NEKROLOG JAN PEDER AMLIE
spesielt innen hjerterytmeforstyrrelser. Vi
er mange som har hatt glede av hans gode
ideer og råd, og han var flink
til å rekruttere gode medarbeidere. På grunn av mange år med
sykdom var han noen ganger
nødt til å sette ned farten, men
det varte ikke lenge før han var
tilbake for fullt både som lege,
veileder for stipendiater og
som forfatter av vitenskapelige
artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.
For de av oss som var
så heldige å lære Jan Peder å
kjenne, satte vi aller mest pris
på ham som et godt menneske
og for hans vennlige vesen.
Pasientene hadde samme opplevelse, og
han var derfor en meget populær lege.
Vi lyser fred over Jan Peders minne
og våre tanker går til hans kone May og
familien.

Jan Peder arbeidet ved Rikshospitalet
fra 1973, først som universitetslektor og
underordnet lege og fra 1989
som overlege og professor
ved Medisinsk avdeling B og
Medisinsk poliklinikk. Jan Peder
var lavmælt og hevet aldri
stemmen, men man lyttet til
det han sa. Han hadde en sterk
posisjon i norsk kardiologi og
spilte en viktig rolle i utviklingen
av Norsk Cardiologisk Selskap,
hvor han var formann fra 198690. I den perioden økte aktiviteten i NCS kraftig, blant annet
ble tidsskriftet Hjerteforum
startet (nå på sitt 27. år). Han
var også aktiv i det europeiske
fagmiljøet og i arbeidet med utdannelsen av
kardiologer i UEMS, det europeiske organ
som har tilsyn med utdanningen av hjertespesialister i Europa, hvor han var president
i perioden 2002-2006.
Jan Peder fikk være med på de store
fremskrittene som har skjedd i behandling
av hjertepasienter, helt fra 1960-årene, da
det var meget få behandlingstilbud og frem
til i dag. Han var meget aktiv som forsker,
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