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Kapittel 27

Høyspesialisert kardiologi: fra 
universitetsklinikkene til alle sykehus
Anne Larsen

Sykdomspanoramaet og de kliniske utfordringene
I årene etter krigen skjedde det en urovekkende økning i antall hjerteinfarkt i Norge.
Denne økningen, som var mest uttalt for menn, nådde et toppnivå omkring 1975
(K-3). At infarktsykdommen også rammet menn «i sin beste alder», vakte spesiell
bekymring både hos legene og i befolkningen.

Allerede på 1960-tallet var de viktigste risikofaktorene kartlagt. Røyking, for-
høyet blodtrykk og forhøyet blodkolesterol i befolkningen var kjent som infarktdis-
ponerende.

Osloundersøkelsen viste klart nytten av livsstilsintervensjon hos risikopasienter.
Utfordringen, da som nå, var å motivere til livsstilsendringer. I tillegg fremkom et
sterkt ønske om bedre behandling av dem som allerede var rammet av hjertesykdom.

Frem til slutten av 60-årene var behandling av et hjerteinfarkt i Norge sengeleie
i flere uker og en meget forsiktig mobilisering etterpå (K-21). Dødeligheten var
bekymringsfullt høy. Spesielt fryktet var plutselig død som følge av maligne aryt-
mier. Etter at blant andre Bernard Lown hadde publisert erfaringen med å terminere
livstruende arytmier med defibrillering, ble det fokus på observasjon og behandling
av såkalte varselarytmier. Dette ga støtet til opprettelse av overvåkningsavdelinger og
kontinuerlig oppfølging av hjerterytmen hos infarktpasienter. Det ble utarbeidet
retningslinjer for behandling av ventrikulære ekstrasystoler, med antall per minutt,
koblede, «R på T»-fenomenet osv. Behandlingen var oftest lidokain, og slitne assis-

Teknologisk utvikling og god videre- og etterutdanning i hjertesykdommer har
bidratt til at høyspesialisert kardiologi er tilgjengelig i alle deler av landet.
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tentleger ble purret gjennom vaktnetter for å ta standpunkt til observerte ekstrasys-
toler (K-16, 21, 28).

Overvåkningssentraler ble bemannet med spesialutdannede sykepleiere som
såkalte «skopvakter» (K-28). I Oslo ble kvelds- og nattevakter foran overvåknings-
skjermen en populær inntektskilde for medisinske studenter, som dermed fikk god
trening i vurdering av EKG, og de brakte med seg kunnskapen til andre sykehus i
ettertid. Overvåkningsavdelinger ble opprettet ved de fleste sykehus i Norge, fra en
beskjeden start med sykerom med ekstra sykepleierbemanning og EKG-monitor ved
sengene, til bygging av fullt utrustede overvåkningsavdelinger med sentral overvåk-
ningsenhet. Ønsket om at behandling av hjerteinfarkt skulle være like god for alle
pasienter uavhengig av sykehus og landsdel, førte til krav om utstyr og ressurser. Den
politiske forståelse for de nye utgiftene for fylkeskommunene var ikke alltid til stede,
og mange overleger måtte øve sterkt press på sykehusledelse og eier for å oppgradere
sykehusene til faglig forsvarlighet. At det var behov for kostbart teknisk utstyr ved
medisinsk avdeling, var en helt ny situasjon.

Kompetansen
Tradisjonelt skulle overlegene på de medisinske avdelingene dekke hele det medi-
sinske fagfeltet, en krevende oppgave. Deres kunnskapskilde var tidsskrifter og
oppslagsverk.

Reisevirksomheten var begrenset, men en av de viktigste fellesarenaene var de
indremedisinske høstmøtene med et forutgående «fortsettelseskurs» i indremedisin.
Her møtte årlig landets indremedisinske overleger frem, og viktige faglige nyvinnin-
ger ble presentert. Kurset ble holdt i reprise på våren for underordnede leger. Det
var dengang viktig at overlegene ervervet ny informasjon først. Mange deltok også i
vårmøtene som var arrangert av Norsk selskap for indremedisin.

En viktig forutsetning for spredning av hjertemedisinsk kompetanse utover i lan-
det var utdanning av et tilstrekkelig antall hjertespesialister. Hjertesykdommer ble
godkjent som medisinsk spesialitet i 1965 (K-30). Dengang fantes ingen formelle
kompetansekrav. Det ble imidlertid opprettet en spesialitetskomité som vurderte
søkerne, og sentralstyret godkjente dem.

De fleste hjertemedisinere fra denne tiden hadde nok sin tjeneste fra Rikshospita-
lets medisinske avdeling B, hvor den hjertemedisinske ekspertise, først og fremst pro-
fessor Storstein, befant seg. Den første spesialisten i hjertesykdommer som ble god-
kjent i Norge, var Rolf Rokseth, og det skjedde i 1968. Allerede året etter ble 12 nye
spesialister i hjertesykdommer godkjent, og halvparten av disse hadde arbeidsplass
utenom universitetssykehusene, fra Kristiansand og Arendal i sør til Bodø i nord.

Den første kvinne som ble godkjent hjertespesialist, var Else-Marie Lindseth Dit-
lefsen i Kristiansand. Hun ble godkjent i 1969 og ble etterfulgt av Liv Hatle i 1973
som nr. 2. Forfatteren av dette kapitlet ble godkjent som kvinne nr. 3 i denne
mannsdominerte spesialiteten. Kvinneandelen både i hjertemedisin og indremedisin
var sparsom fram til 90-tallet. I alt var det 50 leger, hvorav 48 menn og 2 kvinner
som var godkjente spesialister i hjertesykdommer før 1975, da hjertesykdommer ble
en grenspesialitet av indremedisin, og da med formelle utdanningskrav. Selv om
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utdanningskapasiteten de første årene var begrenset, var antallet hjertespesialister
fordoblet 10 år senere, og i 1990 var antallet hjertespesialister steget til 151. I 2006
er det 261 leger under 70 år som er godkjent som spesialister i hjertesykdommer, og
195 av disse arbeider som overleger på sykehus i Norge, de fleste av dem på sykehus
utenom universitetsklinikkene (K-30).

Hvordan var kunnskapstilgangen?
I tillegg til nasjonale møter ble det på 70-tallet arrangert fellesreiser til internasjo-
nale hjertekongresser. I regi av Norsk Cardiologisk Selskap ble det arrangert en
reise til European Heart-kongressen i Madrid i 1972. Tilsvarende egenbetalte fel-
lesreiser ble arrangert i forbindelse med den europeiske hjertekongressen i Amster-
dam i 1976 og i Paris i 1980. Et høydepunkt for deltakerne var Verdenskongressen
i Tokyo i 1978, med forutgående studietur til Kina med professor Ole Storstein
som reiseleder (figur 27.1).

Det var den gang utenkelig at arbeidsgiveren skulle bidra til slike «luksusreiser» –
etterutdannelse for spesialister var nærmest et ukjent begrep.

Utover 80-tallet kom imidlertid den farmasøytiske industrien og utstyrsleveran-
dører på banen som sponsorer for norske kardiologer. Det åpnet seg da muligheter
for deltagelse for norske kardiologer fra hele landet til internasjonale kongresser.
Reise til American Heart- og American College of Cardiology-kongressene ville
ellers vært utenfor økonomisk rekkevidde for de fleste. Denne reisevirksomheten
brakte ny og oppdatert kunnskap inn til de fleste av landets sykehus, og fungerte
også som en viktig kontaktformidling mellom universitetsmiljøene, sentralsykehus
og lokalsykehus. Møte med kolleger fra hele landet med forskjellige behandlingstra-
disjoner og samling om kveldene under kongressen med heftige faglige diskusjoner
(de såkalte halv-sju-møtene) ga viktig inspirasjon til oppdatering av behandlingsru-
tinene ved eget sykehus.

Figur 27.1. En stolt Ole 

Storstein med norske 

kardiologer og mange av 

deres vakre hustruer på 

trappen av sykehuset i 

Beijing i oktober 1978. 

Forfatteren av kapittelet 

sees foran til venstre, til 

høyre sees fire andre 

kapittelforfattere. I midt-

en ruver Arne Wøien, 

kapittelforfatter, som 

døde vinteren 2006.
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Overføring av oppgaver fra 
universitetsklinikkene til sentralsykehusene
Innleggelse av permanente pacemakere var startet opp på Ullevål i 60-årene og ble
initialt oppfattet som en spesialoppgave for få sentre (K-18). I 1971 erklærte Ole
Storstein at permanent pacemakerbehandling nå var moden for utflytting til perifere
sykehus. Mange hadde imidlertid startet på egen hånd. Implantasjon av den første
permanente pacemaker i Drammen skjedde i 1969. Pasientene befant seg jo fordelt
utover landet, og det var opp til det enkelte sykehus selv å vurdere om man hadde
den nødvendige kompetanse til dette og andre spesialiserte behandlingstilbud.

Den eventyrlige tekniske utviklingen i pacemakerbehandling kom også sentral-
sykehusene til gode, og i dag har alle landets fylker pacemakerimplantasjonssentre.
Trenden fra sentralisering til desentralisering har imidlertid satt fokus på kvalitets-
sikring av både prosedyre og oppfølging. Teknologien blir stadig mer avansert og
krever et visst volum for å optimalisere behandlingstilbudet. Gjennom Norsk pace-
makerregister kan vi i dag se at andelen fysiologiske pacemakersystemer og mer avan-
serte systemer i økende grad er mer enhetlig fordelt utover landet.

Hvilke faglige nyvinninger er det 
som har påvirket prioriteringene?
De medisinske behov har i stor utstrekning vært drevet frem av teknologiske nyvin-
ninger. Da koronarkirurgien og klaffekirurgien startet opp i Norge fra slutten av 60-
tallet, ble det en viktig oppgave å velge ut pasienter til denne avanserte behandlings-
formen. De hjelpemidlene man dengang hadde på våre sykehus, var anamnese, klinisk
skjønn, EKG, stetoskopet og ergometersykkelen med EKG-tilkobling. Først på slut-
ten av 80-tallet var ekkodopplerapparatene mer allment tilgjengelig på de fleste syke-
hus i Norge. Dette representerte en revolusjon, og ikke minst bidro det til en bedret
patofysiologisk forståelse og ga en direkte visuell opplevelse av struktur og funksjon.

Sykehuseiere rundt i landet forsto snart at et middel til å lokke kardiologisk kom-
petanse til mindre sykehus var å tilby avanserte ultralydapparater. Utstyrsparken var
i mange år langt bedre på mindre sykehus enn på enkelte av universitetsklinikkene.
Det var da også der pasienttrykket var størst, og ønsket om en mer presis diagnostisk
evaluering var viktig for å kunne tilby hele befolkningen diagnostikk med høy kva-
litet. Ekkodopplerteknikken har i stor grad erstattet hjertekateterisering i oppfølgin-
gen av klaffefeil. Moderne ultralydutstyr, stort pasientvolum og kardiologisk kom-
petanse på de fleste sykehus har ført til at avansert diagnostikk og oppfølging av både
vanlige og kompliserte former for hjertesykdom nå er desentralisert (figur 27.2).

Når det gjelder medikamentell behandling av pasienter med hjertesykdom, har
det også vært en kunnskaps- og behandlingsrevolusjon (K-16). Kardiologien har
vært først ute med såkalt «evidence-based medicine» (K-24). Dette skyldes ikke
minst deltagelse i multisenter medikamentstudier sponset av legemiddelindustrien
gjennom flere tiår. Studier initiert av norske hjertemedisinere som timololstudien,
Consensus I- og 4S-studien hadde stor betydning. Sykehus fra hele landet deltok i
disse og andre viktige studier.

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 344  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



345

Denne deltagelsen førte til et kritisk blikk på egne behandlingsrutiner og har dermed
bidratt til at norske sykehus har en enhetlig linje og høy standard i pasientbehand-
ling og utredning.

Hvordan har utviklingen vært for 
koronarpasientene gjennom disse 30 årene?
Trenden på 1960-tallet med sitt fokus på arytmibehandling og slagordet «hearts to
good to die» viste seg i ettertid å være et noe forenklet konsept. Forståelse for at anti-
arytmiske medikamenter også kunne ha en proarytmisk effekt og ikke nødvendigvis
øke langtidsoverlevelsen, ble synliggjort gjennom flere viktige kliniske studier. Anti-
koagulasjonsbehandling etter infarkt var sett på som viktig forebyggende behandling
på 70-tallet, men kanskje ikke så godt dokumentert. At acetylsalisylsyre hadde effekt
i infarktbehandlingen både alene og i kombinasjon med fibrinolyse, kom som en
overraskelse da resultatene fra ISIS-2 forelå i 1988 (K-16). Muligheten av at den
infarktrelaterte arterien kunne åpnes med trombolyse, var et viktig terapeutisk gjen-
nombrudd, men stilte nye krav til logistikken på sykehusene og krevde en helt annen
presisjon og hurtighet i diagnostikk og behandling ved akutt infarkt. Nærhet til
sykehusene ble viktig, og samarbeidet med ambulansetjenesten ble oppgradert.
Denne økte kompetansen i alle ledd var etablert og ble videreført når muligheten for
PCI ved akutt infarkt ble tilgjengelig (K-21).

Samtidig med nyvinninger i behandling av akutt infarkt kom også viktige studier
som bidro med ny patofysiologisk viten om hjertesvikt og hjertesviktbehandling (K-

Figur 27.2. Forfatteren 

intenst konsentrert ved 

ekkokardiografisk 

undersøkelse med 

moderne apparatur.
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16). Digitalis og diuretika var tidligere enerådende, men på slutten av 80-tallet star-
tet studiene med vasodilaterende behandling, først kombinasjonen av hydralazin og
isosorbiddinitrat (V HeFT I og II) og senere SOLVD og SAVE med ACE-hemmere.
I 1993 kom den første studien med betablokkerbehandling ved hjertesvikt hos pasi-
enter med dilatert kardiomyopati. Inotrope stoffer har derimot vært en skuffelse,
med økt mortalitet tross subjektiv bedring. Mange studier og nye medikamenter har
kommet til, men prinsippene for behandlingen har ikke endret seg (K-16).

Hva har vi oppnådd?
Fra midten av 70-årene har det vært en nedgang i dødelighet av hjerte- og karsyk-
dommer i Norge for alle aldersgrupper, 25 % hos menn og 34 % hos kvinner (K-3).
Forestillingen om at hjerte-karsykdom var den middelaldrende manns problem,
stemte ikke den gang – og stemmer fortsatt ikke. Over 2/3 av alle infarktpasienter
er over 70 år. Kunnskapen om risikofaktorene har foreligget allerede fra 60-tallet,
men intervensjonene har blitt noe enklere og sikrere med statinbehandling for å
redusere kolesterol og bedre blodtrykksbehandling uten så mange bivirkninger som
tidligere. Mange vil imidlertid hevde at norske kardiologer ikke har hatt det samme
fokus på profylakse som på behandling, og at avansert høyteknologimedisin har hatt
en større oppmerkomhet og prestisje. For den hjertesyke pasienten er det imidlertid
nyvinninger i behandlingen som har gitt resultater. Rask diagnostikk og interven-
sjon ved ustabil angina og hjerteinfarkt, ablasjonsbehandlig av arytmier og ICD-
behandling blir gjennomført i et samarbeid mellom akuttsykehusene og spesial-
avdelingene. For hjertesviktpasientene har nye hjertemedisiner, pasientopplæring
og god oppfølging, blant annet på hjertesviktpoliklinikker, ført til bedret livskvalitet
for mange pasienter.

På sykehus utenom universitetssykehusene har fokus og ressurser vært sentrert
om klinisk arbeid og pasientbehandling. De fleste sykehusene i Norge har deltatt i
kliniske studier i regi av industrien, men utenom dette har det ikke vært lett å skaffe
ressurser til forskning. Noen ildsjeler med forskningskompetanse fra universitetskli-
nikker har likevel klart å sette i gang kliniske forskningsprosjekter med høy kvalitet
på sitt eget sykehus. Eksempler på dette er Kenneth Dickstein og Dennis Nilsen i
Stavanger, Jan Erik Otterstad i Tønsberg og Torstein Hole i Ålesund. Til tross for
at forskning og fagutvikling er lovpålagte oppgaver for sykehusene, er det ikke avsatt
penger til nødvendig utstyr eller personell til dette på budsjettene. Dette må bli et
viktig satsingsområde fremover for helseforetakene.

I et 30-årsperspektiv har det vært en eventyrlig utvikling når det gjelder behand-
lingsmuligheter for hjertepasienter. I tillegg til utvikling av teknologiske nyvinnin-
ger og avansert utstyr, som nå er tilgjengelig for alle sykehus, har det også vært en
kunnskapsformidlingsrevolusjon gjennom Internett. Norsk Cardiologisk Selskap –
ikke minst gjennom Hjerteforum – har hatt en viktig oppgave som kunnskapsfor-
midler og retningsgiver. Vi har i Norge utviklet et desentralisert høyspesialisert til-
bud til våre hjertepasienter. Det kardiologiske miljøet vil møte nye utfordringer
gjennom de regionale helseforetakenes ønske om å funksjonsfordele oppgavene i
regionen.
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Det er viktig at denne prosessen er faglig forankret. Spesialistutdanningen må
forbli av nasjonal standard og vernes mot rasjonaliseringsforslag som kan redusere
kvaliteten.

Summary

Cardiology in Norway – from university clinics to all hospitals
The post-war increase in death from coronary heart disease in Norway contributed
to an increased focus both on intervention through risk factors and on new approac-
hes to treatment of myocardial infarction (MI). Coronary care units were established
in nearly all hospitals in the late sixties and early seventies. Cardiology became a sub-
speciality of internal medicine in 1975, and clinical cardiologists are now engaged in
most hospitals. The availability of new technology as echocardiography and pace-
makers has led to a desentralization of advanced diagnostic and therapeutic proce-
dures. Fibrinolysis and PCI in the treatment of MI has established efficient links
between local hospitals and invasive centers. Participation in multicenter clinical stu-
dies, several of them initiated in Norway, has contributed to improved clinical practice.
The Norwegian Society of Cardiology with its journal Hjerteforum has been an impor-
tant source of knowledge and link between members of the society. The scattered
population in Norway requires decentralized services in cardiology.
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