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FORORD TIL 7. UTGAVE

Første utgave av «Kardiologiske metoder» kom i 1982 og var forfattet 
av Helge Grendahl, overlege på Ullevål sykehus. Han tok initiativet 
og forfattet boken som en beskrivelse av metoder, teknikker og utstyr 
som ble brukt i kardiologien, uten at det ble en ny lærebok i kardiologi. 
Nettopp dette målrettede konseptet «Kardiologiske metoder» har gjort 
boken svært anvendelig og populær. Den har vært revidert og utvidet 
flere ganger, og dette er den syvende utgaven.

Eivind S. Platou overtok hovedredaksjonen etter at Helge 
Grendahl ble pensjonist og har vært sentral i videreutviklingen av 
boken. Eivinds faglige initiativ, kunnskap og evne som pådriver for 
redaksjonen har vært av stor betydning, også for denne utgaven. Han 
har samarbeidet med en redaksjon utnevnt av Norsk Cardiologisk 
Selskap. Boken har mange forfattere fra kardiologiske miljøer i alle 
landsdeler, og er således et felleseie i norsk kardiologi.

Boken har vært nyttig for kardiologer under utdannelse, og 
brukes også som oppslagsbok for spesialister i kardiologi. Nå, med en 
oppdatert versjon, styrkes bokens verdi. «Kardiologiske metoder» har 
siden tredje utgave kommet som supplement til Hjerteforum, og er 
dermed utgått fra Norsk Cardiologisk Selskap. 

Forholdet mellom pasient og lege og den kliniske vurdering 
står sentralt i kardiologens arbeid, men kardiologen benytter også 
avansert teknologi og metoder som forutsetter inngående forståelse 
og ferdigheter. Derfor er denne boken et nyttig redskap. Siden tidligere 
utgaver har det vært en omfattende teknologisk utvikling både hva 
angår diagnostikk og behandling. I tillegg til videreutvikling av de 
enkelte metoder har nye kommet til. Nyere bildedannende teknikker 
og kateterbaserte behandlingsmetoder har nå en naturlig plass i 
kardiologiens hverdag. Dette preger boken, som har økt fra ca. 210 sider 
i 2004-utgaven til nå nesten 280 sider.

Det er mange nye fargerike illustrasjoner i boken, men man 
finner også igjen flere av de figurene som ble brukt i tidligere utgaver. 
De hemodynamiske grunnprinsippene gjelder fortsatt og komplekse 
forhold forklares ofte godt i enkle figurer.

Alle tidligere utgaver har vært utgitt med støtte av Diacor AS, 
med Helge Vinorum som aktiv pådriver. Denne utgaven støttes også av 
Diacor AS, sammen med St. Jude Medical AS og Octopus-Limedic AB.

Jeg vil gratulere redaktører og forfattere med resultatet, og 
ønsker nåværende og kommende kolleger god lesning! Boken gir 
en unik samling av kardiologiske metoders tekniske grunnlag og 
anvendelse, og det er en stor glede for Norsk Cardiologisk Selskap å gi 
boken som en gave til sine medlemmer!
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