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Hjertearytmier er vanlig blant pasienter 
med hjertesykdom. Det er viktig med 
solid kunnskap innen fagfeltet for å 
kunne fatte riktige valg. Min gamle sjef 
på Rikshospitalet omtalte arytmilegene 
spøkefullt som «de skriftlærde». På 
et noe avansert nivå var området ikke 
helt oversiktlig for oss alle. Senere har 
faget utviklet seg betydelig. Både de 
høyteknologiske fremskrittene innen 
pacemakervarianter og hjertestartere 
samt innen ablasjonsbehandling krever 
god bakgrunnskunnskap. Det samme 
gjelder mindre invasive utredninger og 
terapivalg. 

Det er derfor kjærkomment 
at erfarne norske kollegaer, med Finn 
Hegbom og Torkel Steen som hovedbi-
dragsytere, har forfattet en oppdatert 
og klinisk rettet bok om emnet. Begge 
har omfattende klinisk erfaring fra sine 
overlegestillinger ved Oslo universi-
tetssykehus. Bokens målgruppe vil nok 
være relativ vid. Her vil både erfarne 
kardiologer, indremedisinere og anes-
tesileger finne god veiledning. Mange 
kapitler vil også være nyttige for inter-
esserte allmennpraktikere, sykepleiere 
og medisinerstudenter.

Forfatterne har i utgangspunktet 
ikke ment at boken skal leses «perm-til-
perm». Kapitlene kan nok vel så gjerne 
leses enkeltvis. For å gjøre det lettere 
har forfatterne tillatt en del repetisjoner 
mellom kapitlene. Starten av boken er 

en gjennomgang av hjertets fysiologi og 
patofysiologi. Det er interessant og velskre-
vet, men mange lesere vil nok hoppe rett til 
enda mer klinisk rettede kapitler. 

Diagnostikk-kapitlet omhandler 
klinisk vurdering og sykehistorie, EKG-
registreringer og -analyse, mer spesialiserte 
EKG-registreringer og elektrofysiologiske 
undersøkelser. Så følger mer omfattende 
kapitler om de ulike arytmiene, også 
genetiske varianter, og plutselig hjertedød. 
Det er kapittel om synkope, arytmier ved 
overvåkings- og intensivavdelinger og blant 
idrettsutøvere, arytmier ved medfødte hjer-
tefeil og hos gravide. Til slutt følger avsnit-
tene om terapi: medikamentell behandling, 
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elektrokonvertering, ablasjonsbehand-
ling, temporær og permanent pacema-
kerbehandling, behandling med ICD og 
biventrikulær pacing som et kapittel om 
infiserte pacemakeranlegg.

Boken er velskrevet og språket 
bra, ikke for komplisert. Forfatterne 
legger vekt på sin kliniske erfaring og 
bruker EKG-er fra egen samling. 

Det er mange andre gode 
kilder til medisinsk fagkunnskap. Både 
internasjonale retningslinjer, enkeltar-
tikler og oppslagsverk tilgjengelig for 
oss helsearbeidere på nettet er viktige. 
Denne boken er et nyttig og oversiktlig 
supplement, tilpasset norske forhold. 

Boken anbefales for interesserte 
enkeltpersoner og ikke minst til våre 
relevante sykehusavdelinger. For dem 
som skjønner at dette er en form for 
«løp-og-kjøp»-anbefaling, minner vi om 
bestillingsmåten beskrevet innlednings-
vis. Anmelderen mottar ikke provisjon.
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