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REDAKTØREN HAR ORDET
Velkommen til ny utgave av Hjerteforum. 
Dette nummeret er spesielt for meg fordi 
jeg tar over som sjefsredaktør etter Olaf 
Rødevand. Olaf har gjort en kjempeinnsats 
i 16 år og utviklet Hjerteforum i en flott 
retning. Jeg skal derfor prøve å bevare alt 
det gode innholdet i Hjerteforum 
som han allerede har etablert og 
ikke gjøre noen endringer med 
det første. Eivind og Inger Platou 
slutter også samtidig med Olaf. 
De har begge gjort en betydelig 
innsats i mange år for tidsskrif-
tet. Eivind har blant annet formet 
og etablert layout på Hjertefo-
rum, og alle tilbakemeldinger 
som jeg har fått, tyder på at 
medlemmene er meget fornøyd 
med utseendet på tidsskriftet 
vårt. Vi har heldigvis beholdt det gode 
samarbeidet med trykkeriet vårt og våre 
samarbeidspartnere der har lovet å fortsette 
med uendret oppsett.  
            Redaksjonen består av kjempedyktige 
kollegaer som alle har gitt signal om at de 
fortsetter - akkurat det er jeg veldig glad for. 
Vi er avhengig av et meget velfungerende 
team for å få utgitt hvert eneste nummer av 
Hjerteforum. 
            I dette nummeret presenterer vi 
en fyldig dekning av høstmøtet til Norsk 
cardiologisk selskap (NCS), med referater 
og prisforedrag inkludert bilder fra dette 
meget vellykkede møtet. Årsrapportene fra 
NCS og alle arbeidsgruppene er også i dette 
nummeret.
            Vi har også vært så heldige å få Knut 
Gjesdal til å fortsette med EKG-spalten. 
Denne gang presenterer han hvordan 
tolkningsprogrammet i EKG-maskinene våre 
kan villede oss i stedet for å veilede oss.
            Håvard Keilegavlen presenterer en fin 
oversiktsartikkel om kardial resynkronise-
ringsbehandling (CRT) med (CRT-D) eller 
uten (CRT-P) hjertestarter. Valget mellom 
disse behandlingsstrategiene er ofte van-
skelig, og Håvard gir i denne fine oversikts-
artikkelen en meget nyttig bakgrunn og 
oversikt over studiene som ligger til grunn 
for våre behandlingsvalg. Han kommer også 
med et begrunnet råd om hvem som bør 
prioriteres for CRT-D. 

Asgeir Græsdal med flere kollegaer 
publiserer en viktig oversiktsartikkel om 
Lipoprotein (a) (Lp(a)). Dette er en viktig 
risikofaktor for hjerte-karsykdom, men blir 
ofte oversett og ikke behandlet. Alle bør 
få målt sin verdi minst én gang for å finne 

familier som har arvet ekstremt 
høye Lp(a) verdier.
            Vi publiserer også en 
mastergradsartikkel fra Erica J 
Olsen om Myocardial Infarction 
with Non-Obstructive Coronary 
Arteries (MINOCA). Den gir 
en meget bra oversikt om og 
forekomst av MINOCA pasi-
enter som var innlagt ved UNN 
Tromsø i perioden 2014-2018. 
Pandemien har lært oss mye 
om digitale møter og under-

visning, men allerede før pandemien hadde 
et unikt digitalt samarbeid mellom Sørlan-
det sykehus og Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet startet om perkutan koronar 
intervensjon (PCI) av kronisk totalokklusjon. 
Dette samarbeidet i teleproktorering blir 
presentert av Slobodan Calic og Christian 
Eek i dette nummeret av Hjerteforum.
            Som et bilag til Hjerteforum denne 
gangen er de norske anbefalinger for 
genetisk kardiologi. Dette er et meget viktig 
bidrag til norsk kardiologi og er utarbeidet 
i fellesskap av mange norske eksperter 
med erfaring innen genetisk kardiologi. Det 
omfattende arbeidet ble ledet av Kristina 
Haugaa, som også var den som tok initia-
tivet til de norske anbefalingene, og er et 
meget nyttig initiativ som vil bli satt stor 
pris på. Se også våre websider for opp-
daterte anbefalinger.
            https://www.legeforeningen.no/
foreningsledd/fagmed/norsk-cardiologisk-
selskap/hjerteforum/
            For å drive Hjerteforum er vi i redak-
sjonen avhengig av gode bidrag fra alle 
medlemmer i NCS og fra alle andre lesere 
også. Derfor håper jeg at dere kan fort-
sette å sende inn gode artikler som vi kan 
publisere.
            God lesing.

Thor Edvardsen


