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vi må sikre IT systemer som passer vår 
arbeidsflyt, og ikke omvendt. Jeg lover å 
komme tilbake med oppsummeringen.
        Under den digitale ESC kongressen ble 
det sluppet 4 oppdateringer av sentrale 
guidelines. Det er viktig at vi tolker og 
tilpasser retningslinjene til norske forhold. 
Kvalitetsutvalget har her gjort en fabelaktig 
innsats gjennom mange år. Sentrale norske 

fagpersoner har dissekert disse 
dokumentene og sett dem med 
norske øyne før Kvalitetsutvalget 
så har sammenstilt det hele 
og lagt det frem for NCS før 
publisering i dette nummeret 
av Hjerteforum. Jeg må nok en 
gang få takke fagekspertene og 
Kvalitetsutvalget for denne store 
og viktige innsatsen. I likhet med 
mange gleder jeg meg til å lese 
disse gjennomgangene. 

        NCS' vårmøte ble avholdt som planlagt 
i Stavanger fra 5. til 7. mai. Vi gledet oss jo 
veldig til disse dagene. Den lokale komiteen 
hadde satt sammen et mangfoldig program 
– både faglig og sosialt. Det var god 
deltakelse og engasjement også her. 
        ESC har igjen åpnet opp for fysiske 
kongresser. EHRA ble nylig avholdt i 
København. Rett på den andre siden av 
sommerferien blir årets hovedkongress 
avholdt i Barcelona – det er 3 år siden sist, 
og vi ser naturlig nok veldig frem til dette – 
vi håper på et stort norsk oppmøte, Norsk 
aften avholdes søndag 28. august!  
        Det er ikke valg i NCS i år, men det er 
allerede viktig å begynne rekrutterings-
prosessen fram imot neste års valg. Kanskje 
kjenner du aktuelle kandidater, kanskje 
vil du til og med stille selv. NCS er og blir 
basert på frivillighet og engasjement – ikke 
nøl med å melde deg til tjeneste. 

God sommer – og takk til alle som bidrar!

Ole Christian Mjølstad

LEDEREN HAR ORDET

MOT LYSERE TIDER
Våren er her – vi har så smått begynt å tro 
på at vi har lagt pandemien bak oss. Vi har 
sågar begynt å ta inn over hva den har lært 
oss – hva vi må være skjerpet på i tiden som 
kommer. 
        Intensivmedisin har vært bredt 
diskutert i denne forbindelse. Her må 
man første og fremst definere – hva er en 
intensivseng og hva er en intensivavdeling. 
Pandemien har lært oss mye om 
kapasiteten, både i et dag til dag 
perspektiv, men ikke minst i et 
beredskaps perspektiv. 
        I disse dager sluttføres 
første runde av en nasjonal 
utredning av intensivmedisinsk 
virksomhet i Norge. Det har vært 
en arbeidsgruppe bestående 
av relevante fagpersoner fra 
de aktuelle miljøer. Vi har vært 
representert direkte, men kanskje 
ikke i så stor grad som vi hadde ønsket. Det 
er ingen tvil om at flertallet veier tyngst i 
enhver prosess. Intensivmedisin må være 
tuftet på tverrfaglighet og komplementære 
ferdigheter. For NCS har det vært helt 
nødvendig å peke på kardiologen som en 
helt sentral aktør i intensivmedisin, men 
aller mest presisere vårt eierskap til de 
hjertemedisinske intensivavdelingene. 
Undertegnede kjenner i skrivende stund 
ikke resultatet av dette arbeidet, men er helt 
klar på hva vi ikke kan akseptere. 
        Man er seg selv nærmest – i Helse 
Midt -Norge er vi i ferd med å innføre 
Helseplattformen – en såkalt IT-revolusjon. 
Dette er et flunkende nytt journalsystem, 
helt noe annet enn det vi er vant til. Det 
er neppe noen nyhet at det florerer av 
meninger og tanker om dette, det påvirker 
jo tross alt nærmest alle som jobber innen 
helse i regionen – plutselig sitter vi og 
diskuterer om vi det hele tatt skal klare å 
lage en epikrise! Antakelig kommer dette 
til å gå bra, men mitt poeng er viktigheten 
av faglig medvirkning i slike prosesser – 


