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ekstremt viktig at vi gjør oss bemerket.  
Gratulerer så mye til Geir Øystein!

De siste ukene har for 
undertegnede vært preget av innføring av 
Helseplattformen ved St. Olavs hospital. 
Dette representerer et enormt prosjekt, 

både økonomisk, men først og 
fremst på måten det utfordrer 
hverdagen vår på.  Målet er «én 
pasient, én journal», åpenbart 
en god tanke, men når man står 
oppi det, er det fort gjort å se 
seg blind på detaljer som i stor 
grad påvirker arbeidsflytene våre. 
Vi lever i en så presset hverdag 
at man er avhengig av verktøy 
som støtter oss i arbeidet. Vi tror 
selvsagt at Helseplattformen 
på sikt vil få denne status, men 

det krever faktisk mye av oss. Jeg kan ikke 
få understreket nok betydningen av at vi 
som klinikere deltar aktivt både i utvikling 
og implementering av slike system, det er 
eneste måten man kan lykkes!

Neste møte blir Vårmøtet 2023, 
det holdes i Tromsø fra 15. til 17. juni. NCS' 
årsmøte inkludert valg på leder og styre 
avholdes i tradisjonen tro fredag kveld. Vi 
ønsker et bredt engasjement i NCS, og alle 
ønsker og forslag om deltakelse vil bli tatt 
varmt imot av valgkomiteen som ledes av 
Øyvind Bleie.

Nordisk-Baltisk kongress ble flyttet 
to år frem på grunn av covid-19, møtet 
avholdes uka før Vårmøtet fra 8. til 10. juni 
2023 i Reykjavik, og vi håper selvsagt også 
på en god norsk delegasjon her. 

Dette er årets siste nummer, og 
på vegne av styret i NCS vil jeg ønske alle 
medlemmer og lesere av Hjerteforum en 
riktig god jul. Tusen takk for alt dere bidrar 
med for faget.

Ole Christian Mjølstad

LEDEREN HAR ORDET

ÅRET PÅ HELL

Det meste av høsten har passert, raskere 
enn man strengt tatt skulle ønske.
Nok et Høstmøte er over, med ny 
deltakerrekord og et program som var 
faglig bredt og uten unntak av svært høy 
kvalitet. En stor takk til komiteen som 
har jobbet frem programmet, 
takk til Jan Otto Beitnes som 
ledet sitt første Høstmøte – vel 
gjennomført og vi ser absolutt 
frem til fortsettelsen. En stor 
takk til alle dere som setter av tid 
til å delta på Høstmøtet, dette 
er vår absolutt viktigste arena 
for både diskusjon av fag, men 
også når det gjelder organisering 
av norsk hjertemedisin. Norsk 
cardiologisk selskap (NCS) sine 
arbeidsgrupper har også stor 
aktivitet under møtet, flere av gruppene 
hadde årsmøte og valg – gratulerer til 
nyvalgte ledere og representanter. Et av 
mine klare mål er å styrke arbeidsgruppene 
og sikre et tett samarbeid mellom styret 
og arbeidsgruppene. Det er på denne 
måten vi kan sikre at Norsk Cardiologisk 
Selskap forblir den åpenbare bauta i norsk 
hjertemedisin. 

Møtet inneholder også store 
begivenheter, utdeling av NCS 
Forskningspris er en av disse. Årets pris 
ble tildelt Geir Øystein Andersen fra Oslo 
Universitetssykehus, Ullevål. Prisen har 
blitt delt ut fra 1979. Ifølge statuttene til 
Norsk Cardiologisk Selskaps forskningspris 
skal «prisvinneren ha bidratt vesentlig til å 
markere kardiologisk forskning nasjonalt 
og internasjonalt, med en vitenskapelig 
produksjon av internasjonal standard og 
som direkte eller indirekte har påvirket 
behandlingen av pasienter med hjerte- og 
karsykdom». Dette er absolutt tilfredsstilt 
av årets prisvinner, og spesielt har han 
gjort seg bemerket for sin forskning innen 
intensiv kardiologi, et fagfelt der det er 
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