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LEDEREN HAR ORDET

ENDELIG EN NORMAL HVERDAG, 
NYE SPESIALITETER OG EN STOR 

TAKK TIL OLAF RØDEVAND OG 
FAMILIEN PLATOU

I skrivende stund har jeg akkurat kommet 
hjem fra det som må betegnes som tidenes 
høstmøte – Høstmøtet har alltid vært 
bra, men dette var spesielt. Vi 
var nærmere 400 deltakere – 
programmet var faglig bredt og 
hadde uten unntak svært høy 
kvalitet. En stor takk til komiteen 
som har jobbet frem program-
met og til Mette-Elise Estensen 
som har ledet høstmøte-komi-
teen på den aller beste måte i 
4 år. Men aller mest takk til alle 
deltakere som skapte atmosfæ-
ren – både den faglige og den 
sosiale – vi lærer alle mest under slike omgi-
velser. Høstmøtet er vår viktigste arena, 
også for Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) 
sine arbeidsgrupper, de fleste har sine års-
møter i løpet av disse dagene – og flere har 
hatt valg. Ett 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 NCS forblir 
den åpenbare bauta i norsk hjertemedisin. 

Etter 16 år som redaktør har Olaf 
Rødevand valgt å overlate stafett-pinnen til 
Thor Edvardsen. Olaf har levert en innsats 
helt utenom det vanlige, en fantastisk jobb. 
Fire årlige utgaver fullpakket med relevant 
innhold – alt fra originalartikler til kongress-
referater. Olaf har vært sentral i hele proses-
sen, fra å forespørre forfattere, innsamling 
av manus og ikke minst korrekturlesning og 
publikasjon. På vegne av NCS og alle lesere 
gjennom 16 år må jeg få rette en stor takk. 
Hjerteforum hadde garantert ikke vært det 
samme uten den innsatsen du har lagt ned. 
Vi ønsker også Thor lykke til med jobben 
videre og vet at Hjerteforum er i de beste 
hender. 

NCS og Hjerteforum vil også rette en 
stor takk til Eivind og Inger Platou for den 
jobben de har lagt ned for norsk kardio-

logi. Eivind «grunnla» i sin tid 
Hjerteforum og var tidsskriftets 
redaktør i de første 15 årene. 
Deretter sto han for oppstarten 
av Norsk Cardiologisk Web der 
han har vært en av to aktive 
redaktører frem til nå. Hele tiden 
har han vært layout-ansvarlig 
og stått for forleggervirksom-
heten i Hjerteforum. I hele denne 
perioden har Eivind også vært 
observatør i styret, og bidradd 

med mangt et innspill – både for å belyse 
historien og fremtiden. Inger har vært Norsk 
Cardiologisk Selskaps altmuligkvinne, hun 
har hatt sekretæroppdrag, besørget regn-
skapet i mange år og hjulpet diverse ledere, 
inkludert undertegnede, med å ro i land 
mang en situasjon. Til nyttår har de valgt 
å bli pensjonister, og på vegne av oss alle 
ønsker jeg dere lykke til – og nok en gang 
tusen takk!

Det er en ny tid hva gjelder spesiali-
sering. Vi har fått 2 nye spesialiteter som 
grenser sterkt opp mot vår egen: akutt og 
mottaksmedisin samt hovedspesialiteten i 
generell indremedisin. Dette er spesialister 
som helt klart vil ha med hjertemedisinske 
pasienter å gjøre, og det vil de helt sikkert 
gjøre på en utmerket måte. Rollen til de for-
skjellige spesialistene vil variere mellom de 
enkelte sykehus; fordelingen vil også variere 
fra de mindre sykehusene til universitetssy-
kehusene.  Det som dog ikke må variere, er 
kvaliteten på den utredning og behandling 
vi tilbyr pasientene våre – denne må være 
den beste uansett hvor man behandles, 
eller av hvem. Jeg mener derfor at vi må 
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sørge for å sitte i førersetet her. Dette må 
vi gjøre ved å sette oss inn i prosessen, og 
vi må være med på å sette klare grenser 
for hva de enkelte spesialitetene skal ta 
på seg av ansvar hva gjelder utredning og 
behandling av hjertesyke pasienter. Vi må 
være tilgjengelige i akuttmottakene, vise 
at vi er sentrale også på denne arenaen og 
vi må skrive oss selv inn i pasientforløpene 
fordi vi mener at vi skal ha en rolle. Gjør vi 
ikke det, kan vi risikere at pasientene får en 
suboptimal hjertemedisinsk service, og det 
ønsker vi ikke. 

Neste møte blir vårmøtet 2022, det 
holdes i Stavanger fra 5. til 7. mai. Nordisk-
baltisk kongress ble flyttet ett år frem på 
grunn av Covid-19. Møtet avholdes fra 2. til 
4. juni 2022 i Reykjavik, og vi håper selvsagt 
også på en god norsk delegasjon her. 

Dette er årets siste nummer. 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


