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LEDEREN HAR ORDET

Jeg vil aller først få takke for den store tillit 
det er å få lov å lede Norsk Cardiologisk 
Selskap den neste to års periode. Det er en 
ære, og jeg lover å gjøre mitt 
ytterste for å videreføre det 
fantastiske arbeidet som denne 
foreningen har stått for. Det nye 
styret er konstituert, og vi har 
hatt våre første møter. Styret er 
bredt sammensatt både faglig 
og regionalt, engasjementet er 
stort, og vi håper alle å kunne 
bringe norsk kardiologi enda et 
skritt videre.

Det er lov å være stolt 
av Norsk Cardiologisk Selskap, en orga-
nisasjon som i år faktisk feirer sine første 
50 år. Gratulerer til oss alle! Det er en 
organisasjon som binder oss sammen på 
mange måter. Vi har arbeidsgruppene og 
kvalitetsutvalget som jobber jevnt og trutt. 
For meg er dette arbeidet helt essensielt, vi 
må ha et stekt faglig fundament. Jeg vil be 
dere alle om å engasjere dere i arbeidsgrup-
pene. Gruppene ønsker og trenger et bredt 
engasjement, ikke minst unge krefter. Vi har 
felles møteplasser – fra 2012 har det vært to 
årlige møter. Det er vårmøtet som rullerer 
mellom universitetsbyene, og det er høst-
møtet som er godt etablert på Fornebu. I 
skrivende stund har vi akkurat rundet av det 
8. høstmøtet, et møte med usedvanlig høy 
faglig standard og ny deltakerrekord. Dette 
er møter som engasjerer oss alle uansett 
hva vi er mest opptatt av i det daglige; det 
er en fin balanse mellom dagligdags medisin 
og mer spesialiserte problemstillinger. Det 
er forskning, og det er kasuistikker fra fjern 
og nær. Vi møtes, vi diskuterer, vi gleder oss 
til disse møtene og vi reiser fornøyde hjem. 
Jeg vil berømme alle de arbeidstimer som 
ligger bak disse initiativene. Dette er kol-
legaers fritid, og det setter vi umåtelig pris 
på. En stor takk til alle som bidrar. 

Årets ESC-kongress gikk av stabelen 
i Paris i perioden 31. august til 4. september. 
Det var en flott kongress under særdeles 

flotte omgivelser, både byen og 
et nytt og moderne kongress-
senter. Det var et stort innslag av 
nordmenn som fulgte lanserin-
gen av fem nye retningslinjer 
og daglige «Hotline»-sesjoner, 
sesjoner der man måtte være 
tidlig ute for å sikre seg en plass 
i salen. Det norske bidraget var 
som vanlig svært godt, både 
når det gjelder antall innsendte 
abstrakter og høy akseptrate. 

Det var en kongress vi kommer til å huske, 
ikke minst for de positive studier som vil 
påvirke hverdagen vår i mange år fremover. 
Nytt av året var at NCS arrangerte «Norsk 
aften» sammen med Dagens Medisin. 
Dette ble en hyggelig kveld med nærmere 
200 deltakere, også her med et godt faglig 
innhold og stort engasjement. 

Et annet spennende møte var det 
første «ESC Digital Summit». Dette var 
et to dagers møte som gikk av stabelen i 
Tallinn 4. og 5. oktober. Plasseringen var 
ikke tilfeldig. Estland har et helsevesen som 
i stor grad er digitalisert, noe vi fikk grun-
dig innsyn i. Den norske delegasjonen var 
relativt begrenset, men møtet representerte 
absolutt noe nytt og spennende. Her hadde 
man samlet alt av digitalisering og kunstig  
intelligens innen hjertemedisin. Møtet 
var organisert med plenumsforelesninger, 
rundbordskonferanser og en såkalt «digital 
arena» der det ble demonstrert teknikk 
og løsninger som rett og slett fremstår 
imponerende.

Så vi kan konkludere at framtiden 
er digital. Nye oppfinnelser vil komme, og 
kunstig intelligens vil nok overgå de fleste 
av oss, om det ikke allerede har skjedd. Jeg 
tror likevel at vi kardiologer, som gode klini-
kere, fortsatt kommer til å ha en stor plass 
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i fremtiden. Pasienter vil være pasienter, og 
det er vi som best vet og vil vite hvordan 
vi skal utnytte de mulighetene vi har for å 
sørge for et best mulig helsetilbud. Vi må 
sørge for at de tekniske løsninger og digita-
liseringen får en hensiktsmessig og korrekt 
plass i pasientforløpene våre. Vi må unngå 
overdiagnostisering og overbehandling på 
den ene siden, men samtidig sørge for at vi 
utnytter de mulighetene vi har for å skape 
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et effektivt og best mulig helsetilbud. Her er 
det vi som må ha hånda på rattet.

Norsk Cardiologisk Selskap er ingen-
ting uten medlemmene. Jeg vil presisere 
viktigheten av å jobbe sammen, kom gjerne 
med innspill på hva dere syns det er verdt 
å ta tak i. Det er på den måten vi sammen 
best kan ruste oss for tida som kommer. 

Ole Christian Mjølstad


