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Kapittel 29

Viktige norske industrielle bidrag 
i utviklingen av hjertemedisinen
Kjell Arne Ingebrigtsen og Arne Wøien

Tidlig satsing i medisinsk elektronikk ved 
Sentralinstituttet for industriell forskning
Økningen i hjertesykdom fra midten av det forrige århundret førte til en betydelig
investering i forskning. Frontet av medisinere på Rikshospitalet kom vi ganske tidlig
i gang i Norge. Sentralt i utviklingen sto sjef for hjertekirurgien, professor Leif Ef-
skind, og Christian Cappelen, som var spesiallege. Sentralinstituttet for industriell
forskning (SI), i dag en del av SINTEF, satte tidlig på 60-tallet medisinsk elektro-
nikk på agendaen og startet først utvikling av et elektromagnetisk flowmeter, og noe
senere en blodtrykksmåler basert på mikroelektronikk.

Moderne hjertemedisin hviler tungt på teknologi. En ny metode har i de aller fleste
tilfeller et innslag av teknikk. Før metoden er ferdig utviklet og allment tilgjengelig,
gjennomføres en bred evaluering av metode og tilhørende teknisk utstyr. Dette er
en viktig del av metode- og produktutviklingen. Også norske medisinere deltar i
dette arbeidet. Det er et viktig bidrag som både perfeksjonerer teknikken og sør-
ger for at nye metoder raskt kan bli tatt i bruk i Norge.

I noen tilfeller er ideer til nye teknikker unnfanget i Norge. Flere av disse har
blitt en del av den daglige medisinske behandlingen over hele verden. Innenfor
hjertemedisin gjelder det særlig bildediagnostikk, hvor vi har to bedrifter, de tidli-
gere Nycomed Imaging og Vingmed Sound, nå begge deler av GE Health, som ar-
beider helt i verdenstoppen. Men også innenfor akuttmedisin har Laerdal Medical
markert seg og er den største og viktigste industrielle aktøren i den prehospitale
fasen av behandlingskjeden. I tillegg til disse ser vi lovende tilskudd som er på god
vei inn i et internasjonalt marked.
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Dette var utløsende for at farmasiselskapet Nyegaard & Co engasjerte seg i tek-
nisk medisin og startet bedriften Nycotron på 60-tallet. Nycotron overtok de kom-
mersielle rettighetene til flowmeteret fra SI, og utviklet dette til en internasjonal
standard for måling av volumflow. Arne Wøien ble den første lederen i Nycotron.
Han fikk med seg Henry Hirschberg fra SI som forskningssjef. Nycotron utviklet
også overvåkningsutstyr og en DC-defibrillator til hjertepasienter. De hadde også
dialyse på programmet. Dette var et resultat av et arbeid som var drevet av Frederik
Kiil ved Institutt for eksperimentell medisin ved Ullevål sykehus. Nycotron utvik-
let seg til en bedrift med en omsetning over 50 mill. kroner, noe som var ganske
betydelig den gang. Nycotron utviklet et nært forhold til Siemens, som bl.a. sto for
internasjonal distribusjon av hjerteproduktene. Mens produktene innenfor hjerte-
sektoren ble en industriell suksess, fikk Nycotron vansker med dialysevirksom-
heten. Det førte til at virksomheten på hjertesiden ikke fikk den oppfølging som
den måtte ha for å være konkurransedyktig, og Nycotron måtte avvikle all virksom-
het rundt 1980.

Det norske miljøet ble internasjonalt kjent for flowmeteret til Nycotron, og
Nycotron ble slik involvert i måling av flow for de første mekaniske hjerteklaffene
som da var under utvikling. Etter at Arne Wøien sluttet der sent på 60-tallet, fort-
satte han blant annet arbeidet med hjerteklaffer, og utviklet en mekanisk hjerteklaff
i samarbeid med medisinere ved Rikshospitalet. Kommersialisering av denne ble
gjort i den amerikanske bedriften Medtronic, og den ble senere markedsført under
merkenavnet Medtronic-Hall etter Karl Victor Hall, som da var blitt sjef for hjerte-
kirurgien ved Rikshospitalet. Konstruksjonen til denne klaffen var ganske unik. Den
hadde stor åpningsvinkel, og den var fremstilt i ett metallstykke av titan. Dette
gjorde den mekanisk robust, og det er ikke kjent at det har oppstått mekanisk svikt
i denne konstruksjonen. Den er fortsatt i produksjon, men det store antallet er
erstattet av andre konstruksjoner. Til sammen er det operert inn flere hundre tusen
slike klaffer.

Blodtrykksmåleren fra SI ble industrialisert gjennom Hortens-bedriften Aker
Elektronics, senere AME, og ble et viktig produkt for denne bedriften. Konstruksjo-
nen, som var særdeles sinnrik, gikk under betegnelsen «Akerbjelken». Forskerne Jan
Barstad, Odd Eriksen og Fin Serck Hansen ved SI sto sentralt i utviklingsarbeidet.
Akerbjelken ble realisert i silisiummikroteknologi, og var antakelig en av de første
kommersielle mikroelektronikksensorer i verden. Den var basert på dobbeltsidig
prosessering av svært tynne silisiumskiver, noe som heller ikke er vanlig i dag, og den
hadde en avansert mekanisk innspenning som gjorde den reproduserbar, stabil, og
pålitelig over lang tid. Den ble en standard for trykkmåling og ble brukt av de fleste
leverandører av apparater for overvåkning. Etter hvert er den blitt erstattet av
engangstransducere for de medisinske anvendelsene.

Den grunnleggende teknologien i trykkmåleren er også basis for bedriften Sen-
sonor i Horten, som leverer sensorer til bilindustrien. Den delen av Sensonor som
leverte trykkgivere til medisinsk og industriell bruk, er nå skilt ut i en egen virksom-
het, MemsCap, med nye eiere.
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Måling av blodstrøm var starten på ultralyd i Norge
Arbeidet med Nycotrons flowmeter stimulerte interessen for å måle blodstrøm non-
invasivt. Helt uavhengig av hverandre var det startet to prosjekter i Norge for å
utforske muligheten for å realisere dette med ultralyd. Det ene prosjektet startet ved
Institutt for eksperimentell kirurgi ved Universitetet i Oslo med engasjement fra
bedriften Vingmed. Viktige deltakere i dette var Egil Amundsen, Helge Nornes, Lars
Walløe, Svein Wille og Arne Wøien, som da hadde startet bedriften Vingmed. Sik-
tepunktet med dette arbeidet var non-invasiv blodstrømsmåling. Det ble utviklet en
prototyp kalt «Unidop» i prosjektet, med Kjell Hatteland som konstruktør. Uavhen-
gig av dette var det startet et prosjekt ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTH
i Trondheim. Målet var her også å måle blodstrøm, men i sammenheng med utvik-
ling av en modell, «Jenny», som skulle simulere hjerte- og karsystemet. Rune Aaslid
var sentral i dette arbeidet. «Jenny» ble aldri kommersielt realisert, men Aaslid utvik-
let senere i sin karriere et apparat til å måle og fremstille bilde av blodstrømmen til
hjernen, og det ble en suksess. Bjørn Angelsen, som fulgte etter Rune Aaslid i Trond-
heimsprosjektet, optimaliserte utstyret måleteknisk. Det var et særdeles viktig bidrag.

På midten av 70-tallet ble de to prosjektene samlet til én felles aktivitet med
bedriften Vingmed som industripartner. Prosjektet ble forankret i Trondheim i et
tett samarbeid med klinikere. Medisineren Liv Hatle ble engasjert i prosjektet og
utviklet snart ny metodologi for hjertediagnostikk med ultralyd som etter hvert ble
anerkjent over hele verden. Summen av dette arbeidet ble en bok sammen med
Angelsen i 1982: Doppler Ultrasound in Cardiac Diagnosis, som har blitt en interna-
sjonal bestseller.

Utviklingen videre har vist at undersøkelse med ultralyd, ekkokardiografi, er blitt
det viktigste hjelpemiddel for hjertediagnose, og at dopplerteknikk til måling av
blodstrøm er en helt sentral del av slikt utstyr. Det norske prosjektet ledet til etable-
ring av bedriften Vingmed Sound i 1985. Arne Wøien ble i 1987 tildelt NTNFs
ærespris for dette arbeidet. Den andre forfatteren av dette kapitlet, Kjell Arne Inge-
brigtsen, ledet virksomheten frem til år 2000. Vingmed Sound, som i 1998 ble over-
tatt av det amerikanske selskapet General Electric, er blitt en av de største i verden
innenfor feltet. Den norske virksomheten, som nå heter GE Vingmed Ultrasound,
har ansvar for hele forretningsområdet til GE innenfor ekkokardiografi (figur 29.1).

Forretningsområdet ledes i dag ut fra Hor-
ten av Anders Wold. Produktutvikling og pro-
duksjon skjer dels i Horten og dels i Haifa i
Israel med den norske delen som den sentrale.
Hvert år selges nå mellom 3000 og 4000 ekko-
maskiner fra disse bedriftene over hele verden.

Den norske virksomheten har bidratt med
flere nyvinninger som har blitt etablerte
metoder i hjertediagnose. Visjonen som har
drevet dette arbeidet, har vært bedre kvanti-
tativ karakterisering av hjertets funksjon.
Både bedriftens vekst og dens posisjon er et

Figur 29.1. GE Vingmed 

Ultrasounds lokaler i 

Horten.
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resultat av og en anerkjennelse av det sam-
arbeidet som har blitt utviklet mellom
bedriften og det norske forskningsmiljøet i
medisin og teknologi (figur 29.2–4).

Den norske virksomheten har også gitt
uttelling for forskningen. Det har blitt et 50-
tall doktorgrader i ultralyd ved norske univer-
siteter, noenlunde likt fordelt mellom medisin
og teknologi. Liv Hatle er blitt verdenskjent
for sitt arbeid. Den viktigste årsaken til at dette
har hatt slik suksess, er at en har lyktes med å
etablere gode samarbeidsrelasjoner mellom
ingeniører og medisinere. Det norske forsk-

ningsrådssystemet har støttet opp om dette.
Arne Grip, som startet sin karriere i Trondheimsprosjektet, har i de senere årene

utviklet et instrument for måling av flow i bypass-graft. Han kommersialiserer dette
produktet gjennom bedriften Medistim. Bedriften har hatt en fin utvikling fra det
første produktet ble introdusert for syv år siden. I inneværende år vil utstyret fra
Medistim være engasjert ved omtrent 100 000 bypassprosedyrer over hele verden.
Bedriften har høye tekniske ambisjoner og er engasjert i utvikling av stadig mer
avanserte produkter mot den samme applikasjonen.

Det første ikke-ioniske kontrastmiddelet var avgjørende 
for utviklingen av Nycomed Imaging

Det var et stort gjennombrudd innenfor bildediagnostikk da Nyegaard & Co
tidlig på 70-tallet introduserte et ikke-ionisk kontrastmiddel, Amipaque, til rønt-
gendiagnose. Det fjernet de betydelige negative bivirkningene fra de kontrastmid-
lene som til da hadde vært tilgjengelige. Amipaque ble først innrettet mot bilde-

fremstilling av ryggmarg og hjerne, men det ble raskt oppdaget at det
var velegnet til vaskulær diagnostikk på bred basis. Siden Amipaque var
komplisert og kostbart å produsere, kom det store gjennomslaget i angi-
ografi først med etterfølgeren, Omnipaque, som ble tilgjengelig i 1982.
Omnipaque hadde et bredt anvendelsesområde. Dette produktet ble en
kjempesuksess og ga det økonomiske grunnlaget for bedriftens vekst og
utvikling i de neste årene. Omnipaque var enklere å produsere enn Ami-
paque, og det tillot en markedsstrategi som tilgodeså utvikling av nye
anvendelser.

Tidlig på 80-tallet ble det klart at de nye teknikkene for bildediagnos-
tikk basert på magnetisk resonans (MRI) og ultralyd ville bli viktige
supplementer til røntgen. Begge disse metodene ble antatt å gi bedre
resultater dersom en kunne utvikle adekvate kontrastmidler. Nycomed
startet derfor alt tidlig på 80-tallet et forskningsprogram rettet mot kon-
trast for MRI. Gjennom dette sikret selskapet seg en sterk patentposisjon
innenfor magnetiske partikler. Arbeidet ble videreført gjennom et utvik-

Figur 29.2. Vingmed-
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lingsprogram som varte helt mot slutten av 90-tallet. Dette bidro også til at mange
problemer knyttet til biokompatibilitet til partikler ble løst.

For ultralyd valgte man å inngå en avtale med det amerikanske selskapet Mole-
cular Biosystems om forskningssamarbeid og markedsføring av «Albunex», et
lovende første generasjons kontrastmiddel for ultralyd som kunne passere lungene
uten å bli destruert og derfor brukes til bildefremstilling av hjertets venstre side
(K-8). Nycomed startet også en egen forskning og utvikling innenfor ultralydkon-
trastmidler og har i dag et egenutviklet produkt, Optison, i markedet.

En viktig spin-off av arbeidet med ultralydkontrast var oppdagelsen av harmo-
nisk bildedannelse. For å fremheve effekten av kontrastmidler hadde en eksperimen-
tert med ekko på den andre harmoniske frekvensen til ultralydsignalet. Hypotesen
var at kontrastpartiklene var mer ulineære enn kroppsvev, og at de derfor skulle
danne sterkere harmoniske signaler. Denne hypotesen var helt riktig, men en opp-
daget samtidig at kroppsvev var så ulineært i seg selv at bildedannelse på andre har-
moniske frekvens førte til en helt avgjørende forbedring av kvaliteten til ultralydbil-
der selv uten bruk av kontrastmidler. I dag er andre harmonisk bildedannelse en
selvfølge i all ekkokardiografi. Denne oppdagelsen reduserte behovet for å bruke
kontrastmidler til en bedre definisjon av avgrensningen av kamrene i hjertet. Imid-
lertid er blodtilførsel til hjertemuskelen fortsatt utilstrekkelig diagnostisert og av stor
interesse på grunn av den direkte sammenhengen med hjertesvikt og infarkt. Mye
av den videre produktutviklingen er derfor innrettet mot denne oppgaven. Fra leve-
randører av ultralydinstrumenter er sann tids tredimensjonal bildefremstilling av
hjertet nå blitt tilgjengelig. Det er mulig at kombinasjonen av kontrast og tredimen-
sjonal avbildning vil øke nytteverdien av begge. Samling av Nycomed Imaging og
Vingmed Sound under felles eierskap i GE Health har ført til et tettere samarbeid
mellom disse to miljøene på dette området.

Nycomeds satsing innenfor MRI skjøt fart med oppkjøp av det amerikanske sel-
skapet Salutar i 1989. Salutar var et forsknings- og utviklingsselskap med en porte-
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følje av paramagnetiske kontrastmidler for MRI som var nesten ferdig utviklet, der-
iblant det produktet som ble hetende Omniscan. Omniscan har blitt en kommersiell
suksess. Det produseres i dag ved fabrikken på Lindesnes. Tyngden av kompetansen
innenfor MRI er etter hvert utviklet internt.

Hjelpemidler til organspesifikk og molekylspesifikk bildefremstilling er et sentralt
mål i bildediagnostikken. På 90-tallet hadde det utviklet seg en gryende erkjennelse
av at fremtidens diagnostiske bildefremstilling ville kreve en dypere forståelse av
molekylærbiologi, kjemi og teknologi. Nycomed Imaging har engasjert seg sterkt i
dette i de siste årene, og deres kompetanse innenfor kontrastmidler er sentral i denne
sammenhengen. Dette har vært utgangspunktet for den utvikling som har ført Nyco-
med Imaging inn i Amersham og nå sist videre inn i General Electric (GE Health).

Nukleære teknikker for bildefremstilling med gammakamera og PET er viktige
supplementer til de andre teknikker. Radioaktive isotoper brukes både i diagnose og
behandling. Studier av myokard perfusjon er et eksempel på bruk ved hjertediagnos-
tikk. Nycomed Imaging etablerte for første gang virksomhet på dette området i
1995 ved å inngå et produkt- og markedssamarbeid med det amerikanske selskapet
Diatech. Dette var for bildediagnostikk. I 1996 etablerte Nycomed Imaging og
Institutt for energiforskning i felleskap selskapet Isopharma AS for produksjon og
salg av nukleærmedisinske produkter. Med dette ble selskapet også engasjert i pro-
dukter for terapeutisk bruk. I 2004 har de produkter med flere spesialanvendelser,
deriblant Myoview for hjertediagnose.

Med livredning som visjon
På slutten av 50-tallet innså Åsmund Lærdal i Stavanger at den nye «munn til
munn»-gjenopplivningsmetoden ville kreve en ny klasse opplæringsutstyr. Gjennom
Bjørn Lind, som var anestesilege ved Stavanger sykehus, ble det etablert kontakt med
det amerikanske miljøet som hadde utviklet den nye metoden. Samarbeidet med
ledende akuttmedisinere i USA skulle bli særlig viktig for Lærdal i alle år senere.

Det første produktet som ble lansert, var livredningsdukken «Resusci Anne».
Den kom i 1960, og var rettet mot opplæring av helsepersonell i «munn til munn»-
metoden og til manuell hjelp ved hjertestans. Resusci Anne ble en internasjonal suk-
sess, og den ble avgjørende for bedriftens utvikling. I de følgende årene ble stadig
mer sofistikerte modeller utviklet. Bedriften ekspanderte kraftig, og den skiftet navn
til Laerdal Medical, men innretningen var fortsatt opplæring i hjerte-lungeredning.

Det var derfor en dristig beslutning med en betydelig risiko da Tore Lærdal, sønn
av Åsmund, på 80-tallet tok opp konkurransen med de store aktørene innenfor
elektromedisinsk behandlingsutstyr ved introduksjon av selvdiagnostiserende hjer-
testartere. Hjertestarteren representerte en helt annen klasse produkter med langt
mer ressurssterke konkurrenter på banen enn bedriften tidligere hadde forholdt seg
til. En anekdote fra dette prosjektet kan være verdt å ta med. På et tidlig tidspunkt
i utviklingen fikk et medlem av Lærdal-familien, Åge Lærdal, tilsendt en svært tidlig
versjon til sitt kommunelegekontor på Lyngseidet. Dagen etter ankomst av utstyret
fikk en pasient hjertestans på kommunelegekontoret. Hjertestarteren fikk en uven-
tet rask praktisk test med et vellykket resultat for pasienten, som ble sendt videre til
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behandling ved Regionsykehuset i Tromsø.
(Kilde: Knut Rasmussen)

Hjertestarteren, som ble en klinisk og kom-
mersiell suksess, har deretter gjennomgått en
betydelig videre teknisk utvikling. Laerdal
Medical har gjort dette hjelpemiddelet tilgjenge-
lig for allmennheten uten at det trengs omfat-
tende medisinsk opplæring for operatøren. Det
har de oppnådd ved å gjøre utstyret enkelt og
sikkert å bruke, og ved å gjøre det tilgjengelig til
en fornuftig pris. Vi finner i dag hjertestarteren
på mange steder, så som i fly, på idrettsarenaer
og flere andre offentlige steder.

Bedriften har i de senere år tatt et viktig skritt
videre innenfor opplæring av helsepersonell ved
introduksjon av en pasientsimulator. Pasientsi-
mulatoren innebærer et betydelig teknisk skifte
for bedriften ved at den kritiske teknologien først
og fremst er innenfor avansert programvare.

Årsaken til at Laerdal har lyktes, er skarpt
fokus på målsettingen «helping save lives», og på
synergi mellom opplæringsutstyr og behand-
lingsutstyr. De har en betydelig innsats på inno-
vasjon og produktutvikling, og et godt samar-
beid med ledende internasjonale brukere.
Innenfor akuttmedisinsk opplæringsutstyr er
bedriften en klar markedsleder med omtrent 2/
3 av verdensmarkedet (figur 29.5).

Gjennom de siste 25 år har bedriften bygd
opp Lærdals Fond for Akuttmedisin. Fondet ble
opprettet i samarbeid med spesialistforeninger
innenfor akuttmedisin og Universitetet i Oslo.
Over årene har fondet støttet et stort antall forsk-
ningsprosjekter innenfor akuttmedisin. Det er
under opprettelse et internasjonalt lærings- og
forskningssenter i Stavanger i samarbeid med
Helse Vest, Universitetssykehuset i Stavanger og
Universitetet i Stavanger.

Norskutviklet hjertemedisin fra marint råstoff
Da Norsk Hydro på 80-tallet så seg om etter nye områder for utvikling og vekst, var
marin aktivitet både innenfor fiskeoppdrett og videre raffinering av interesse. Det
hadde lenge vært kjent at inntak av flerumettede fettsyrer hadde en gunstig effekt på
hjerte- og karsystemet. Norsk Hydro fant det derfor interessant å utvikle en prosess

Figur 29.5. Forskjellige 
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for å fremstille fiskeolje med en høy konsentrasjon av flerumettede fettsyrer, såkalte
Omega-3-fettsyrer. Veien videre til et helsekostprodukt var teknisk vel innenfor rek-
kevidde og åpenbart kommersielt interessant. I tillegg ville en undersøke muligheten
for å ta frem et behandlende medikament, og startet et utviklingsprosjekt ved
Hydros forskningssenter på Herøya. Denne virksomheten ble etter hvert samlet i
etablering av bedriften Pronova Biocare.

Allerede i 1995, etter mindre enn ti års utvikling og utprøving, ble produktet
Omacor godkjent til behandling av pasienter med for høyt innhold av fett i blodet,
såkalt hypertriglyseridemi (HTG). Produktet ble etter hvert godkjent til denne
behandlingen i de fleste land i Europa. I Italia hadde man på 90-tallet gjennomført
en større studie over flere år med 11 000 pasienter som viste at Omacor også var
effektiv i etterbehandling av infarkt. Dette åpnet et marked mot en pasientgruppe
som var mye større enn HTG-gruppen. Medikamentet har nå blitt godkjent i de
fleste land, sist i 2004 i USA og i 2005 i Japan. Med Omacor går Pronova Biocare
gjennom en betydelig kommersiell vekst, og får i 2005 en omsetning rundt 600 mill.
kroner. Historien om utviklingen av Omacor er behandlet av Inge Johansen i hans
bok Innovasjon og nyskaping.

Utviklingen og etableringen av Pronova Biocare avviker fra en typisk gründerba-
sert utvikling. For å håndtere utviklingen av produksjonen av omega-3-fettsyrer
overtok Norsk Hydro i 1989 Jahres fabrikker i Sandefjord. Deretter ble denne virk-
somheten fusjonert inn i bedriften JC Martens i Bergen. Både Jahres fabrikker og JC
Martens produserte fiskeolje. Denne operasjonen representerte en samling og foku-
sering av norsk ekspertise innenfor produksjon av fiskeoljer mot omega-3-produk-
ter. Da Pronova Biocare senere samme året overtok bedriften Lipro, som var en pio-
ner i produksjon av tran fra torskelever, ble over 100 års industrihistorie samlet i et
fremtidsrettet norsk farmasiselskap. Den sentrale aktøren i disse prosessene var Sven
Arild Andersen, som ledet Pronova Biocare fra starten. Selskapet eies i dag av det
norske investeringsselskapet Ferd.

Forskningssamarbeidet har vært avgjørende
Samtlige av de norske industrivirksomhetene har gode relasjoner til medisinsk forsk-
ning. Måten å samarbeide på er nokså forskjellig. Mye av det henger naturlig sammen
med virksomhetenes forskjellige karakter. Innenfor instrumentsektoren arbeider en
med korte produktsykler – ofte bare på 3 til 5 år. Kunnskap av fortrolig karakter for-
eldes derfor raskere innenfor denne sektoren enn for medikamenter og implantater
som krever lang utviklingstid. Patentering og fortrolighet blir enda viktigere for slike
produkter, noe som kan komme i konflikt med forskningens ønske om å publisere
vitenskapelige nyvinninger. GE Vingmed Ultrasound har sterke bånd til norsk medi-
sinsk-teknisk forskning, først og fremst ved NTNU i Trondheim. I starten hadde
dette et betydelig teknisk innslag. I de senere årene har det gått mer i retning av nye
kliniske metoder. Det henger sammen med utviklingen av egen teknisk kompetanse
i bedriften. Laerdal Medical har hatt særlig sterke allianser med forskere i USA. Det
er viktig fordi det har gitt bedriften mer direkte tilknytning til et stort og viktig mar-
ked. I de senere år har bedriften i økende grad engasjert seg mot det norske forsk-
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ningsmiljøet. Nycomed Imaging startet sin utvikling av ikke-ioniske kontrastmidler
ved et samarbeid med den svenske radiologen Torsten Almén. Selskapet utviklet
videre allianser innenfor teknologi og distribusjon med andre selskaper i samme bran-
sje og fikk derigjennom også tilgang til internasjonale forskningsgrupper.

I samtlige historier finner vi mennesker som har vært helt avgjørende for utvik-
lingen og skjebnen til de forskjellige virksomhetene. Det gjelder både i teknologi, i
medisinsk metodeutvikling og i ledelse og strategiske veivalg. Noen av disse mennes-
kene er nevnt ovenfor, men det er mange flere som kunne vært nevnt. Det er inn-
satsen til disse som har vært det aller viktigste for suksessen i alle de historiene vi har
sett på her. Det synes også som at en gjennomgående har lyktes med å skape harmo-
niske forsknings- og utviklingsmiljø som har støttet opp om industriinitiativene
uten skadelig konkurranse om ressurser og talenter for tidlig i prosjektene.
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Summary

Important Norwegian industrial contributions to the development of cardiology
Cooperation between Norwegian medical and technical researchers has led to the
creation of important industrial enterprises. Two of these, Amersham Health and GE
Vingmed Ultrasound, have addressed cardiac imaging by imaging enhancement con-
trast agents and by ultrasound imaging equipment, respectively. Both these companies
today belong to the General Electric Corporation (GE Health). They are both major
global players in their market segments respectively. Laerdal Medical is a Norwegian
private company which has been successful in the emergency medicine market. From
a start in products for teaching and training of medical personnel, they have expanded
their business by adding products for patient treatment in emergency situations. A re-
latively new enterprise is Pronova Bioscience which has introduced pharmaceutical
products for treatment after myocardial infarction. Their first product is recently app-
roved in US and Japan for reimbursement.

All the companies have maintained strong relations with medical researchers for in-
novation and future product developments.
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