koronare angiografier dersom taksten for en nor-
mal angiografi var halvparten av taksten for patologiske?

Det er lett å se at en stor del av utviklingen innenfor hjertemedisinen har vært
teknologidrevet. En serie nye meget virksomme medikamenter og en serie nye tek-
nologier har sett dagens lys i løpet av de siste 40 år. Bak dette ligger den farmasøy-
tiske industri, den teknologiske industri og basalforskere og kliniske forskere med
visjoner og ideer. Det er all grunn til å håpe og forvente at nye farmaka og tekniske
metoder vil dukke opp også i årene som kommer. Selv om det viktige stamcellepro-
sjektet ved Rikshospitalet–Ullevål som ble avsluttet høsten 2005 (8), ikke kom posi-
tivt ut, og selv om den koreanske nasjonalhelt på stamcelleforskning viste seg å være
en svindler, så er det all grunn til å tro at det før eller senere kommer nye metoder
som kan erstatte tapt myokard. Det er også all grunn til å tro at det kommer bedre
mekaniske systemer for støtte til hjertets funksjon. Norske hjertemedisinere vil få
mange nye oppgaver i forbindelse med utprøving og implementering av nye farma-
kologiske og teknologiske metoder.

Til tross for disse utviklingsstyrende krefter er det gjennomgående tema i denne
boken at det er enkeltmennesker og grupper av enkeltmennesker med en brennende
interesse for faget som har vært den viktigste faktor for utvikling og nivåheving. En
rekke hjertemedisinere og hjertekirurger har selv finansiert reiser utenlands for å lære
nye metoder man hadde tro på, med liten eller ingen støtte fra arbeidsgiver eller
myndigheter. Enkeltpersoner har hatt gode ideer og har i de lange vinterkvelder ut-
viklet dem videre uten hensyn til noe annet enn mulige faglige gevinster. For mange
har den daglige kontakten med lidende pasienter vært en konstant inspirasjonskilde
til å finne bedre løsninger. Grupper av leger har dannet slagkraftige enheter for mer
systematisk tilnærming til viktige helseproblemer. Det er slike kreative grupper som
skapte det hemodynamiske miljøet i Bergen, ultralydmiljøet i Trondheim, ventil-
teknologi, ventilforskning og transplantasjoner på Rikshospitalet, arytmigrupper på
Ullevål og Haukeland og epidemiologisk hjertemedisin og hjertefysiologi i Tromsø.
Studiet av hvordan dynamiske enkeltpersoner går sammen for å lage slagkraftige
grupper, blir kanskje den viktigste nøkkelen til utviklingen både i fortid og fremtid.
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Hvor går vi?
Selv om utviklingen av norsk hjertemedisin har vært eventyrlig og revolusjonerende,
er det ingen tvil om at vi også i fremtiden vil være avhengige av kloke helsepolitiske
tiltak. Det er mye som ikke er så bra som det bør være, og troen på at ting går av selv
er en illusjon. Vi vil her uttrykke håp på tre nivåer. For det første håpet om at vi igjen
kan få en nasjonal koordinering av de hjertemedisinske og -kirurgiske helsetiltak
som sikrer en harmonisk utvikling av faget over hele landet med et så likt tilbud som
mulig til en spredt befolkning. Som Gro Harlem Brundtland gang på gang har sagt,
vi er bare 4,5 mill. mennesker og bør kunne ha en felles planlegging for disse. En slik
planlegging må omfatte utdanning og rekruttering.

Vårt andre ønske er at den ekte faglighet må få en større rolle både i den nasjonale
og den regionale planlegging. Kanskje det verken er avgåtte redere eller banksjefer
på den ene side eller populistiske politikere som aldri tør legge ned noe, på den
annen, som er de beste til å styre helseforetakene? Kanskje er det de virkelige profe-
sjonelle som bør ta over i større grad? I ethvert fall bør de bli hørt og tatt hensyn til.

Vårt tredje ønske er at norske sykehus og i særlig grad universitetsklinikkene trek-
ker lærdom av de gode erfaringene med samarbeid i større skala som vi har gjort i de
store kontrollerte kliniske forsøk. Kunsten er ikke å vise at vi er flinkere enn univer-
sitetssykehuset på Gaustadjordet eller det borte i regnskyene i vest, men å samle kref-
tene i en felles nasjonal forsknings- og utviklingsstrategi. Her kan både nasjonale hel-
sepolitiske tiltak, foretakene og universitetene spille nøkkelroller.
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Summary

Health-political dilemmas in Norwegian cardiology
After the Second World War the concept of a national strategy against heart disease
gradually emerged in Norway. A number of national committees outlined the de-
mands for improved capacities for invasive investigation and cardiac surgery for pati-
ents with heart disease. Concomitantly, a national debate on priority setting in health
care laid down the fundamental principles for distributing limited health resources.
Furthermore, debates on the desired degree of decentralisation of medical services
among a scattered population and on the need for high-technology equipment, were
constantly conducted.

A particular historic feature was the «heart bridge», taking 4500 Norwegians
abroad for heart surgery in the period 1978–87, mostly to Britain. The results were
poor, but some foreign surgeons got very rich. By now, national capacity is sufficient
and the national rates of all cardiological procedures are high. The national distribution
of services is also satisfactory.

While the faith in centralized planning was high until the 1980s, during the last 15
years pseudo-market mechanisms, fee-for-service financing and free choice of hospital
has gradually replaced this type of planning. Although some privatized institutions for
cardiology have been developed, cardiology is still almost exclusively publicly funded
in Norway.
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