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Lederen har ordet

 ”VoLum 25” – Hjerteforum 25 år – en 
miLepæL for fag og samhoLd

Hjerteforums nå 25-årige historie er verdt å 
markere. Unnfangelsen tør være velkjent. 
Idéen oppstod mellom formann i NCS Jan P. 
Amlie og sekretær Otto Smiseth. Eivind S. 
Platou ble bedt om å være redaktør, og i et 
brev til medlemmene i NCS datert 
8. mars 1988 redegjorde han for 
intensjonene med Hjerteforum. Fra 
da av har det vært arbeidet godt 
med ”å utvikle Hjerteforum som et 
talerør for NCS og et kontaktorgan 
mellom selskapets medlemmer”.

Redaktørene Eivind Platou, 
Eva Gerdts, Ole Jonas Rolstad 
og Olaf Rødevand har alle evnet 
å bygge Hjerteforum til et aktuelt 
og godt tidskrift sammen med et 
godt kollegium av medredaktører. 
Hjerteforum er skapt av norske kol-
legaer til glede for mange lesere i det norske 
kardiologiske miljø. Vitenskapelige artikler, 
sammendrag av gode faglige innlegg fra 
våre nasjonale møter, referater fra sesjo-
nene og publisering av norske abstrakter 
fra internasjonale møter har bidratt til faglig 
oppdatering.

Ambisjonsnivået har endret seg med 
årene. Opprinnelig var målet begrenset til å 
lage et tidsskrift der ”man skulle ta vare på 
det uformelle og en særlig kort trykketid ”. 
Referee-funksjonen var lagt til redaktøren og 
redaksjonskollegiet. Fra 2010 har Hjertefo-
rum hatt status som godkjent publikasjons-
kanal for vitenskapelige publikasjoner, og er 
dermed meritterende i forhold til økonomisk 
uttelling ved universiteter og helseforetak i 
forhold til publiserte vitenskapelige arbei-
der. Dette demonstrerer et mangeårig godt 
redaksjonelt arbeid og gjennomgående god 
kvalitet på publiserte vitenskapelige artikler.

Supplementene til Hjerteforum er 
for mange de mest benyttede delene av 
Hjerteforum. I en særstilling står Helge Gren-
dahls Kardiologiske metoder fra 1982 og 1987. 
Disse ble først utgitt på eget forlag. Fra 
tredje utgave i 1992, der flere medforfattere 

var engasjert, kom metodeboken ut som 
vedlegg til Hjerteforum og fra femte utgave i 
1997 som supplement til Hjerteforum. Andre 
velkjente supplementer med flere aktua-
liserte revisjoner har vært ”infarktheftet” 

og ”førerkortheftet”. Hjerteforum 
fungerer også som en attraktiv kanal 
for publisering av norske doktor-
gradsarbeider. Dette sikrer god og 
vidstrakt distribusjon av arbeidene i 
vårt fagmiljø. Som en kuriositet må 
nevnes et supplement i internasjo-
nalt format, ”Heart Forum” utgitt i 
forbindelse med ”The First European 
Diastology Meeting”, et symposium 
avholdt i Heart House ved Nice i regi 
av Otto Smiseth i 1997.

Ved oppstarten av Hjerte-
forum ble redaktøren gitt beskjed 

om at ”forutsetningen var at dette ikke 
skulle koste selskapet noe”. Dette har slått 
til på en mer enn tilfredsstillende måte. 
I en årrekke har inntektene fra annonse-
salg i Hjerteforum bidratt positivt til NCS’ 
økonomi. Økonomien har også tillatt en 
gradvis, men nøktern oppgradering fra det 
første stiftede 32 siders nummer i svart 
hvitt til de senere årgangers trykk i 4 farger 
på opptil 200 sider med grafikk og layout 
på høyt nivå. Fra 1999 har Hjerteforum også 
vært tilgjengelig på vårt nettsted ”hjerte.
no”. Dette har vist seg å være et nyttig speil 
av papirutgaven. Med bedret søkbarhet på 
artikler og stikkord vil betydningen av den 
papirløse versjonen av Hjerteforum øke.

Faste innslag i form av kongress-
kalender og sitatservice har vært med fra 
første stund, det siste som et velfundert 
virkemiddel for å fylle ut sider og som et 
humørfylt intermesso mellom tettpakkede 
kongressreferater. Hjerteforum fant tid-
lig sin redaksjonelle stil og er med årene 
videreutviklet og foredlet til et kjært og lett 
gjenkjennelig innslag i norsk hjertemedisin. 
At vi som fagfeller er blitt fortrolige med å 
strekke oss litt til for å kunne bidra med et 
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referat, en faglig ytring eller en vitenskape-
lig artikkel til fellesskapets beste gjennom 
Hjerteforum, har fortsatt stor betydning. Det 
norske blikket på fagets utvikling formid-
let av gode kollegaer etter deltagelse ved 
internasjonale møter og tradisjonen med 
å formidle egne vitenskapelige arbeider og 

sammendrag fra egne foredrag fra nasjonale 
møter har fortsatt stor betydning. Vi ser 
fram til Hjerteforums videre bidrag til beste 
for fagets utvikling og det faglige fellesskap.

Stein Samstad


