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Det er sendt forespørsler til eksperter og 
alle guidelines er fordelt. Svarfrist er primo 
desember 2021. Vi regner med å bli ferdig 
med arbeidet i løpet av året.
             ESC møte for nasjonale guidelines-
koordinatorer ble avholdt 26 mars 2021. 
Også dette møte ble avholdt som et digitalt 
møte der undertegnede representerte NCS.

Økonomi
Kvalitetsutvalget hadde ingen spesielle 
utgifter i 2020 ettersom det ikke var aktuelt 
med reiser og reiseutgifter til møter. Alt 
arbeid i utvalget var nettbasert. 

Vernon V. S. Bonarjee, leder
Ifølge statuttene til NCS` 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.» 
            Prisen har vært delt ut siden 1979 og 
det gjør inntrykk å lese listen over tidligere 
mottakerne. Det er gode forskere, gode 
klinikere, gode undervisere og ikke minst 
høyt respekterte kolleger. Det er godt å se at 
prisen henger høyt, og årets prisvinner føyer 
seg fint inn i rekken.
            I år som i fjor var det godt kvalifiserte 
nominerte, og vurderingskomiteen har hatt 
en utfordrende oppgave. Den opprinnelige 
komiteen var inhabil, og i samråd med styret 
i NCS ble en ny komite satt sammen av ett 
varamedlem og to settemedlemmer fra 
styret. Leder for forskningsutvalget fungerte 
som sekretær. Komiteen kom enstemmig 
fram til en verdig prisvinner.
            Årets prismottaker har en høy forsk-
ningsproduksjon og har gjort seg vitenska-
pelig bemerket nasjonalt og internasjonalt. 
Mottakeren har 111 registrerte publikasjoner 
i PubMed. Studiene har typisk vært klinisk 
relevante, ofte randomiserte multisenter-
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studier, publisert i de høyest rangerte tids-
skriftene og flere med lederkommentarer. 
Han har veiledet 17 PhD kandidater og har 
nå flere PhD-kandidater enn noen gang. Han 
er en av to ledere i en Klinisk akademisk 
gruppe for videreutvikling av ultralyd-
teknologi og CT koronar angiografi.
            Vinneren er en meget god under-
viser og har fått pris som beste foreleser av 
medisinerstudentene ved NTNU. Han har 
vært leder og foredragsholder ved en rekke 
kurs i videre- og etterutdanning av kolleger 
og har vært redaktør og medforfatter i 4 
faglitterære bøker.
            Årets prisvinner har vært leder for 
NCS og har en klar og ledende stemme i 
nasjonale møter. Ikke sjelden kommer han 
med kloke konklusjoner som gir konsensus i 
kontroversielle problemstillinger. 
            Dette er altså en solid vitenskaps- og 
fagperson. Likevel er det en egenskap som 
det har vært bred enighet om å fremheve, 
nemlig prisvinnerens enestående evne til å 
legge til rette for at andre skal lykkes. Det 
er tydelig at dette er et iboende ønske hos 
han. Spesielt gjelder det for de som ønsker 
å drive forskning i en travel klinisk hverdag. 
Det er en ære og en stor glede å gi prisen til 
klinikksjef og professor Rune Wiseth ved St 
Olavs Hospital og NTNU.


