LEDEREN HAR ORDET

HØST, FAGLIG UTVIKLING OG «NYE KOSTER»
nale miljøet, vil kunne sikre NCS og norsk
kardiologi i fremtiden.
For å styrke de yngres situasjon i
NCS har vi bestemt oss for å revitalisere de
såkalte B-gren-møtene. Vi har fastsatt tid og
sted for dette NCS´ kurs for spesialistkandidater i hjertesykdommer på Soria Moria til
21 - 22 januar 2015. Programmet finnes på
Legeforeningens nettside og er i tillegg trykket i dette nummeret av Hjerteforum. Kurset
har som undertittel «Fra lege i spesialisering
til ferdig kardiolog» og omhandler
yy nyere utvikling innen sentrale
emner i klinisk kardiologi

Høstmøtet er nylig overstått og går inn i
historien som nok et vellykket møte i norsk
kardiologi. Nye føringer har etter hvert
begrenset våre muligheter til å reise på
faglige møter i Norge og utlandet, og vi har
utviklet en ny nasjonal møtestruktur. Strukturen med færre nasjonale møter klarer å
samle norske kardiologer til godt faglig og
sosialt samvær, og våre nasjonale møter er
godt besøkt. Det er på sin plass å gratulere
organisasjonskomiteen som har gjort en
stor jobb i å etablere Høstmøtet som det
faste gode møtested. Våre kollegaer, som
har gitt oss engasjerte, gode faglige
innlegg, skal heller ikke glemmes. Vi
har fått henvendelser fra nye og mer
erfarne møtedeltagere etter møtet
om at dette var faglig og sosialt
veldig vellykket. «Best games ever»
sies det, en oppfordring til oss som
skal arrangere andre møter om å
holde høy standard!
Det at arbeidsgruppene har
dannet ryggraden i arrangementskomiteen er også en suksess. I
tillegg til å lage et godt møte, virker
det til styrking av arbeidsgruppene som
faglige enheter. Arbeidsgruppene avholder
årsmøter under høstmøtet, og det er viktig
å minne kollegene på at disse møtene er
åpne for medlemmene i NCS, og at vi alle
oppfordres til å delta. Er man på høstmøtet,
vil man kunne møte «sin» arbeidsgruppe og
være med i diskusjonen og planleggingen
som foregår der.
Vi har fått etablert en ny arbeidsgruppe i NCS, arbeidsgruppe for akutt- og
intensivkardiologi. Arbeidsgruppen hadde
sitt første årsmøte under høstmøtet og
valgte et styre som planlegger veien videre
innenfor dette viktige området.
Det er viktig at de yngre kardiologene og spesialistkandidatene får ta del i de
nasjonale møtene, og dette må så vidt mulig
tas hensyn til i de forskjellige kardiologiske
avdelingene. Det at de yngre får føle den
faglige og sosiale styrken som er i det nasjo-
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yy innhold, kompetansekrav og ”livet” i de ulike
subspesialitetene
yy krav til kardiologiutdanningen
i Norge og internasjonalt endringer på gang
yy de ulike lærestedenes opplegg
for utdanning og forslag til
forbedringer
Representanter fra forskjellige
sykehus og sykehusledelse er invitert for
å gi sine innspill. Dette tror vi blir et veldig
spennende kurs og møte.
I september konstituerte vi nytt styre
i NCS og undertegnede har tatt over som
leder. Dette gjør jeg med glede, men også
med ydmykhet og respekt for oppgaven.
Det er godt at styrets sammensetning sikrer
kontinuitet og at sist avgåtte leder fortsetter
inn i neste periode. Her er mye å lære. Jeg
oppfatter det å ha et verv i NCS som en del
av en dugnad, andre har lagt grunnlaget så
man må ta sin tørn når spørsmålet kommer.
Det har vært gjort et betydelig arbeid for
norsk kardiologi i NCS over mange år og vi
ser nå resultatene av de senere års innsats.
Kardiologi blir igjen egen spesialitet, en
utvikling tilpasset resten av Europa. Dette
gjør vegen fram til sertifisering og videre
subspesialisering kortere, og vi får yngre
kardiologer utdannet til aktiv tjeneste.
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STYRET I NORSK CARDIOLOGISK
SELSKAP FOR PERIODEN
01.09.2014 – 31.08. 2015

Fra venstre sist avgåtte formann, Stein Olav Samstad, styremedlem Knut Sevre,
kasserer Kristina Hermann Haugaa, nestleder Øyvind Bleie, sekretær Vibeke Juliebø,
styremedlem Ole Christian Mjølstad og nyvalgt leder Terje Steigen.

kompetanse, holdninger, fagetikk og ledelse
og kan allerede være veiledende i avdelingenes planer for en god kardiologiutdannelse.

I dette nummeret av Hjerteforum
er det også publisert resultatet av et stort
arbeid som spesialitetskomiteen har gjort
i samarbeid med Helsedirektoratet. Dette
arbeidet ble startet av spesialitetskomiteen i
2011. Det er nylig vedtatt av Helsedirektoratet i form av nye sjekklister, prosedyrelister
og attestasjonsskjema for spesialiteten
hjertesykdommer. Disse kan tas i bruk
nå og vil være obligatoriske fra 01.01.18.
Helsedirektoratet skriver i et følgebrev
at revidering av skjema vurderes som et
nødvendig ledd i kontinuerlig forbedringsarbeid. Mer detaljert og bedre beskrevne
læringsmål vil kvalitetssikre innholdet i
spesialistutdanningen.
Endringene i attestasjonsskjemaet er
i kortform: Justeringer i antall prosedyrer, ny
design som er tilnærmet lik for alle spesialiteter, læringsmålene er tydelig definert ut i
fra teoretiske kunnskaper og klinisk erfaring.
Skjemaet for gjennomførte prosedyrer er
supplert med attestasjon av akademisk

Terje Steigen
(Referater fra innleggene på høstmøtet
kommer pga. tidsfristene i Hjerteforums
produksjon i neste nummer. Red. anm.)
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