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Kapittel 31

Norsk Cardiologisk Selskap: 
aktiv forening for å bekjempe 
hjertesykdommer
Kolbjørn Forfang, Jan P. Amlie og Knut Rasmussen

Bakgrunn
I løpet av 1950- og 60-årene skjedde store fremskritt innenfor diagnostikk og
behandling av hjertesykdommer internasjonalt, og mye av dette ble raskt tatt opp i
Norge av faglige entusiaster. Samtidig ble omsorgen for hjertepasientene stadig mer
spesialisert. Ved de største sykehusene, særlig ved universitetsklinikkene, ble det
opprettet spesialavdelinger for pasienter med hjertesykdommer. Det vokste opp en
ny generasjon indremedisinere som engasjerte seg i de nye metodene og de mulig-
hetene de ga for behandling av hjertepasienter. I 1965 opprettet Legeforeningen spe-
sialiteten hjertesykdommer, men man hadde ikke noe faglig og vitenskapelig forum
utenom Norsk selskap for indremedisin, som man måtte dele med de andre grenene
av indremedisinen. I Sverige hadde pionerene allerede i 1947 samlet seg i en egen
forening, Svenska Cardiologföreningen. Behovet var stort for å lage en norsk viten-
skapelig forening for spesialister i hjertesykdommer og for andre leger med spesiell

NCS, med «the grand old man» Ole Storstein i spissen, arrangerte i 1972 felles-
reise til den europeiske hjertekongressen i Madrid. Turen ble en stor suksess, selv
om starten var vanskelig fordi reisebyrået gikk konkurs like før avreisen. Alle kar-
diologene, hvorav de fleste med ektefelle, hadde selv betalt reisen på forhånd. Sek-
retæren måtte løpe frem og tilbake med penger i lomma og løse inn en og en
billett. På tilbaketuren brøt Ole Storstein ut i et usedvanlig bredt smil da den store
nyheten ble kjent: Folkeavstemningen hadde gitt Nei til EF. Bonden fra Hellesylt
hadde fått sitt!

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 381  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



382

interesse for fagområdet. Det var samtidig viktig å lage et fagpolitisk forum, som
kunne utarbeide forslag til krav til utdanning for å kunne bli spesialist, og ikke
minst, som kunne forsøke å påvirke den nasjonale utbyggingen av fagfeltet.

Konstituering, de første møtene og andre arbeidsoppgaver
Noen sentrale personer i norsk kardiologi møttes i februar 1969 hjemme hos Car-
sten Müller. Foruten verten var det Ole Storstein, Christopher Bjerkelund og Rolf
Rokseth. Det ble bestemt å foreslå dannelsen av en forening, Norsk Cardiologisk
Selskap (NCS), som skulle være en vitenskapelig forening som også engasjerte seg
fagpolitisk. Arbeidet med å lage forslag til lover og styresammensetning ble startet.

I forbindelse med et kurs i kardiologi på Rikshospitalet, ble det første offisielle
møtet i NCS holdt 7. mai 1969. Det faglige programmet var følgende:

– P. Leren og O. Haabrekke: Lipidmønsteret ved coronar hjertesykdom
– G. Noer: Et tilfelle av tricuspidalinsufficiens
– H. Grendahl: Kontroll av pacemakerbehandling
– Ole Storstein fremsatte deretter forslag til lover for selskapet, som ble vedtatt med

akklamasjon. Det første styret ble bestående av: Ole Storstein, formann, Jon Myh-
re, Christopher Bjerkelund, Leif Efskind og Knut Rasmussen som sekretær. For å
styrke båndene til hjertekirurgien ble det vedtatt at ett av styremedlemmene skulle
være hjertekirurg. Dette gikk man bort fra ved lovendring i 1997, da hjertekirur-
gene hadde fått sin egen forening, Norsk thoraxkirurgisk forening. Utvikling av
teknologi har stor betydning for diagnostikk og behandling, og det ble vedtatt at
personer fra industrien kunne bli støttemedlemmer etter vurdering av styret.

Kort tid etter dette første møtet ble det sendt brev fra styret til Legeforeningen med
følgende forslag om regler for godkjenning som spesialist i hjertesykdommer:

A 4 år generell indremedisin.
B 2 år ved indremedisinsk avdeling med betydelig kardiologisk virksomhet eller 2

år ved kardiologisk laboratorium.
C Vitenskapelig produksjon på det kardiologiske området tillegges vekt og vil i spe-

sielle tilfeller kunne ekvivalere for manglende tjeneste under A.
D Bevitnelse for deltagelse i kursus i kardiologi.

Punktene A og B var i overensstemmelse med den praksis som hadde utviklet seg for
godkjenning av spesialister siden opprettelse av spesialiteten i 1965. Punkt C fikk
ikke gjennomslag i Legeforeningen, som ikke ville vedta formelle krav til spesialist-
godkjennelse i hjertesykdommer før i 1975. Når det gjelder den videre utvikling og
krav til spesialistutdanningen, henvises det til kapittel 30.

NCS har senere hatt stor innflytelse på utviklingen av spesialiteten hjertesykdom-
mer, både som premissleverandør til Legeforeningen og som forslagsstiller når Lege-
foreningen skulle oppnevne spesialitetskomité.
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Allerede høsten 1969 ble det holdt et felles møte mellom de nordiske kardiolog-
foreninger i tilslutning til Svenska Riksstämman i Stockholm. Foruten et vitenska-
pelig program ble det holdt et symposium om spesialistutdanning i de nordiske
land, med C. Bjerkelund som innleder fra Norge.

I desember 1969 ble det holdt et vitenskapelig møte i Bergen, men dette møtet
hadde så lav deltagelse (20) at de fleste møter senere ble holdt som kveldsmøter i
Oslo. I de nærmeste årene ble det holdt 3–4 årlige møter, vanligvis fra kl. 19 til 21,
og det er dermed lett å forstå at foreningens aktivitet i mange år ble dominert av fag-
miljøene i Oslo.

Under styremøte i februar 1970 ble den spesialiserte kardiologi i Norge diskutert.
Ole Storstein tok der initiativ til et forsøk på å kartlegge behovet i Norge for invasiv
utredning og hjertekirurgi. Hensikten var å skaffe et grunnlag for å bedømme den
kapasitet som måtte bygges opp for å dekke de nasjonale behov. Det ble nedsatt en
komité som var omtrent identisk med styret, supplert med epidemiologisk kompe-
tanse ved Knut Westlund. Det ble gjort flere henvendelser til Helsedirektoratet med
tanke på at komiteen kunne få formell oppnevning fra Sosialdepartementet, men
interessen for slike utredninger var ikke til stede hos de sentrale myndigheter. Dette
var før hjertekøene var blitt politisk brennbare.

Komiteen benyttet de tilgjengelige metoder med epidemiologiske data fra West-
lunds undersøkelser i Oslo, dødsårsaksstatistikk, ventelistedata og produksjonsdata
fra de forskjellige laboratorier og sykehus, og til sist forsøkte den også en spørreun-
dersøkelse om behovene ved norske sykehus. Dessverre viste det seg at både spørsmål
og svar var ubrukelige for formålet.

Komiteen konkluderte med at det invasive diagnostiske tilbudet burde bygges ut
i alle landsdeler, og at det burde opprettes et tredje hjertekirurgisk senter i tillegg til
Rikshospitalet og Ullevål. Innstilling ble avgitt først i 1973.

Dette var med andre ord den første nasjonale utredning av ressurser og behov
innenfor kardiologi og hjertekirurgi. Senere har vi hatt flere lignende utredninger,
etter hvert også med helsemyndighetenes stempel (K-4). Til tross for denne første
utredningens mangler var den et viktig første skritt i utviklingen av en nasjonal stra-
tegi og et uttrykk for hvordan Ole Storstein, som den første kardiolog, tenkte nasjo-
nalt – sikkert bl.a. fordi han hadde god rot i alle landsdeler.

Samme år står det i et styrereferat undertegnet av Knut Rasmussen at selskapets
økonomi ble ansett som god, idet man hadde aktiva på kr 3600.

Noen få ganger har NCS fungert som reisearrangør til store internasjonale kon-
gresser; dette var i tiden før den farmasøytiske industri startet sin store reisevirksom-
het. I 1972 ble det arrangert reise til den europeiske hjertekongressen i Madrid, som
beskrevet i ingressen. I 1978 var det verdenskongress i kardiologi i Tokyo. Mao døde
i 1977, og det var stor interesse for å reise til Kina, som fortsatt var et relativt lukket
land. Ideen oppsto om å koble en Kina-reise til kongressreise til Tokyo. Ole Stor-
stein tilbrakte store deler av våren -78 med å drikke te i den kinesiske ambassaden i
Oslo, og det lyktes å få til en to ukers rundreise i Kina for mange norske leger og en
del ektefeller (se figur 27.1 i K-27). Av de medisinske opplevelser i Kina var høyde-
punktet utvilsomt hjertekirurgi med «akupunkturanestesi».
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Noen år senere ble det på initiativ fra NCS utarbeidet en generalplan for kardio-
logi i Norge, av en komité bestående av Ole Jørgen Ohm (formann), Svein Simon-
sen, Odd Strøm, Sigurd Sparr, Per Omvik og Knut Gjesdal. Innstillingen ble frem-
lagt i januar 1985. Et tillegg til generalplanen om medfødte hjertefeil forelå i april
1985 og ble laget av Ole-Jørgen Ohm sammen med barnekardiologene Per Bjørn-
stad og Sverre Slørdahl. Generalplanen ble støttet av styret i NCS, men har senere
fått skuffende liten betydning til tross for at den representerte en grundig gjennom-
gang av forholdene for hjertepasienter i alle deler av landet. I 1989 utarbeidet Bjørn
Aslaksen og daværende sekretær i selskapet, Knut Endresen, sammen med flere, en
vurdering av det fremtidige behov for kardiologer i Norge. Dette arbeidet er senere
videreført av bl.a. Reidar Bjørnerheim (K-30).

Fra 1980-årene er NCS i økende grad blitt brukt som høringsinstans for sentrale
helsemyndigheter og for Legeforeningen. Etter hvert er dette blitt en stor og viktig
del av styrets arbeidsoppgaver. Fra 1990-årene er det også tatt en rekke helsepolitiske
initiativ, bl.a. vedrørende behovet for spesialister, kamp mot tobakksrøyking, og
ikke minst arbeidet med å få til landsdekkende personidentifiserbare pasientregistre.
Det fortoner seg merkelig at de som er ansvarlige for helseplanlegging og helseøko-
nomi i Norge, greier seg uten register for store folkesykdommer, som kan gjøre det
mulig å følge pasientene fra sykehus til sykehus og holde oversikt over de interven-
sjoner som gjøres. Spesielt gjelder dette hjerteinfarkt og hjerneslag, hvor behandlin-
gen stadig gjennomgår store endringer. Slike registre må være nasjonale og ikke split-
tes opp etter grensene for regionale helseforetak.

Faglige møter arrangert av NCS
Vitenskapelige kveldsmøter
De vitenskapelige kveldsmøtene NCS arrangerte, hadde som regel et godt faglig inn-
hold. Det var jevnlig foredrag fra de ledende kardiologiske miljøer i Norge, og det
var mange sentrale utenlandske foredragsholdere, bl.a. Lars Werkö, John Goodwin,
Åke Hjalmarson, Milton Packer, P.A. Poole-Wilson, F. Fyhrquist, Andreas Grünt-
zig, W. Sealy, Spencer King og William J. McKenna.

Nordiske kongresser
I 1973 sto selskapet som arrangør av det første nordiske kardiologimøtet i Sande-
fjord. Elleve av foredragene var norske, bl.a. av Leif Efskind, som la frem resultatene
av sitt imponerende materiale av mitral kommissurotomi. Etter dette ble det holdt
nordisk møte hvert annet år, på omgang mellom landene. Neste møte i Norge var i
1981 i Trondheim. Viktige innlegg ble holdt av gründerne i ultralydmiljøet der: Liv
Hatle, Bjørn Angelsen og Terje Skjærpe. Møtet var vellykket også økonomisk, idet
det ga NCS et overskudd på kr 100 000, hvorav NCS fikk 2/3, noe som ga forenin-
gen en viss handlefrihet i årene som fulgte. Senere ble det arrangert to nordiske kon-
gresser i Oslo, i 1991 og 2001, hvorav den første ga et så godt økonomisk overskudd
at det la grunnlaget for en stor aktivitetsøkning i NCS.
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Ekkomøtene («Havnamøtene»)
Fra 1987 ble det hver høst arrangert et møte viet ekkokardiografi på Havna Hotel,
Tjøme. I mange år ble det arrangert uten bistand fra NCS av initiativtakerne og ild-
sjelene Jan Erik Otterstad og Sigurd Nitter-Hauge. De første årene var møtedelta-
kerne hovedsakelig fra Østlandet/Sørlandet, men etter hvert fikk man over 100 del-
takere fra hele landet. Fra 1996 ble møtet inkludert i NCSs møteprogram med
arbeidsgruppen for ekkokardiografi som arrangør, og de siste årene har møtet vært
holdt i Tønsberg.

Vintermøtene
Vintermøtene begynte i 1991 på initiativ fra sekretæren, Otto Smiseth. Han tok
kontakt med overlege Hans Petter Dørum, Lillehammer, som ble et entusiastisk
komitémedlem for vintermøtene. Det første ble holdt en weekend på Fefor Høy-
fjellshotell med 45 deltakere. Senere ble møtet flyttet til Geilo, og fra 2001 har det
vært arrangert på Lillehammer. Arrangementskomiteen, Dørum og Smiseth, ble i
1993 supplert med Erik Kongsgård, og fra 2003 har Kongsgård ledet arbeidet. Disse
kollegene har utviklet vintermøtene til å bli en viktig møteplass i norsk kardiologi
med over 100 deltakere. Industrien har også vært godt representert. I de siste årene
har det vært arrangert en egen forskningsdag før selve vintermøtet, med avansert
vitenskapelig program, hvor forskningsstipendiater har vært spesielt invitert til å
holde innlegg.

Vårmøtene
NCSs styre drøftet i løpet av 1995 flere ganger muligheten av å arrangere et større
møte om våren. Særlig var sekretæren, Jan Erik Otterstad, aktiv, og han hadde også
god kontakt med Bergensmiljøet og deres egen forening, Vestnorsk Cardiologiske
Forening. Disse kunne gjerne tenke seg å arrangere et vårmøte sammen med NCS.
Det ble bestemt at det skulle arrangeres årlige vårmøter, og at disse møtene annet-
hvert år skulle legges til Bergen og til de de øvrige universitetsbyene. Vårmøtene er
blitt viktige både faglig, vitenskapelig og sosialt. Møtene har gått på rundgang i lan-
det slik:

1996 Bergen
1997 Trondheim
1998 Bergen
1999 Oslo (NCS’ 30-årsjubileum, se senere)
2000 Bergen
2001 Oslo (nordisk kongress)
2002 Tromsø
2003 Bergen
2004 Trondheim
2005 Bergen
2006 Stavanger
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Ved arrangørstedene har lokale vårmøtekomiteer gjort hovedinnsatsen, og represen-
tanter for NCS, oftest styremedlemmer, har vært med i komiteene. Møtene har hatt
stor oppslutning, vanligvis med 120–150 aktive deltakere. Industrien har bidratt
med utstilling, og det har vært arrangert satellittsymposier, lunsjsymposier og fro-
kostsymposier i samarbeid med industrien. Det har vært en fin sosial ramme rundt
møtene med mottakelse en kveld og senere festmiddag. I Bergen har man kunnet
profittere på festspillbyens kulturtilbud. Ved møtene i Bergen har det vært lagt mye
vekt på å få utenlandske eksperter som foredragsholdere, mens andre arrangører i
større grad har engasjert norske fagmiljøer. Ved alle vårmøtene har en sesjon vært
viet til et helsepolitisk emne, gjerne med en sentral politiker eller representant fra
sentrale helsemyndigheter som innleder.

Møter med utdanningskandidater i spesialiteten hjertesykdommer
Fra 1997 har styret i NCS annethvert år arrangert et to dagers møte med så mange
som mulig av assistentlegene i utdanningsstilling i hjertesykdommer (B-gren).
Møtene kom i stand etter initiativ fra Rune Wiseth og etter mønster fra tilsvarende
møter i Canada. Til møtet har det vært invitert avdelingsoverleger ved utdannings-
institusjonene, hele spesialitetskomiteen og representant fra Legeforeningens utdan-
ningsavdeling. Møtets agenda har først og fremst vært gjennomgang av utdannings-
kvaliteten ved den enkelte institusjon med tanke på å initiere forbedringer, og videre
drøfting av felles problemer for utdanningskandidatene. Det har i tillegg vært noen
få faglige foredrag om sentrale emner.

Den velutviklede møtevirksomheten NCS har gjennomført i de siste 10–12 år, har
utvilsomt bidratt sterkt til å heve det faglige nivået innenfor kardiologi i alle deler av
landet. Møtene har representert effektiv faglig oppdatering både for etablerte kardio-
loger, hjerteinteresserte indremedisinere og for yngre leger i utdanningsstilling. Sel-
skapet har også gjort anstrengelser for å gi forskningsstipendiatene en faglig stimu-
lans. Møtene har i tillegg fungert som en møteplass for kolleger med diskusjoner om
rasjonelle behandlingsopplegg, samtidig som det har gitt muligheter for utvikling av
bekjentskap og vennskap som i sin tur har bidratt til godt samarbeid.

Feiring av 30-årsjubileum i 1999
I forbindelse med vårmøtet i Oslo i 1999 ble selskapets 30-årsjubileum markert med
en festmiddag med 350 gjester til bords. Det var gjester fra de øvrige nordiske land,
og det ble holdt en rekke taler og to faglige innlegg ved Knut Rasmussen (NCSs his-
torie) og Knut Gjesdal (Kardiologi 1969–99: Hva er skjedd, hvor er vi, og hva
videre). Videre var det underholdning med bl.a. «De syngende kelnere», og Are
Kalvø, som skarpsindig beskrev kardiologenes sjel og væremåte. Formannen i NCS,
Kolbjørn Forfang, delte ut æresmedlemskap til en lang rekke kardiologer som hadde
utmerket seg med stor faglig og/eller organisatorisk innsats (se nedenfor). Deretter
var det dans til musikk av NCS’ orkester. Dette orkesteret har vært en humørspreder
ved mange av NCS’ arrangementer. (figur 31.1)
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Internasjonalt samarbeid
Nordisk samarbeid
Samarbeidet med de nordiske søsterforeningene startet allerede i 1969, men i de førs-
te 30 år besto det stort sett av litt samarbeid i forbindelse med de nordiske kongres-
sene. På slutten av 1990-tallet ble det holdt uformelle sammenkomster mellom for-
mennene i forbindelse med det årlige møtet i European Society of Cardiology (ESC).
Det første formelle møtet mellom de nordiske kardiologforeningene ble holdt i 1999
etter initiativ fra NCS. Tilsvarende møter er senere blitt holdt en gang i året. Viktige
saker har vært samarbeid om Scandinavian Cardiovascular Journal, de nordiske kon-
gressene, og felles holdning til viktige saker i ESC, bl.a. valg. Dette samarbeidet har
vært til nytte for alle parter.

Europeisk samarbeid
European Society of Cardiology (ESC) ble opprettet i 1950, og noe av det viktigste
arbeidet var da å arrangere kongresser. Den første europeiske hjertekongress ble
arrangert i 1952, og senere ble den arrangert hvert fjerde år. Disse tidlige kongres-
sene var en viktig sosial hendelse, men apparatet rundt med komiteer og refereesys-
tem og det faglige nivået var ikke på høyde med det som man var blitt vant til ved
de amerikanske hjertekongressene. Det var også stor uenighet om språk; det måtte
foretas simultanoversettelse til 3–4 språk. Det at møtene ble holdt bare hvert fjerde
år, ga ingen mulighet for å bygge opp egne europeiske tradisjoner. Noen fremtre-
dende europeiske kardiologer, bl.a. Desmond Julian og Paul Hugenholtz, tok derfor
initiativet til årlige profesjonelle møter med engelsk språk og etter modell av de ame-
rikanske kongressene. Fra og med kongressen i Wien i 1988 har det vært slike årlige

Figur 31.1. Norsk Car-

diologisk Selskaps orkes-

ter, fotografert på Palm 

Court Café, New Or-

leans 1995. Fra venstre 

Oddbjørn Brubakk 

(piano), Bror Grande 

(gitar), Tor Indrebø 

(bass), Kjetil Ytre-Arne 

(saksofon og klarinett), 

Einar Otnæs (trommer), 

Villy Johnsen (trompet) 

og Gunnar Smith (trom-

bone). 
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kongresser, noe som har ført til en betydelig kvalitetshevning, og de europeiske hjer-
tekongressene kom raskt opp på samme nivå som de amerikanske. Parallelt med
dette ble European Heart Journal startet, med Julian som første redaktør.

Alle spesialister i hjertesykdommer som er medlemmer av NCS, er automatisk
medlem av ESC. Fra 1993 har medlemmene kunnet søke om å bli «Fellow of the
European Society of Cardiology», F.E.S.C., og ca. 20 norske har denne status. Ved
siden av å arrangere årlige kongresser, med 16 000–20 000 aktive deltakere, har ESC
en stor aktivitet med annen møte- og kursvirksomhet og er sterkt engasjert i videre-
og etterutdannelse i kardiologi. ESC har opprettet en rekke «working groups» for
ulike deler av faget. ESC utgir også flere tidsskrifter med høyt faglig nivå, hvorav
European Heart Journal har størst utbredelse og høyest «impact factor». Ekspertgrup-
per utarbeider guidelines som bl.a. sendes de nasjonale foreningene for «endorse-
ment». Det er årlig møte mellom den sentrale ledelsen og de nasjonale foreningene.
Norske kardiologer har hatt flere fremskutte posisjoner i working groups. Liv Stor-
stein satt i styret for ESC i tiden 1980–88. Sigurd Nitter-Hauge var chairman i Exe-
cutive Scientific Committee, dvs. ansvarlig for kongressenes faglige program fra 1990
til 1994. Otto Smiseth var styremedlem i tiden 2002–2004 og fra 2004 Secretary/
Treasurer.

UEMS (European Union of Medical Specialists) ble dannet i 1958 og består i
dag av 37 spesialistseksjoner, hvorav kardiologiseksjonen er en av de tyngste. Hoved-
kontoret ligger i Brussel. Ansvaret for koordinering og harmonisering av utdannel-
sen er lagt til UEMS ved kardiologiseksjonen (se www.uems-cardio.com). Otto
Smiseth og Olaf Rødevand har deltatt, og Gaute Vollan deltar i dette arbeidet som
representanter for kardiologer i utdannelse. Jan P. Amlie ble i september 1997 valgt
som visepresident og i 2001 som president i foreningen. Siden UEMS har legitimitet
av EU-kommisjonen til å akkreditere vitenskapelige møter, har UEMS ved kardio-
logiseksjonen inngått samarbeid med ESC og dannet samarbeidsorganet EBAC.
EBSC er også et slikt samarbeidsorgan for å overvåke utdannelsen.

Fra 2004 har UEMS arbeidet for å få kardiologi som egen hovedspesialitet i
Europa, og det lyktes i 2005.

Arbeidsgrupper i NCS
Fagområdet hjertesykdommer består av flere nokså spesialiserte fagfelt, såkalte sub-
spesialiteter, og det har derfor vært naturlig at kardiologer med felles spesialinteresser
har laget sine egne sammenkomster. Etter mønster fra ESCs «working groups», ble
det i 1997 formalisert fire arbeidsgrupper innenfor NCS. Det var arbeidsgruppene
for ekkokardiografi, elektrofysiologi, invasiv kardiologi og hjertesvikt. I 2005 ble
NCSs arbeidsgruppe for voksne med medfødt hjertesykdom (GUCH) etablert.

Det ble laget et eget regelverk for arbeidsgruppene, og meningen var at styret i
NCS kunne trekke på den faglige kompetansen i gruppene i høringssammenheng,
ved sammensetning av faglige programmer ved de ordinære møtene, og at arbeids-
gruppene selv kunne arrangere møter i samarbeid med NCS. Det ble også antatt at
slik formalisering av arbeidsgruppene kunne bidra til nasjonal utvikling av den delen
av faget de representerte. Aktiviteten i arbeidsgruppene har variert mye.
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Pacemakerregisteret
Fra pacemakerbehandlingens barndom på 1960-tallet har det vært svært tilfeldig
hvordan data om pasientene, impulsgeneratorene og ledningene har vært lagret. Ved
de fleste sykehus ble disse data lagret i pasientjournalene, men bare få sykehus har
hatt et system som kunne identifisere pasienter som hadde uteblitt fra kontrollene.
Det har vært mange tilfeller av «recall» hvor fabrikanten/leverandøren har gitt anbe-
faling om særlig hyppig oppfølging eller skifte av pacemakerutstyr før forventet tid,
fordi det er oppdaget feil i en produksjonsserie (K-18). Det har ofte vært et møy-
sommelig arbeid å oppspore de aktuelle pasientene. På denne bakgrunn utviklet en
av leverandørene av pacemakerutstyr (Vingmed) et dataprogram som kunne benyt-
tes som register, i samarbeid med Helge Grendahl og Jørn Bathen. Bruksmessig var
dette programmet praktisk, men det hadde datatekniske svakheter, idet det ikke tålte
årtusenskiftet, og idet de lagrede data ikke kunne konverteres. Eivind S. Platou,
Ullevål sykehus, tok derfor initiativ til å opprette et nasjonalt pacemakerregister eiet
av NCS, og til oppstarten ble det stilt midler til rådighet av de to største pacemaker-
firmaene i Norge (Medtronic–Vingmed og Diacor/Guidant). Fra 1999 kom regis-
teret i drift, og pr. 2005 rapporterer alle sykehus i Norge som implanterer pacema-
kere til dette registeret. Problemene med pasientidentifikasjon er løst ved at pasien-
tene gir sitt samtykke – noe alle gjør. Den økonomiske siden er løst ved at kr 150
pr. implantasjon blir innbakt i prisen fra leverandørene, som så betaler dette til regis-
teret. Det er laget en nasjonal brukergruppe for registeret, men det er først og fremst
Eivind S. Platou som har påtatt seg arbeidet med både utvikling av dataprogram-
mene og den senere drift. Det er nå besluttet at de regionale helseforetakene skal
overta ansvaret for driften av slike registre, og Helse Øst skal i henhold til dette ha
ansvaret for pacemakerregisteret. Eivind S. Platou skal fortsette det praktiske arbei-
det sammen med Finn Hegbom.

Pacemakerregisteret har vært av stor betydning også fordi det har demonstrert for
alle hvilken nytte man kan ha av et nasjonalt register, og fordi det har vist en måte å
forholde seg til personidentifiserbare registre på. Dessverre er det ikke alle felter av
kardiologien som egner seg for skriftlig informert samtykke.

Kvalitetsutvalg
Etter Legeforeningens bestemmelser skal alle spesialforeninger ha et kvalitetsutvalg.
NCS har også i mange år hatt et slikt utvalg, men aktivitetsnivået var lavt, bl.a. fordi
arbeidsoppgavene ikke har vært helt klart definert.

Fra 2003 har kvalitetsutvalgets viktigste oppgave vært å gjennomgå alle «guide-
lines» som utgis av ESC, og som ESC ønsker at de nasjonale foreningene skal slutte
seg til (endorse). Det er imidlertid på mange måter store forskjeller mellom med-
lemslandene i ESC, og det har derfor vært nødvendig å gjennomgå guidelines på en
kritisk måte og å komme med en norsk kommentar og anbefaling. Slike kommen-
tarer blir publisert i Hjerteforum, og noen av dem har inneholdt viktige korrektiver,
fordi de europeiske guidelines ikke alltid har vært tilpasset norsk virkelighet og geo-
grafi. Dette arbeidet har vært et nybrottsarbeid, og her har komiteen gjort en stor
innsats (Jan Erik Otterstad, formann, Torkel Steen og Lars Aaberge).
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Hjerteforum
Idéfasen
I 1988 tiltrådte et nytt styre i NCS med Jan P. Amlie som formann og Otto Smi-
seth som sekretær. Mellom disse to oppsto ideen om å lage et tidsskrift/meldings-
blad for NCS. Smiseth kontaktet straks sin kollega Eivind S. Platou, som han
hadde delt kontor med i fire år som forskningsstipendiat i Tromsø. Han var entu-
siastisk og startet sin redaktørgjerning, som skulle komme til å vare i mer enn ti år.
Det ble bestemt at Hjerteforum skulle være et kontaktorgan for NCS med uformelle
aktuelle innlegg fra formann/styre og med referater fra møter og kongresser. «De
som skal holde foredrag på NCSs møter, bør skrive en kort artikkel ut fra manus,
slik at de av selskapets medlemmer som ikke kan være tilstede, også kan ha glede av
foredragene. Slik det er nu, er det stort sett oss begunstigete på Østlandet som har
anledning til å være tilstede» – som det heter i den aller første lederartikkelen. En
ønsket ikke å lage et nytt vitenskapelig tidsskrift med nøyaktige litteraturreferanser
og gjennomgang av referee. Refereefunksjonen skulle gjøres enklest mulig og over-
lates til redaktøren og medarbeidere i redaksjonen, idet man skulle ta vare på det
uformelle og en særlig kort trykketid. Det var videre en forutsetning at Hjerteforum
ikke skulle belaste NCS økonomisk, men at en skulle forsøke å dekke kostnadene
gjennom annonser.

De første to årgangene
Det første nummer utkom i 1988 med Eivind S. Platou som redaktør og Jan P.
Amlie og Otto Smiseth som medredaktører. Det kom i A5-format, var stiftet og
inneholdt 16 sider tekst og 13 sider annonser, i 250 eksemplarer. Nycomed sponset

Figur 31.2. Omslags-

siden for første nr. og et 

nr. fra 2006.
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trykkingen, og dekket senere i 5 år omslag (med annonse), innbinding og utsendelse.
Allerede i tredje nummer var innholdet øket til 37 sider tekst. Det var kommet til
tre «regionssekretærer» i redaksjonen: Harald Vik-Mo, Rune Wiseth og Dennis
W.T. Nilsen (senere erstattet av Helge Refsum). Dessuten hadde bladet fått en kas-
serer og etter hvert annonsesjef i Einar Rykke. Fra 1989 har det vært fire nummer
hvert år. Det ble trykket i offset frem til 1995, og fra 1989 har formatet vært slik vi
kjenner det i 2005 (17 x 24 cm) med limt rygg (figur 31.2). Opplaget var i 1989 økt
til 400. Samme år ble det skaffet et dataprogram og utstyr for setting av bladet.
Redaksjonen ble supplert med Jan Erik Otterstad i 1992 og Hans Petter Dørum i
1995.

Utvikling til en viktig informasjons- og kunnskapskilde i norsk kardiologi
Som beskrevet har volum og opplag steget betydelig siden de første årgangene.
Antall sider har nå i mange år vært ca. 140, og pr. desember 2005 blir Hjerteforum
sendt til alle 930 medlemmer av NCS samt til 142 som bare abonnerer. En har i
hovedsak holdt fast ved det uformelle innholdet, men det er også trykket en del fag-
medisinske artikler. Den fortsatt korte trykketiden gjør at innholdet alltid er hyper-
aktuelt.

Eivind S. Platou var redaktør fra 1988 til han ba om avløsning i 1999, etter at
han var blitt bedt om å overta ansvaret for selskapets web-sider. Eva Gerdts ble da
tilsatt som redaktør. Redaksjonsstaben ble betydelig utvidet med en rekke kolleger
som fikk ansvar for forskjellige fagfelt. Eva Gerdts var redaktør frem til 2004, og
etter et kort interregnum med Ole Jonas Rolstad i redaktørstolen, overtok Olaf
Rødevand som redaktør fra 2005.

Eivind S. Platou, som hadde utviklet hele «konseptet Hjerteforum», har etter
avsluttet funksjon som redaktør fortsatt som utgiver av tidsskriftet. Det vil si at han
har stått for setting, grafisk layout, plassering av bilder og annonser etc. og kontak-
ten med trykkeri. Han har også helt fra starten av vært ansvarlig for en rekke supp-
lementer, hvorav de viktigste har vært metodeboken, retningslinjer for bedøm-
melse av helsemessige krav for førerkort, retningslinjer for hjerteinfarktbehandling
(Infarktheftet), historikk om pacemakerbehandling, og ikke minst doktoravhand-
linger – i alt ca. 50.

Redaktøren av Hjerteforum har etter lovene møterett i styret i NCS.

Krydder
Eivind S. Platou har i sitt arbeid med Hjerteforum vist en velutviklet sans for humor
og paradokser, gjerne bisarre. Allerede det første nummeret i 1988 inneholdt en
morsom tegning, og senere nummer har inneholdt et rikholdig utvalg av rammende
sitater og aforismer. Disse har gjerne vært plassert der det har vært naturlig å fylle ut
en side, men har også fylt hele sider. Standardleseren av Hjerteforum koser seg først
med sitatene før han eller hun tar fatt på annen tekst. Eivind har en egen database
med slike sitater, og vil nødig gjenta et sitat før etter 10 år. Han har samlet 3–4 hyl-
lemeter med bøker som sitatene hentes fra. Kanskje har Eivinds aforismer gjort like
mye for å heve horisonten i norsk kardiologi som den faglige lærdom.
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Økonomi og administrasjon
Fra 2004 har Hjerteforum, i henhold til Legeforeningens regler for samhandling med
industrien, ikke hatt sponsor, men har fått inn tilstrekkelig med annonseinntekter
til å bekoste utgivelse og utsendelse. Et boktrykkeri besørger pakking og utsendelse.
Annonseinntekter har vært helt avgjørende for driften av Hjerteforum. Inger W. Pla-
tou kom inn som regnskapsfører i 1993, da Hjerteforum måtte innlemmes i moms-
registeret i Brønnøysund, og hun overtok fra samme tid annonseakkvisisjonen.
Einar Rykke har fungert som kasserer frem til 2005 og er nå avløst av Ole Jonas Rol-
stad. Hjerteforum har fra de første årene genererert et overskudd som var helt nød-
vendig for driften av NCS i mange år, inntil møtevirksomheten begynte å gi over-
skudd. Årsoverskudd for Hjerteforum i 2004 var kr 217 000. Abonnementsprisen er
for ikke-medlemmer kr 300 per år. Medlemmer betaler ikke noe ut over medlems-
kontingenten.

Norsk kardiologiske web → Hjerte.no
I 1995 tok legemiddelfirmaet Pfizer AS initiativ til en internet-side for norsk kardio-
logi. Innholdet var rent faglig. Dette arbeidet ble overtatt som NCSs hjemmeside i
1998, med Eivind S. Platou som redaktør.

På samme måte som redaktøren av Hjerteforum har redaktøren av hjemmesiden
også møterett i styret i NCS.

Datateknisk samarbeidspartner har fra første stund være Idium, og NCS var
deres første kunde. Dette firma er senere blitt en stor leverandør av tilsvarende IT-
tjenester. Web-siden inneholder nyhetsstoff for medlemmer av NCS. Hjerteforum
legges ut i fulltekst, og bl.a. er hele metodeboken i kardiologi lagt ut. Dessuten er
det en del informasjon om hjertesykdommer beregnet på pasienter og pårørende.
Det hadde vært ønskelig med mer kardiologisk fagstoff, og det arbeides med å enga-
sjere aktive medarbeidere. Web-siden er meget populær med ca. 1500 treff per uke.

Æresbevisninger
Gullstetoskop
Selskapet hadde inntil 1995 ingen kultur eller tradisjon for å gi synlig heder til kol-
leger som hadde gjort en særlig stor innsats. Styret i NCS innførte derfor hedersteg-
net «gullstetoskopet», som var et forgylt 3M kardiologisk stetoskop. Det kunne til-
deles kardiologer som hadde gjort en særlig stor organisatorisk innsats og for norsk
og eventuelt europeisk kardiologi. Denne formen for æresbevisning tok slutt i 2003
fordi gullstetoskopet ikke lenger lot seg skaffe. De som ble tildelt gullstetoskopet
(med diplom) er følgende:

– Sigurd Nitter-Hauge (norsk og europeisk kardiologi)
– Jan Peder Amlie (NCS og europeisk kardiologi)
– Eivind Stoud Platou (Hjerteforum)
– Otto Smiseth (NCS og vintermøtene)
– Knut Rasmussen (NCS og nordnorsk kardiologi)
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– Jan Erik Otterstad (NCS og arbeid med kongresser/møter)
– Hans-Petter Dørum (vintermøtene)

Hederspris
I 1997 besluttet styret i NCS å innstifte en hederspris som skulle gå til personer som
hadde gjort en uvanlig stor faglig innsats til nytte for norsk eller internasjonal kar-
diologi. Ved første utdeling ble det laget en plakett med et faglig tilsnitt, mens prisen
senere har bestått av et bilde av en kjent kunstner samt et diplom. Følgende er pris-
vinnere:

– Liv Hatle og Bjørn Angelsen (gründere innenfor dopplerteknologi)
– Per Lund-Johansen (hypertensjonsforskning av internasjonal betydning)
– Otto Orning (utvikling av elektrofysiologi i Norge)
– Svein Jan Sørland (norsk barnekardiologi)
– Gunnar Alm Rosland (norsk barnekardiologi)
– Odd Geiran (bidrag fra thoraxkirurgi ved NCS’ møtevirksomhet)
– Arne Wøien (teknologisk industriell utvikling; ultralyd, klaffeprotese)

Æresmedlemmer
Æresmedlemskap ble første gang tildelt under 30-årsjubileet i 1999, og det ble gitt
til dalevende tidligere formenn i selskapet, til gullstetoskopinnehavere og til med-
lemmer av NCS som hadde fått selskapets hederspris:

– Christopher Bjerkelund
– Carsten Müller
– Karl Viktor Hall
– Rolf Rokseth
– Helge Grendahl
– Sigurd Nitter-Hauge
– John Kjekshus
– Jan Peder Amlie
– Otto A. Smiseth

– Eivind Stoud Platou
– Knut Rasmussen
– Liv Hatle
– Per Lund-Johansen
– Otto Orning
– Svein Jan Sørland
– Kolbjørn Forfang (utnevnt i 2004)
– Rune Wiseth (utnevnt i 2006)

I 2001 ble Günther Breithardt, Münster, Tyskland, utnevnt som første internasjo-
nale æresmedlem, etter flere gangers deltakelse i vårmøte og stor innsats i å utvikle
gode faglige forbindelser mellom tysk og norsk kardiologi.

Ole Storsteins pris
Som heder til norsk kardiologis grunnlegger, Ole Storstein, ble det på grunnlag av
donasjoner fra Vingmed AS innstiftet en pris i hans navn, som skulle utdeles for stor
innsats i kardiologisk forskning, fortrinnsvis til en yngre og lovende forsker (i praksis
definert som før pensjonsalder). I de første årene var prisen på kr 10 000; summen
er senere øket til kr 40 000.
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1979 Sigurd Nitter-Hauge
1980 John K. Kjekshus
1981 Liv Storstein
1982 Liv K. Hatle
1983 Ole Danbolt Mjøs
1984 Ingen
1985 Ole Jørgen Ohm
1986 Bjarne K. Semb
1987 Otto M. Orning
1988 Karleif Vatne
1989 Otto Smiseth
1990 Jon Lekven
1991 Arnfinn Ilebekk
1992 Jan Erikssen

1993 Jan Erik Nordrehaug
1994 Erik Thaulow
1995 Håvard Attramadal
1996 Lars Gullestad
1997 Jan Erik Otterstad
1998 Terje R. Pedersen
1999 Kenneth Dickstein
2000 Kirsti Ytrehus
2001 Sverre Kjeldsen
2002 Geir Christensen
2003 Kaare Harald Bønaa
2004 Torbjørn Omland
2005 Øyvind Ellingsen
2006 Eva Gerdts

Formenn i NCS (1969–2006)
1969–71 Ole Storstein
1972–73 Leif Efskind
1974–75 Christopher Bjerkelund
1976–77 Carsten Müller
1978–79 Karl Viktor Hall
1980–81 Rolf Rokseth
1982–83 Helge Grendahl
1984–85 Sigurd Nitter-Hauge

1986–87 John Kjekshus
1988–91 Jan Peder Amlie
1992–95 Otto A. Smiseth
1996–99 Kolbjørn Forfang
2000–03 Rune Wiseth
2003–05 Svend Aakhus
2005– Cecilie Risøe

Norsk Cardiologisk Selskap anno 2005
NCS er i 2005 et livskraftig selskap med 930 medlemmer, hvorav 700 leger (264
kardiologer og 436 andre), 156 sykepleiere og 74 støttemedlemmer fra industrien.
Vanlige fagforeningsoppgaver, som lønns- og arbeidsvilkår, har selskapet ikke sett
som sitt arbeidsområde. Storparten av arbeidet har handlet om å støtte etterutdan-
nelse i hjertesykdommer med møter og to omfattende publikasjoner. Tiltak for å
bedre utdannelsen ved den enkelte utdanningsinstitusjon har også hatt høy prioritet.
Det har også vært lagt vekt på å gi støtte til forskning. Helt fra 1980-tallet har det
vært delt ut reisestipend, og i 2005 har NCS lyst ut to forskningsstipend à kr
100 000: NCS Klinisk Forsknings- og Utviklingsstipend (KFUS).

En så omfattende aktivitet ville ikke vært mulig uten entusiastiske tillitsvalgte på
alle nivåer. Styret i NCS har møte ca. 7 ganger årlig. Grunnlaget for den gode øko-
nomien er møtevirksomheten, og den er igjen helt avhengig av innsats i program- og
arrangementskomiteer. Hjerteforum har også bidratt mye. Styret i NCS har nå stor
økonomisk handlefrihet med årlige overskudd i størrelsesorden kr 300 000–400 000.
I de senere årene har NCS hatt et eget sekretariat (Inger W. Platou), som har stått for
bl.a. medlemslister, innkreving av medlemskontingent (kr 200 for 2005), regnskap,
korrespondanse etc. Det rent tekniske arrangementet av møter settes bort til profe-
sjonelle kongressarrangører.
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NCS har, med sin stadig økende aktivitet hatt stor betydning for identitetsfølelsen
blant norske kardiologer og for det faglige samhold mellom sykehus og regioner. Sel-
skapet har bidratt til et kollektivt løft av den faglige kompetanse både ved små og
store sykehus, bidratt til samarbeid om forskning, og har representert norske kardio-
loger overfor myndigheter og internasjonale organer på en god måte.

Summary

The Norwegian Society of Cardiology: 
an active society in the fight against heart-disease
The Norwegian Society of Cardiology was constituted as a separate unit within the
Norwegian Medical Association in 1969. From the onset, the organization concentrat-
ed on developing formal requirements for specialists in cardiology and on the orga-
nization of regular professional meetings. Throughout the years the meeting activity
has developed substantially, with regular spring and winter-meetings. The society edits
both an informal regular bulletin and a web site. The primary focus has been on the
education of specialists in cardiology and on the adaptation of European guidelines to
the harsh Norwegian reality.

The authors maintain that the Society has contributed both to the professional
standard and to the feeling of identity among Norwegian Cardiologists.

Figur 31.3. Styret i 

Norsk Cardiologisk Sel-

skap i 2006: Foran står 

formann Cecilie Risøe 

sammen med nestfor-

mann Svein Færestrand. 

Bak fra venstre: styre-

medlem Alf Inge Larsen, 

sekretær Stein Samstad, 

kasserer Dan Atar, og 

sist avgåtte formann 

Svend Aakhus. Styre-

medlem Hanne Bjørn-

stad var ikke til stede da 

bildet ble tatt.
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