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LEDEREN HAR ORDET

Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) har 
som oppgave å fremme kardiologien i 
Norge. NCS sin del av dette arbeidet blir 
utført av mange og engasjerte medlem-
mer. Det meste foregår på eget initiativ og 
entusiasme.

De forskjellige arbeidsgruppene 
fremmer hvert sitt fagfelt, noe 
som kommer tydeligst frem på 
høstmøtet til NCS der de forskjel-
lige arbeidsgruppene har ansvar 
for sesjonene. Utover dette 
arrangerer flere av arbeidsgrup-
pene egne møter og har etablert 
samarbeid med European Society 
of Cardiology (ESC) sine arbeids-
grupper og spesialiserte kongres-
ser. Slikt engasjement og arbeid 
i samarbeid med andre er bra for 
vårt fagmiljø, men også givende 
for den enkelte og knytter kontakter utover 
i fagmiljøet.

Retningslinjene fra ESC rulleres nå 
jevnlig for oppdatering, også i dette arbeidet 
trengs gode norske kardiologer. Styret, spe-
sialitetskomiteer eller kvalitetsutvalg skal 
fornyes, representanter til ESC skal velges 
og arrangementskomiteer må dannes. Mye 
av dette arbeidet er spennende og gir inn-
sikt i faget fra en litt annen vinkel enn den 
daglige. Og det er viktig at mange deltar, at 
det ikke bare er noen få gjengangere som 
er flinke å stille opp. Det trengs folk fra alle 
deler av landet, små og store sykehus, alle 
grener av faget, alle kjønn og ikke bare de 
som er mot slutten av karrieren.

Styret i NCS koordinerer noe av 
dette arbeidet, står ansvarlig for møtene 
i regi av NCS og holder god kontakt mot 
Legeforeningen og ESC. Styret får slik jevnlig 
i oppgave å foreslå kandidater til ulike verv. 
Da er det ikke alltid like lett å vite hvem 
som er interessert og hvem vi skal spørre. 
Oppfordringen er derfor: meld deres inter-

esse. Si fra til noen i styret eller leder i en 
arbeidsgruppe dersom det er et verv eller en 
oppgave som kan være av interesse. Meld 
dere til valgkomiteen for styreverv. Ikke la 
typisk norsk beskjedenhet stoppe dere.

På vårmøtet i Bergen 23.-25. mai 
2019 er det som vanlig årsmøte, denne gang 

med valg av bl.a. nytt styre. Det er 
viktig at mange stiller opp på års-
møtet, ikke bare som kandidater 
til valg, men også for å påvirke ret-
ningen NCS beveger seg. Hva skal 
NCS fokusere på fremover, hva er 
viktig i en tid som raskt endrer seg. 
Skal kommunikasjonen i større 
grad over på sosiale media?

Torkel Steen ved Oslo 
universitetssykehus har hatt et par 
tankevekkende innlegg i Aftenpos-
ten (19.12.18 og 03.01.19). Han tar 

utgangspunkt i de vanskelighetene et, etter 
hans mening, stivbent datatilsyn og lokalt 
personvernombud lager for nødvendig og 
effektiv informasjonsflyt i helsevesenet.

Han, og andre, har også kommentert 
ledelsen og byråkratenes tiltro til at digitali-
sering og nye IT-løsninger skal effektivisere 
helsevesenet betydelig. Erfaring hittil gir 
bare grunn til begrenset optimisme (Dagens 
Medisin 28.12.18; «urealistisk teknologi-
optimisme»). En lang rekke IT-prosjekt 
er sterkt forsinket, fungerer ikke etter 
intensjonen, inneholder potensielt farlige 
feil og snakker ikke sammen. Og, uansett 
digitale hjelpesystem er vi i spesialisthel-
setjenesten avhengige av et direkte møte 
mellom pasient og behandlere for diagno-
stikk og behandling, som for vår del ofte er 
prosedyrepreget.

Til slutt har Steen et viktig poeng: 
«Helseministeren bør lytte mindre til byrå-
kratene og mer til de som faktisk leverer 
helsetjenestene, om han vil skape pasien-
tens helsetjeneste.»
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