LEDEREN HAR ORDET

NYTT ÅR, NYE MULIGHETER
NCS er organisert med 8 arbeidsgrupper, 7 fagspesifikke grupper samt
NYHA, Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe. Dette i tråd med Den norske legeforeningens lover og organiseringen innad i
ESC (European Society of Cardiology). Det
har kommet flere ønsker om å
opprette nye og mer fagspesifikke arbeidsgrupper. Styret har
ønsket å beholde strukturen slik
den er nå, men foreslår at denne
type spesifikke faggrupperinger
organiseres som en interessegruppe under den arbeidsgruppen med størst faglig tilknytning.
Året 2021 er mer uforutsigbart enn hva man tidligere
har vært vant til. 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. Vi vil
avholde et digitalt vårmøte i juni. Tidspunkt
og program vil bli utarbeidet i løpet av kort
tid og annonsert. Man vil her også avholde
NCS’ årsmøte med valg av nytt styre og
diverse utvalg/komiteer. Vi ønsker et bredt
engasjement i NCS, og alle forslag til kandidater vil bli tatt varmt imot av valgkomiteen, som ledes av Øyvind Bleie. Planen er
videre å avholde et tradisjonelt høstmøte på
Fornebu i oktober, men dette må vurderes
fortløpende i tråd med pandemiens videre
utvikling. Hva gjelder ESC’s kongresser, så
vil disse avholdes digitalt, iallfall til og med
ESC Congress 2021, The Digital Experience,
som holdes fra 27.-30. august 2021.
Når dette leses, er vaksineringen av
helsepersonell godt i gang. I første runde er
det helsepersonell det er kritisk vanskelig
å erstatte og som har pasientkontakt som
prioriteres. Det er fortsatt mye usikkerhet
rundt hvilken beskyttelse vaksinen gir ut
over den å beskytte mot alvorlig sykdomsforløp. Forhåpentlig avklares dette innen
ikke for lang tid – det vil gjøre det lettere for
oss alle. Inntil videre er det de vanlige smittevernreglene som gjelder: Hold avstand,
vask hender og hold deg hjemme om du er
syk. Ta vare på deg selv og andre!

Jeg vil først og fremst få benytte anledningen til å takke alle for den enorme innsatsen
som ble lagt ned i 2020 og ønske alle lesere
av Hjerteforum et riktig godt og produktivt
nytt år.
I skrivende stund er det fortsatt
Covid-19 det handler om – vi
prøver å begrense smitte samtidig som vi prøver å ta unna de
utfordringene dette viruset har
ført med seg. Først og fremst
handler det om å behandle dem
som har blitt syke, men også å
sørge for dem som ikke er syke
av Covid-19, får adekvat diagnostikk og behandling – uten
forsinkelse. Vi vet at det var
store forsinkelser og antakelig
flere som ikke kom til sykehus med akutt
koronarsyndrom under den første smitte
bølgen. Dette er kritisk når det handler
om denne tilstanden, og vi må gjøre alt for
at dette ikke skal skje ytterligere utover i
pandemiens varighet.
Vi vet at det er økende smitte. Det
siste R-tallet er oppgitt å ligge på mellom
1,3 og 1,4. Dette vil bety at vi vil se mange
Covid-19 pasienter på hvert ett sykehus de
neste ukene, og mange vil være i behov av
respiratorbehandling. Dette vil bli krevende,
og det vil kunne bety harde prioriteringer
med tanke på hva annet vi skal drive med –
mye av vår elektive virksomhet kan måtte
utsettes. Å ikke gjøre er betydelig mer
krevende enn å gjøre. Jeg vil derfor takke
alle de erfarne klinikere som sitter i de rette
posisjoner og deltar i disse diskusjonene.
Deres innsats er avgjørende.
Dette nummeret av Hjerteforum
inneholder årsrapporter fra NCS sine
arbeidsgrupper og utvalg. Jeg vil presisere
de utallige arbeidstimer som ligger bak
arbeidet disse rapportene gjenspeiler – frivillige arbeidstimer. Det er en fryd å få ta del
i alle de ideer og det engasjement som kommer fra disse gruppene, og jeg mener at en
av styrets viktigste oppgaver er å fasilitere
dette arbeidet.

Ole Christian Mjøstad (10.1.2021)
hjerteforum
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