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LEDEREN HAR ORDET

Gode kolleger.

De nye utdanningsplanene for leger i spe-
sialisering (LIS) har trådt i kraft og blir rullet 
ut på de enkelte sykehus. Vi ønsket at mye 
kunne vært annerledes, men å se fremover 
gir best utbytte. Det er positivt 
at hjertemedisin er blitt egen 
spesialitet. Dette representerer en 
effektivisering av utdannelsen, da 
generell indremedisin blir begren-
set til en felles plattform som 
sikrer vaktkompetanse, ikke full 
indremedisinsk spesialisering. Vår 
oppgave fremover blir å sikre at 
hver enkelt LIS får en god utdan-
nelse. Ansvaret er nå i større 
grad ført over på den enkelte 
institusjon, hvilket i praksis betyr 
oss alle som er ferdige spesialis-
ter og erfarne kolleger. Vi må sikre lokale 
utdanningsplaner og tilgang til prosedyrer, 
internundervisning og ikke minst veiledning. 
I den hektiske hverdagen er det ikke alltid 
lett, men dersom vi ikke krever rom for slik 
virksomhet, er det ingen som gir oss denne 
tiden av genuint god vilje. Vi må holde fast 
ved at utdannelse er en av kjernevirksomhe-
tene innenfor helseforetakene.

Norsk Cardiologisk Selskap har som 
oppgave å fremme fagfeltet kardiologi i 
Norge. Vi gjør dette gjennom de nasjonale 
møtene, utgivelse av Hjerteforum og faglige 
retningslinjer. Den direkte påvirkningen av 
hvilken retning de politiske prioriteringene 
tar virker begrenset. Påvirkningen har vært 
mer indirekte, særlig ved å legge premis-
ser for faglige standarder. I tillegg til de 
europeiske retningslinjene arbeides det med 
å lage nasjonale standarder. Arbeidsgrup-
pen for preventiv kardiologi har flere slike 

initiativ i prosess. Trolig er en slik formali-
sering, kravspesifikasjon, i behandlingen en 
fruktbar vei å gå. Slik strukturering sikrer 
en mer ensartet og trolig bedre behandling 
rundt om i landet. Men, enda viktigere kan 
slike dokument bli i kampen om ressurser. 

For hvert år har budsjettene i spe-
sialisthelsetjenesten blitt stram-
mere og den interne prioriteringen 
strengere. Skal vi sikre våre pasi-
enter tilstrekkelig ressurser, må vi 
nok overfor politikere og adminis-
trasjon kunne vise til retningslinjer, 
nasjonale standarder, handlings-
pakker eller pasientforløp. Dess-
verre nytter det ikke at «vi mener» 
at slik og slik er nødvendig. Derfor 
ønskes initiativet fra Arbeidsgrup-
pen for preventiv kardiologi, og 

lignende initiativ, velkommen.
Vårmøtet i Bergen står for døren. 

Der blir det årsmøte med valg av nytt styre 
og representanter til flere utvalg. Den 
10.–12. juni er det Nordic-Baltic Congress of 
Cardiology i Helsinki (www.NBCC2019.org), 
en innholdsrik kongress som absolutt er å 
anbefale.

Til slutt en oppfordring. Alle må 
være flinke til å ajourføre sine kontaktdata 
i Legeforeningen, logg inn på «min side» på 
hjemmesidene. NCS bruker kontaktinforma-
sjon fra Legeforeningen for å nå ut til sine 
medlemmer gjennom epost. En del av våre 
medlemmer har ikke oppgitt epost-adresse 
og kan derfor ikke nås, et valg vi selvsagt 
respekterer. De som ikke oppgir epost, vil 
heller ikke få fornyet sitt medlemskap i ESC 
gjennom oss, da ESC krever at den enkelte 
skal kunne kontaktes direkte pga. de nye 
personvernforskriftene.

Fortsatt god vår og sommer.
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