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Kapittel 6

Utviklingen av klinisk hemodynamikk
Knut Rasmussen

Internasjonalt bakteppe
De grunnleggende dyreeksperimentelle forsøk som var nødvendige for å forstå den
alminnelige hemodynamikk, ble utført i siste halvdel av det 19. århundre. Claude
Bernard, Chauveau og Marey utførte transvenøse kateteriseringer og hjertepunksjo-
ner på store dyr, målte trykk og tok blodprøver i forkammer og hjertekammer. Bru-
ken av Fick’s prinsipp for måling av minuttvolum ble publisert like før århundre-
skiftet (1).

Den lærerike og vidunderlige historie om Werner Forssmanns ni hjertekateteri-
seringer av seg selv er beskrevet bl.a. av John McMichael (2) og av Forssmanns datter
(3). Tiden var imidlertid ikke moden. Som Forssmanns sjef Sauerbruck uttrykte det:
«Jeg driver et sykehus, ikke et sirkus.» Cournand, Richards og medarbeidere begynte
deretter i New York et systematisk utviklingsarbeid fra 1932 og utover, som skapte
grunnlaget for det vi i dag vet om hjertefunksjon hos friske og syke. De grunnleg-
gende publikasjoner kom fra 1941 og det følgende tiår.

John McMichael i London startet hjertekateterisering allerede i 1942, også han
med betydelig motstand fra autoritetene. Likevel, allerede i 1943 kunne han presen-
tere resultatet av 394 ukompliserte prosedyrer. Ved den annen verdenskrigs slutt lå
dermed verden åpen for å ta kateteriseringsteknologien i bruk på mennesker i stor
skala, høyteknologi skulle nå brukes i menneskenes tjeneste.

Kantina på det gamle Regionsykehuset i Tromsø i 1975, nettopp omdøpt fra Sent-
ralsykehus.

En 15 år eldre ukjent vikarkollega fra sør stirrer plutselig litt aggressivt på meg,
mens han mumler «Rasmussen, Rasmussen». Deretter bretter han langsomt opp
ermet på sin venstre arm og peker indignert på sin legerte og tromboserte albue-
vene: «Se hva din far gjorde med meg!»
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John McMichael stilte i 1949 under besøk i Tyskland spørsmålet: «Hvor er Forss-
mann?». Han ble hentet frem fra glemselen og tildelt Nobelprisen i medisin i 1956
sammen med Cournand og Richards (2).

Tidlig norsk start
Denne internasjonale utviklingen traff i Norge et «forberedt sinn». Min far, Håkon
Rasmussen (1906–52), hadde gjort dyreeksperimentelle hemodynamiske studier i
Wien i 1937 og disputerte i 1941 på en avhandling om kretsløpseffekter av tyreo-
ideahormoner hos hunder (K-23). I dette arbeidet var minuttvolum målt ved Fick’s
prinsipp. Blodprøvene ble tatt ved direkte hjertepunksjon. Som reservelege på Riks-
hospitalet i 1945 etablerte han umiddelbart etter krigen kontakt med engelske og
amerikanske kolleger, han besøkte England en rekke ganger og foretok en flere
måneders rundreise i USA sommeren 47. John McMichael besøkte oss i Bergen og
på hytta i Lysefjorden ved flere anledninger (figur 6.1).

Hjertekateteriseringene på Rikshospitalet i 1946 startet med hundeforsøk, deret-
ter fikk ca. 12 studenter anslagsvis kr 100 hver for å gjennomgå en enkel kateterise-
ring med blodprøvetaking og minuttvolummåling. Katetrene ble ført til høyre ven-
trikkel og hos noen til arteria pulmonalis. Resultatene ble fremlagt i Norsk indreme-
disinsk forening og ble publisert i Nordisk Medicin (4). Undersøkelsene var
ukompliserte; noen deltok i undervisning 2–3 timer senere. Noen få pasienter ble
også undersøkt, da også med trykkmålinger. Carsten Müller deltok som ung assis-
tentlege i disse kateteriseringene.

Så vidt jeg vet, var kateteriseringene på Rikshospitalet de første i Norden. Både
Lars Werkö i Göteborg og Tyberg-Hansen i København lå imidlertid i startblok-
kene. Jeg husker godt stemningen i hjemmet når min far gikk og ventet på katetre
og transducere for å komme i gang.

Bergensskolen
Håkon Rasmussen tiltrådte et professorat i indremedisin i Bergen i 1947. Han etab-
lerte umiddelbart hjertekateterisering som metode, og en rekke medarbeidere ble
trukket inn i arbeidet. Ole Storstein disputerte i 1952 på et hemodynamisk arbeid
om oksygenets effekt på sirkulasjonen (5). Samme år flyttet han til Stokmarknes som
overlege og tok metodene med seg nordover. Protokollen fra de hemodynamiske
undersøkelsene i Stokmarknes sto senere alltid bak hans rygg på Rikshospitalet og
ble konsultert når gamle pasienter fra Vesterålen kom inn der. Fra Stokmarknes-
tiden fortelles det om Ole Storstein som bøyd over pasientens arm beroligende sier
«jeg skal bare ta en liten prøve», samtidig som kateteret er på full fart opp i lungear-
terien. Om dette er sant, vet jeg ikke, men det kan meget vel være det. Nordlendin-
gene var et tålmodig folkeferd, den gang.

Øvrige medarbeidere var Sigurd Humerfelt og Ottar Müller. Müller ble fra 1953
ansvarlig for hemodynamiske undersøkelser ved Ullevål sykehus. Sammen med K.
Rørvik leverte han derfra et av de viktigste norske bidrag til hemodynamikken,
beskrivelsen av trykkstigningen i det lille kretsløp under anfall av angina pectoris (6).
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Jon R. Myhre etablerte Klinisk fysiologisk avdeling i Bergen og ledet utviklingen der
videre.

Bergensskolen hadde forståelse for at en metode som skal videreutvikles, må prak-
tiseres regelmessig, samtidig som man arbeider systematisk med tekniske forbed-
ringer. Fra ca. 1950 ble det utført 120–140 hjertekateteriseringer per år i Bergen, og
i 1957 passerte man 1000 undersøkelser (7). Det er neppe tvil om at sentrum for
utvikling av hemodynamiske målemetoder i Norge i perioden 1947 til 1960 lå i
Bergen. Jon R. Myhre gikk også foran i «erobringen av venstre ventrikkel» med trans-
septal kateterisering fra 1961. Han utdannet etter hvert en stor gruppe kompetente
kardiologer, «den andre Bergensskolen».

Også den hjertekirurgiske utviklingen startet lovende i Bergen. Herman Gade
hadde som den første i Norge lukket en åpenstående ductus arteriosus på Rikshos-
pitalet og fortsatte dette i Bergen. Han utførte i 1951 flere mitrale kommissuroto-
mier med godt resultat. Den kirurgiske utviklingen stoppet imidlertid deretter opp
og ble først gjenopptatt i 1975 (K-13 og 14).

Rikshospitalsskolen
Den hjertekirurgiske dynamikk på Rikshospitalet var imidlertid betydelig større.
Rikshospitalet ble sentrum for korreksjon av ekstrakardiale medfødte feil, som åpen-
stående ductus arteriosus og coarctatio, og for anleggelse av shunter ved cyanotiske
hjertefeil. Leif Efskind opererte fra 1950 og utover ca. 1000 pasienter med lukket
mitral kommisurotomi (8). Fra 1957 begynte man å korrigere medfødte feil i dyp
hypotermi, og fra 1959 tok man i bruk hjerte-lungemaskinen. Denne kirurgiske
aktiviteten krevde åpenbart en betydelig kardiologisk og hemodynamisk støtte.

Odd Husom hadde som student deltatt i Håkon Rasmussens doktorarbeid og var
en glimrende kliniker og pediatrisk kardiolog. Han arbeidet dels ved Barneklinikken

Figur 6.1. Håkon Ras-

mussen (venstre) og 

John McMichael (høyre) 

i parken på Haukeland 

sykehus, ca. 1950.
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og dels ved Medisinsk avdeling og gjorde kliniske vurderinger og en del hjertekate-
teriseringer i perioden 1951 til -59. Han ble Rikshospitalets første barnekardiolog.

I 1959 ble Ole Storstein leder av Kardiologisk laboratorium på Rikshospitalet og
startet herfra sitt systematiske arbeid for å videreutvikle den invasive kardiologi i
Norge. Han innså at det var tusenvis av pasienter rundt om i landet som trengte en
grundig undersøkelse med henblikk på eventuell kirurgisk behandling. Administra-
tive og kliniske rutiner ble etablert, og tusenvis av pasienter med uavklarte medfødte
hjertefeil, klaffefeil, perikardsykdommer og myokardlidelser ble kartlagt hemodyna-
misk i årene som fulgte. Denne nasjonale strategien resulterte i store kliniske mate-
rialer, som alltid imponerte besøkende utlendinger. Hydrogenmetoden for shuntpå-
visning ble etablert. Storstein utførte sannsynligvis allerede i 1959 de første retro-
grade (arterielle) venstresidige hjertekatetriseringer i Norge, etter å ha sett dette i
USA. Venstre side ble også erobret med hjertepunksjoner (atriepunksjon bakfra og
ventrikkelpunksjon forfra) (9) og deretter med transseptal kateterisering. Rolf Rok-
seth disputerte i 1965 på et arbeid om CO2 og hemodynamikk, modellert etter Stor-
steins eget doktorarbeid.

Ole Storstein ledet Kardiologisk laboratorium fra 1959 til -63 og ble deretter pro-
fessor og sjef for Medisinsk avdeling B. En rekke yngre medarbeidere fikk i dette mil-
jøet etter hvert en bred utdannelse i klinisk kardiologi og hemodynamikk. Disse
utgjorde grunnstammen i den senere så rivende utvikling ved flere norske universitets-
klinikker og sentralsykehus. Dette var en god skole. Når vi stilte spørsmål om «terapeu-
tiske konsekvenser» av en undersøkelse, var svaret: «Dere må jo være litt nysgjerrige.»

Sluttrefleksjon
Det er sikkert vanskelig for unge leger i dag å forstå hvilken grunnleggende betyd-
ning etablering av høyresidig hjertekateterisering har hatt. Mens vi ved UNN i 2004
gjorde 3100 venstresidige prosedyrer, gjorde vi bare 18 høyresidige hjertekateterise-
ringer. Trenger vi informasjon om høyresidens hemodynamikk, går vi til ekkokar-
diografi, som løser de fleste problemer. Ikke desto mindre er det slik at det er studi-
ene av det lille kretsløps hemodynamikk og minuttvolumrespons i forskjellige situa-
sjoner som har gitt den grunnleggende forståelse av hjertets og kretsløpets funksjon
hos friske og syke. Den høyresidige hjertekateteriseringen skapte begrepsapparatet
for moderne hemodynamikk og representerer så å si en stige som vi har klatret opp,
og som vi nå i stor grad har sparket bak oss. Katetermetodene åpnet for en voldsom
teknologisk utvikling som vi ennå er inne i.

Det kan i dag se ut som om interessen for hemodynamikk er fallende. Hovedvek-
ten ligger på rutinebehandling av koronarsykdom, og de medfødte feilene behandles
av egne team. Selv ellers velskolerte unge kolleger kan uten blygsel over bordet ser-
vere de mest hårreisende hemodynamiske resonnementer. Det er derfor all grunn til
å minne om at den basale hemodynamikk må holdes i hevd i den daglige kardiolo-
giske debatt og i utdanningen av nye kardiologer. Uten denne blir tolkningen av de
beste ekkokardiogrammer meningsløs. Etter min mening var Liv Hatles dype inn-
sikt i hemodynamikk en nødvendig forutsetning for hennes betydelige bidrag innen-
for ekkodopplerfeltet (K-7).
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Man kan også undre seg over hvordan denne utviklingen hadde vært med dagens
etiske komiteer, kontrollsystemer og «evidence-based medicine». Kanskje ville vi
gått der med stetoskopet vårt fremdeles. Som denne historien viser, vil vi i medisinen
alltid trenge pionerer som tør å være litt nysgjerrige, og som prøver å flytte grensene
for «evidence».
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Summary

The introduction of hemodynamic measurements
The first right heart catheterization in Scandinavia was performed at Rikshospitalet in
1946. Thereafter and for more than a decade, Bergen became the centre of hemody-
namics. From about 1960 a national hemodynamic service for patients with various
types of heart disease was established.

Although right heart catheterization today is only rarely carried out, all the basic
concepts and interpretations of hemodynamics originate from this method. The me-
thod may be compared to a ladder, which we may have kicked behind us, but which
should not be forgotten.
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