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REDAKTØREN HAR ORDET
Velkommen til en ny utgave av Hjerteforum. 
        Mange av oss er nettopp kommet 
hjem etter et meget vellykket vårmøte 
i Stavanger. Det er godt å møtes igjen. 
Meningsutvekslinger og debatt blir 
alltid bedre når vi møtes fysisk. Virtuelle 
møter har noen fordeler, men 
kan vanskelig erstatte den 
gode samtalen og den brede 
diskusjonen om forskjellige 
kardiologiske problemstillinger. 
Gode referat fra forelesingene 
og bred bildedekning vil bli 
presentert i neste nummer av 
Hjerteforum. 
        I dette nummeret 
presenterer Kvalitetsutvalget 
en meget god og norsktilpasset 
gjennomgang av de siste retningslinjene 
fra European Society of Cardiology (ESC) 
som ble presentert i 2021. Tradisjonen 
med norske tilpasninger er god, og gjør at 
de europeiske retningslinjene lettere kan 
brukes på norske sykehus. I tillegg er det 
viktig å huske at selv om retningslinjene 
bør følges i de aller fleste tilfeller, så er bare 
retningslinjer råd, og ikke regler. De må 
alltid tilpasses den enkelte pasient og den 
kliniske situasjonen. 
        I dette nummeret av Hjerteforum 
viser EKG-spalten et godt, men ikke helt 
uvanlig eksempel på en pasient med 
ventrikkelarytmi.
        Torkel Steen og andre har i mange år 
jobbet iherdig for å få til et landsdekkende 
og funksjonelt pacemaker- og ICD register. 
Norsk pacemaker- og ICD-register (NPIR) 
startet opp i februar 2021 og Torkel kan 
presentere de første resultatene fra NPIR i 
dette nummeret. Her er det mye interessant 
lesing og kvaliteten på dataene i dette 
registeret vil naturlig nok bli enda bedre 
over tid. 
        Charlotte Björk Ingul presenterer 
en god oversikt over senfølger i lungene 
og hjertet etter gjennomgått infeksjon 
med Covid-19. Både ekkokardiografi og 
magnetresonanstomografi (MR) har 
en viktig rolle for å avsløre senfølger i 
hjertet. Men, heldigvis, er de sjeldne og 

forekomsten har også endret seg med nye 
mutasjoner av viruset.
        Alexander Wahba fra St. Olavs 
hospital gir en oversikt over bakgrunnen 
for anbefalingene om blodplatehemming 
etter koronarkirurgi. Han utfordrer noen 

av våre etablerte rutiner og er 
interessant lesing.
        Atrieflimmer rammer svært 
mange av våre pasienter og 
det er viktig at vi har oppdatert 
kunnskap om epidemiologi, 
patofysiologiske mekanismer 
og behandlingsalternativer. 
Det var nettopp dette temaet 
Eystein Skjølsvik fikk til 
prøveforelesningen i hans 
doktorgrad. Vi bad derfor Eystein 

om å skrive et sammendrag av denne. 
Prøveforelesninger skal være målrettet til 
undervisning for legestudenter, men jeg 
synes at innholdet fra denne artikkelen også 
er interessant nytt. I tillegg egner artikkelen 
seg også som oppfriskning av kunnskap om 
atrieflimmer for norske kardiologer. 
        Siste originalartikkel i dette num-
meret omhandler oppdatert kunnskap om 
kardiovaskulære symptomer ved Turners 
syndrom. Disse pasientene har mange 
alvorlige kardiovaskulære komplikasjoner 
og må følges nøye i forhold til hypertensjon, 
dyslipidemi og diabetes.
        Vi publiserer også referat fra 
EuroEcho 2021 som ble avholdt som en 
digital konferanse for andre året på rad. 
Arbeidsgruppen i ekkokardiografi har 
sammenfattet kongressen.
        Hjerteforum er avhengig av gode 
artikler og bidrag fra alle medlemmer i NCS 
og fra alle andre lesere også. Ved hjelp 
av dere kan vi publisere gode artikler og 
innlegg som er til god nytte for alle norske 
kardiologer og alle leger som jobber med 
kardiologiske problemstillinger. Fortsett 
med det. Tusen takk. 

God lesing.

Thor Edvardsen


