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Hjerteforum har i mange år arbeidet for å få frem 

interessant stoff til våre kardiologi interesserte le-
sere. Vi har i hovedsak basert oss på stoff forfat-

tet av kollegaer i Norge, dels som oversiktsartikler, dels 
som referater, men vi tar også imot originalpublikasjoner. 
I dette nummeret presenteres en artikkel som gir oversikt 
over nasjonale kardiologitidsskrifter i Europa. Innholdet i 
tidskriftene varierer en god del. Mange tidsskrifter er re-
lativt store og baserer seg mer på internasjonalt språk og 
har betydelig større tyngde av vitenskapelige originalar-
tikler. Et eksempel er det nasjonale portugisiske kardio-
logitidsskriftet. Dette tidsskriftet har vesenlig nasjonale 
forfattere, men presentere alle hovedartikler både på nasjonalt språk og engelsk, i 
kolonner side om side. Enkelte andre tidskrifter bruker engelske abstrakter på ori-
ginalartikler, ellers nasjonalt språk. Det siste er noe som også Tidsskriftet for den 
norske legeforening har begynt med. Siden Hjerteforum også legges ut på Inter-
net er det ønskelig at også originalartikler som sendes oss, inneholder et kort en-
gelsk sammendrag. I redaksjonen har vi flere gange drøftet om det er grunnlag å 
legge om profilen til bladet. Skulle vi forsøke å tiltrekke oss flere originalartikler, 
benytte ekstern referee-vurdering og satse på indeksering i Medline? Det er klare 
fordeler med et slikt opplegg, dersom man lykkes godt. Det vil øke stofftilgangen 
og merittere mer. Det er også ulemper. Arbeidet blir blant annet mer omfattende 
redaksjonelt, det kan bli flere artikler som ikke appellerer like mye til den gene-
relle leserkretsen og ekstern referee-vurdering kan forsinke publiseringsprosessen. 
Hjerteforum har et styre som kan gi føringer om at kursen skal legges om. Imidler-
tid har hverken styret eller tilbakemeldinger fra leserkretsen gitt inntrykk av at man 
ønsker radikale endringer på dagens publikasjonsprofil. Foreløpig har man derfor 
valgt å opprettholde denne. 


