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REDAKTØREN HAR ORDET
Hjerteforum har fått en ny redaktør og 
jeg vil gjerne bruke denne anledningen 
til å ønske Peder Myhre hjertelig 
velkommen i redaksjonen. Myhre trekker 
gjennomsnittsalderen i redaksjonen kraftig 
nedover og har allerede lansert flere nye 
ideer for Hjerteforum. Han har 
startet en Twitter-konto for 
Hjerteforum @hjerteforum og 
vil også sette i gang en podkast 
- Kardiopodden. Kardiopodden 
vil presentere enkelte av 
artiklene som kommer på trykk i 
Hjerteforum og starter allerede 
fra neste utgave. Den vil også 
kunne bli brukt til andre aktuelle 
kardiologiske temaer. Jeg er helt 
sikker på at Myhre vil gjøre en 
meget god innsats for Hjerteforum. 
        I dette nummeret av Hjerteforum 
presenterer vi mange referater fra NCS´ 
meget vellykkede vårmøte i Stavanger i 
mai. Møtet ble kjennetegnet av et meget 
godt sammensatt program, svært mange 
gode foredrag, og alt i alt et meget vellykket 
arrangement. Bildene fra arrangementet 
bekrefter også at stemningen var på topp og 
at deltakerne var veldige fornøyde. 
        EKG-spalten til Knut Gjesdal handler i 
dette nummeret om starten av erkjennelsen 
av lang QT-tidssyndrom. I tillegg har vi en
artikkel om lang QT-tidssyndrom - forekomst, 
risiko og behandling - fra Skien. Artikkelen 
presenterer at mange inneliggende 
pasienter på en indremedisinsk avdeling 
har funn av lang QT-tidssyndrom, og kan 
forhåpentligvis bidra til at flere pasienter 
med dette potensielt livstruende syndromet 
kan oppdages ved bedre rutiner.
        Eldar Søreide fra Stavanger universitets-
sjukehus publiserer en meget interessant 
artikkel som retter spørsmålet om hva som 

skjedde etter 20 år med aktiv nedkjøling 
etter hjertestans. Fra tid til annen har det 
virket som om forskjellige fagmiljøer i 
anestesi har vært uenige om noen få grader 
nedkjøling. Nå virker det heldigvis som at et 
mer samlet fagmiljø i Europa samler seg om 

å hindre feber etter hjertestans. 
Det viktigste poenget er 
imidlertid at overlevelsen etter 
hjertestans har stadig bedret 
seg, på tross av uenighet om et 
par grader celsius. 
        Stine Aagaard-Nilsen har 
skrevet en oppsummering av 
utførte ablasjonsbehandlinger 
for ventrikulære ekstrasystoler 
på Rikshospitalet fra 2011 til 
2020. Denne behandlingsformen 

er økende, og komplikasjonsraten er 
heldigvis lav. 
        En pasient med Brugada syndrom 
blir presentert av Kristina Haugaa i en 
interessant artikkel. Sykehistorien med akutt 
og uventet livstruende arytmi kan dessverre 
være typisk for dette syndromet. 
        Torkel Steen har gjort en kjempeinnsats 
for å etablere et nytt norsk pacemaker- og 
ICD-register (NPIR). Han beskriver historien 
om det gamle Pacemakerregistret og den 
lange veien og «kampen» mot regelverk 
og annen mostand for å etablere et nytt og 
klinisk nyttig register. 
        I tillegg har vi fyldig dekning fra flere 
kongresser: ESC Preventive Cardiology 
Online Congress, EHRA 2022 og Heart 
Failure 2022.

God lesing.
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