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definisjoner og manglende enighet mellom 
fagmiljøene, og jeg tror egentlig ikke vi er så 
uenige i hvordan intensivavdelingene eller 
intensivmedisin skal drives, heller ikke i at 
dette vil være resurskrevende medisin. Vi 
har jobbet hardt for å sikre at vårt fag skal 
være godt representert i den nye utred-
ningen og mener vi har lykkes med det. 
Kardiologene skal være sentrale både i drift 

og ledelse av intensivavdelinger. 
Det må være et absolutt krav. 

Hjertemedisin har blitt 
ekstremt avansert. Vi har et 
imponerende repertoar av 
behandlingsmuligheter, både 
medikamentelle og invasive. 
Dette kommer pasientene til 
gode hver eneste dag, og det gjør 
faget ekstremt tilfredsstillende 
for oss som jobber med det. Vi 
må oppi alle våre muligheter aldri 
glemme pasientens ve og vel; vi 

må sikre oss at indikasjonen for behandlin-
gen er der, at pasienten totalt sett vil profi-
tere på behandlingen – og ikke minst sørge 
for grundig informasjon. Av og til tenker jeg 
at vi kanskje drar det litt langt – noen av de 
beste samtalene er faktisk når man i felles-
skap blir enig om at nok er nok!

Dette nummeret av Hjerteforum 
inneholder årsrapporter fra NCS arbeids-
grupper og -utvalg. Jeg vil nok en gang få 
berømme arbeidsgruppene for den inn-
satsen som legges ned. Samarbeidet med 
arbeidsgruppelederne er for meg helt nød-
vendig – det gjør at faget står i sentrum.

Året 2022 er også uforutsigbart. Vi 
vet ikke hva som skjer og hva som blir mulig. 
Styret i NCS vil fortsette sitt vante arbeide, 
og vi er takknemlige for innspill til saker 
som bør løftes opp. Dette er et felles ansvar. 
I skrivende stund har vi planlagt Vårmøtet i 
Stavanger fra 5. til 7. mai. Komiteen er i godt 
driv, og programmet vil bli utmerket. Det 
er også planlagt Nordisk-baltisk kongress 
i Reykjavik første uka i juni. Selvsagt håper 
vi at denne også kan gå etter planen, men 
det er åpenbart at det er problematisk å 
planlegge en slik kongress under den
usikkerheten som rår. 

Ole Christian Mjølstad

LEDEREN HAR ORDET

GODT NYTT ÅR!
Nok et år har gått, og jeg vil benytte anled-
ningen til å ønske alle lesere av Hjerteforum 
et riktig godt nytt år – og takke for den store 
innsatsen som ble lagt ned både for Norsk 
cardiologisk selskap (NCS) som organisa-
sjon og hjertemedisin som fag i løpet av 
2021.  

Dette nummer av Hjerteforum 
representerer en milepæl, da det er Thor 
Edvardsens første nummer som 
sjefsredaktør. Vi setter stor pris 
på at Thor har tatt på seg dette 
oppdraget og vet at tidsskriftet 
er i de beste hender. Sjefsredak-
tøren har store fullmakter – og 
vi er spent på hvordan han vil ta 
Hjerteforum inn i fremtiden. 

Mye har skjedd i året som 
har gått, men covid-19 har vært 
en gjenganger. Pandemien varer 
ved, og stadig nye problemstil-
linger melder seg. Vi har åpnet 
og stengt samfunnet, selve sykdomsbildet 
har endret seg og ikke minst hersker det en 
stadig usikkerhet om hvordan vi best skal 
forholde oss til så vel nær som fjern fremtid. 
Man kan merke en viss slitasje hos oss alle; 
vi holder motet oppe, men det er svært van-
skelig å planlegge fremover. For meg var ett 
av lyspunktene at vi faktisk klarte å avholde 
Høstmøtet fysisk på Fornebu i oktober. 
Dette ga oss alle et skikkelig løft – og troen 
på at verden faktisk skal normalisere seg.

Intensivdebatten har blitt aktualisert 
gjennom pandemien; Norge ligger lavt på 
statistikken over antall intensivsenger per 
innbygger. Belastningen på personalet på 
intensivavdelinger samt avlyste operasjoner 
på grunn av manglende intensiv kapasitet 
er temaer som til stadighet blir belyst i 
media. Intensivsenger er kostbare, og man 
kan la seg friste til å tro myndighetene 
ønsker å holde dette tallet lavest mulig. Jeg 
tror ikke det er tilfellet – jeg tror et samlet 
norsk helsevesen ønsker en god og tilpasset 
intensivkapasitet. Vi vet at dette er viktig for 
at helsetjenesten samlet skal fungere best 
mulig, som det berømmelige tannhjulet. En 
ny intensivutredning i regi av de Regionale 
helseforetakene er på gang. Tidligere har 
disse utredningen ikke helt kommet i mål. 
Jeg tror problemet har vært manglende 


