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Kapittel 30

Utvikling av grenspesialitet 
og spesialistutdanning
Reidar Bjørnerheim og Jan P. Amlie

Spesialistregler innføres
Utdanning av legespesialister var fra starten en kollegial dugnad i regi av Den norske
lægeforening. Først i 1982 overtok staten ansvaret for utdanningen. Dette innebar
at både selve utdanningen, definering av krav til utdanningens innhold, krav til den
utdanningssøkende og til utdanningsinstitusjonene var basert på at ledende kolleger
innenfor fagområdene gjorde mye frivillig arbeid. Selv om myndighetene har tatt
formelt ansvar, fortsetter i stor grad dugnaden.

De første norske reglene om spesialistgodkjenning for leger ble vedtatt i «det
17de almindelige norske lægemøte i Kristiania» i september 1918. Allerede i 1889
var det i Tidsskrift for Den norske lægeforening reist spørsmål om spesialistgodkjen-
ning, fordi noen leger i hovedstaden annonserte etter pasienter ved å hevde at de var
spesialister på bestemte sykdommer. En redaksjonell artikkel i Tidsskriftet kritiserte
i 1896 sterkt denne annonsepraksisen. Som eksempel ble det brukt en lege som alle-
rede en uke etter at han fikk praksislisens, annonserte at han var hudspesialist. I 1913
etablerte forretningsutvalget, altså Sentralstyret, en komité som skulle vurdere spørs-
målet om spesialistregler. I 1916 ble slike regler gjort gjeldende i Oslo lægeforening,
mens ens regler for hele landet ble vedtatt i 1918. Man måtte gjennomgå en generell
utdanning bestående av praktikanttjeneste, og deretter være kandidat ved indreme-
disinsk og kirurgisk sykehusavdeling i minst fire måneder hver og i allmennpraksis i

«Her går vi ikke på kurs – vi holder kurs.»

(Professor Ole Storstein, Medisinsk avdeling B, Rikshospitalet, 1976)
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minst ett år. Dette tilsvarer langt på vei senere tiders turnustjeneste. I indremedisin
og kirurgi måtte man så gjøre tjeneste i tre år ved Rikshospitalet eller tilsvarende god-
kjent sykehus, eller fire år ved andre indremedisinske eller kirurgiske avdelinger. For
andre spesialiteter var utdanningen stort sett kortere. Utenlandsk tjeneste ble god-
kjent individuelt. Det ble samtidig forbudt å annonsere annet enn allmennpraksis
dersom man ikke var godkjent spesialist. Det ble etablert en spesialistkomité for hver
godkjent spesialitet.

Arbeidet som lå til grunn for disse reglene, var så solid at hovedtrekkene fortsatt
gjelder. Siden reglene var vedtatt av Den norske lægeforening som kollegiale bestem-
melser, var de ikke bindende for leger som ikke var medlem i foreningen. Dette
endret seg ikke før myndighetene fra 1982 overtok og gjorde reglene gyldige for alle.

Strøm-komiteen avga i 1957 innstilling om videre- og etterutdanning av leger.
Man delte dette opp i en praktisk utdanning på sykehus, en organisert kurs- og
møtevirksomhet, og andre former for videreutdanning, der sykehusenes epikriser og
annen medisinsk litteratur nevnes. Man pekte på stort behov for systematisert
utdanning både av allmennpraktiserende leger og spesialister. Spesialitetene måtte
etablere kurskomiteer innenfor hvert fag. Disse skulle arrangere kurs som skulle
gjøre nytte både for dem som var i spesialistutdanning, og som etterutdanning for
ferdige spesialister. Det ble også foreslått å innføre prøver som supplement til de gjel-
dende kravene. Dessuten skulle også leger som ikke var medlem av Legeforeningen,
kunne godkjennes. Det ble foreslått å etablere stillinger for å lede legers videre- og
etterutdanning ved hvert fakultet, det vil si Oslo og Bergen. Slike stillinger ble imid-
lertid ikke etablert før mange år senere, men de er nå velfungerende ved hvert uni-
versitets koordinatorkontor.

De nordiske legeforeningene møttes i 1962 for å drøfte samordning av spesialist-
utdanning mellom landene. Året etter ble det presentert en komitéinnstilling der
man var enige om hovedprinsipper. Utdanningen skulle baseres på legelisens, «licen-
tia practicandi». Spesialitetene skulle inndeles etter hovedfag, for eksempel indreme-
disin. Under hovedfaget kunne det beskrives organ- eller grenspesialiteter, for
eksempel hjertesykdommer. Man skulle så fastsette krav til grunnutdanning, obliga-
torisk og valgfri sideutdanning. Det skulle også fastsettes krav til hvilke stillingstyper
og utdanningsavdelinger som skulle godkjennes.

Hjertesykdommer oppstår som spesialitet
I 1965 ble det vedtatt nye «Spesialistregler for Den norske lægeforening» under
landsmøtet i Bodø. Disse «Bodø-reglene» er i hovedsak fortsatt gjeldende. Her ble
det fastlagt retningslinjer for hvordan søkeren skulle forholde seg og hvordan god-
kjenningsprosedyren skulle være. En grunnstein i dette arbeidet var spesialitetsko-
miteene, som nå ble gitt klare instrukser og myndighet. De skulle bestå av fem
medlemmer med tre varamedlemmer, foreslått av de enkelte spesialforeningene.
Funksjonstiden var fire år. De skulle behandle alle søknader om gruppeføring av
sykehus og avdelinger innenfor sine spesialiteter, i tillegg til å behandle alle søkna-
der om spesialistgodkjenning og innstille overfor Sentralstyret, som skulle gi ende-
lig godkjenning. Også bestemmelser for ankebehandling ble vedtatt. Basiskravet
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var fortsatt full autorisasjon som lege, inkludert turnustjeneste. Avdelingene kunne
maksimalt ha to utdanningskandidater per overlege i spesialiteten. Sykehusene ble
delt i tre grupper. Gruppe I var universitetssykehusene og noen få store sentralsy-
kehus. Gruppe II var større sykehus med minst fire ulike spesialiteter, mens gruppe
III var de øvrige. Det ble også lansert spesialistprøve etter bestemte retningslinjer.
Denne har imidlertid aldri blitt innført. Det listes opp en rekke spesialiteter, i alt
27 med fastsatte krav til spesialutdanning og 10 uten slike krav. Dette er første gang
spesialiteten Hjertesykdommer nevnes, i gruppen uten fastsatte krav. Det ble i
regelverket gitt åpning for individuell godkjenning av søkere som ikke oppfylte alle
formelle krav, når det kunne dokumenteres tilstrekkelige kunnskaper og ferdig-
heter i faget. Dette ble brukt i utstrakt grad da hjertesykdommer ble etablert som
egen spesialitet. Det fantes allerede en del indremedisinere med betydelig kompe-
tanse i hjertesykdommer, og disse ble vurdert og godkjent etter overgangsordnin-
gen. Rolf Rokseth ble i 1968 den første godkjente hjertespesialisten. Allerede året
etter ble 12 godkjent.

Hjertesykdommer blir grenspesialitet
Hjertesykdommer var altså en integrert del av indremedisin inntil den i 1965 ble en
av mange hovedspesialiteter. I 1975 gjorde landsstyret vedtak om omorganisering av
de indremedisinsk beslektede spesialitetene. Inntil da var 50 hjertespesialister god-
kjent. Indremedisin ble nå hovedspesialitet, mens Hjertemedisin, Geriatri og For-
døyelsessykdommer ble omgjort til grenspe-
sialiteter. Samtidig ble Hjertemedisin opp-
tatt i gruppen med fastsatte utdanningskrav.
I løpet av få år ble listen over grenspesialite-
tene betydelig forlenget. Man hadde nå fått
en struktur i tråd med opplegget i det nor-
diske samarbeidet fra 1962–63. To år senere
fulgte også de kirurgiske fagene etter i struk-
turomleggingen.

Da hjertespesialiteten ble godkjent som
egen grenspesialitet, foregikk den invasive
kardiologien stort sett på Rikshospitalet.
Ullevål sykehus og Haukeland sykehus
hadde også sine invasive laboratorier. Ole
Storstein var den ledende invasive kardiolo-
gen på Medisinsk avdeling B, Rikshospitalet,
selv om han aldri søkte spesialistgodkjenning
selv. Han var en markant person i utdanning
av spesialister. Assistentlegen som spurte
ham om fri til å dra på kurs, fikk til svar: «Vi
går ikke på kurs, vi holder kurs» (figur 30.1).

Figur 30.1. Ole Storstein 

(1909–1998) var i man-

ge år den ledende nors-

ke hjertespesialisten, og 

fikk stor innflytelse både 

på faget og spesialistut-

danningen. (Portrettet 

henger på Rikshospitalet 

og er malt av Søren 

Steen-Johnsen.)
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Krav til utdanning
Utdanningskravet i 1975 var at man hadde spesialistgodkjenning i indremedisin
som grunnlag. Dessuten krevdes det at det «inkludert i, eller i tillegg til, tjenesten for
indremedisin skal være: a. Ett års tjeneste ved cardiologisk seksjon eller ved avdeling
med tilknyttet cardiologisk laboratorium. b. Ett års tjeneste ved cardiologisk eller
klinisk fysiologisk laboratorium hvor det gjøres fullstendig hemodynamisk utred-
ning». Det var ikke laget liste over godkjente sykehus eller avdelinger. Slik liste opp-
trer for første gang i Årbok for den norske lægeforening i 1980.

Fra 1992 ble kravet utvidet til tre års tjeneste ved godkjent utdanningsinstitu-
sjon, og stillingen skulle være utlyst som «B-gren-stilling i hjertesykdommer». Mini-
mum to av årene måtte avtjenes ved regionsykehus, og det tredje (eller i praksis det
første) kunne være ved forhåndsgodkjent sentralsykehus med tilstrekkelig pasient-
grunnlag, aktivitetsnivå og kvalifisert bemanning. Minst seks måneder måtte være
ved overvåkningsavdeling og minst ett år ved kardiologisk laboratorium. Inntil ett
år av tjenesten kunne være felles med indremedisinsk hovedutdanning. Man snakket
derfor om en teoretisk minste utdanningstid på syv år etter autorisasjon som lege.
De nye reglene innførte også krav om prosedyrelister, dvs. at man måtte loggføre
hvor mange hjertekateteriseringer, pacemakerimplantasjoner etc. man gjorde. I mål-
beskrivelsen for utdanningen i hjertesykdommer het det: «Siktemålet er at en god-
kjent spesialist skal kunne ta selvstendig ansvar for hjertepasienter på fylkessykehus-,
sentralsykehus- og regionsykehusnivå, og skal kunne utøve selvstendig spesialist-
praksis i spesialiteten.»

I reglene fra 1975 var det ingen spesifiserte prosedyrekrav, de kom senere, men
man måtte gjennomgå 60 kurstimer i hjertesykdommer. I 1980 var kurskravet øket
til 120 timer, hvorav minst 60 timer i hjertesykdommer og minst 30 timer i indre-
medisin. Dette åpnet for betydelig dobbeltbruk av kurstimer, siden det er så stor
overlapping mellom hovedutdanning og grenutdanning. Fra år 2000 ble kurskravet
øket til 150 timer, hvorav 140 timer var obligatoriske kurs innenfor faget. Kravet
til kurs for spesialiteten hjertesykdommer i 2006 fremgår av appendiks til dette
kapitlet.

Prosedyrekravene er etter hvert skjerpet, og er i stor grad lagt opp til kravene til
Union Européenne des Medecins Spécialités (UEMS). Det innebærer at kardiologer
utdannet i EU/EØS-området lett kan flytte på seg. Man har etter hvert redusert kra-
vene til høyresidig hjertekateterisering fordi ekkokardiografien i stor grad er i stand
til å gi tilsvarende data. I stedet fokuseres det mer på koronar angiografi, som bak-
grunn for generell forståelse og for å stimulere egnede kandidater til å satse på invasiv
kardiologi. Ved de fleste sykehusene som driver med slikt, er det nå kardiologer som
gjør koronar angiografi og intervensjon (PCI, percutaneous coronary intervention).
Det er et sterkt ønske om at de som har klinisk erfaring, skal utføre prosedyrene.
Siden ekkokardiografi utføres ved alle sykehus og i spesialistpraksis, er dette etter
hvert den delen av prosedyreutdanningen som fokuseres sterkest for samtlige kandi-
dater. Dessuten kreves et stort antall EKG-tolkninger, belastningstester, nukleær-
medisinske undersøkelser, deltakelse i utredning og behandling av rytmeforstyrrel-
ser, inkludert innleggelse og ikke minst kontroll og oppfølging av pacemakere, tap-
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ping av væske fra perikardhulen, m.m. En del av undersøkelsene skal gjøres på barn,
for å lære om medfødte hjertefeil. For å gjennomføre hele utdanningen må avdelin-
gene altså ha samarbeidsavtaler med andre spesialiteter, slik som nukleærmedisin og
barnemedisin. Det er spesialitetskomiteen som fastsetter kravene til kandidatene, og
som kontrollerer at de er oppfylt. Dagens krav er vist i Appendiks.

Det stilles også krav til utdanningsavdelingene. De må ha et visst minste antall
hjertespesialister i forhold til antall godkjente utdanningsstillinger. Likedan må
befolkningsgrunnlag, utstyr, faglig aktivitet og internt undervisningsprogram være
tilfredsstillende. Legeforeningen innhenter årlig rapport som legges til grunn for om
spesialitetskomiteen skal tilrå fornyelse av godkjenningen. Stort sett går dette greit,
men det fremmes relativt ofte krav om justeringer for at godkjenningen skal opprett-
holdes. Med jevne mellomrom blir avdelingene også besøkt av komiteen for direkte
samtaler med kandidatene og de ansvarlige for drift og utdanning. Jevnt over kan
det slås fast at utdanningen har blitt mer i tråd med regelverket, slik at anmerknin-
gene har blitt færre.

Ansvaret for spesialistutdanningen
I perioden fra de første reglene ble vedtatt i 1918, til 1982, var spesialistreglene Den
norske lægeforenings ansvar. I 1980 ble spesialistutdanningen av leger formalisert
gjennom lov om leger. Loven trådte i kraft i 1982. Nå het det: «Kongen gir almin-
nelige forskrifter om godkjenning av spesialister innen en avgrenset del av medisins-
ke fagområder. Kongen kan også gi forskrifter om vilkår for å være spesialist og om
tilbakekall av slik godkjenning.» Det formelle ansvaret for spesialistutdanningen ble
nå lagt til Sosialdepartementet. I 1983 ble det delegert til Helsedirektoratet og i
1994 til Statens helsetilsyn etter omorganiseringen av de sentrale helsemyndig-
hetene. I 1982 delegerte Sosialdepartementet til Legeforeningen å behandle og av-
gjøre søknad som spesialist i medisin. Andre vedtak i Legeforeningens organer (krav
til utdanning, godkjenning av utdanningsinstitusjoner etc.) ble anbefalinger overfor
myndighetene, som formelt fattet beslutningene og var ankeinstans. Legeforeningen
mistet altså formelt øverste myndighet, men ble delegert å håndtere den faglige delen
av spesialistutdanningen som før. Nå var dette imidlertid ikke lenger kollegiale
regler, men regler for alle leger, uavhengig av foreningsmedlemskap. Den reelle inn-
flytelsen ble neppe svekket i særlig grad. Det kom også inn regler for hvordan uten-
landsk tjeneste og spesialistgodkjenning skulle håndteres.

Sosial- og helsedepartementet foreslo i Stortingsmelding nr. 24 (1996–97) å
opprette et «Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger» (NR), med representan-
ter fra staten, helseregionene, universitetene, Kommunenes sentralforbund og Den
norske lægeforening (med bare en representant). Dette skulle gi staten klarere ansvar
for spesialistutdanning og bidra til å forenkle/effektivisere utdanningsstrukturen for
legespesialister. Dette avløste tidligere ordninger for regulering av opprettelse av
legestillinger. NR fikk sitt eget sekretariat. Det ble utarbeidet fullstendige planer for
ny utdanning, men disse er lagt på is. For tiden er NR i seg selv under evaluering.
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Spesialitetskomiteen
Allerede i 1918, da de første spesialitetene ble opprettet, ble det etablert en «spesia-
listkomité» for hver spesialitet. Formålet var at kolleger innenfor det samme faget
skulle ha ansvar for å overvåke utdanningen, utdanningsstedene og kollegene under
utdanning. Komiteene skiftet senere navn til «spesialitetskomité», for å understreke
sitt fokus på det faglige, spesialiteten. Komiteen i hjertesykdommer har hatt bred
sammensetning, med representanter for minst tre av universitetsmiljøene, minst en
spesialist fra sentralsykehus og alltid en representant for Yngre legers forening, som
talerør for legene under utdanning. Forslag til kandidater har kommet fra Norsk
Cardiologisk Selskap, som er organisatorisk moderforening, men gjerne etter høring
i sykehusmiljøene. Sentralstyret i Den norske lægeforening står for den formelle
oppnevningen. Selv om komiteen i prinsippet konstituerer seg selv, har Sentralstyret
av og til pekt ut lederen.

Komiteene har ingen godkjenningsmyndighet, men innstiller overfor Sentralsty-
ret, som fatter formelle vedtak etter faglig råd fra de ulike spesialitetskomiteene.
Sykehus som ønsker å utdanne spesialister, sender inn sine planer for utdanning.
Disse vurderes og må godkjennes før utdanning starter. Likedan vedlikeholdes insti-
tusjonsgodkjenningen etter årlige rapporter om aktivitet, undervisningsprogram
m.m. Kandidater som har fullført sin utdanning i tråd med godkjente individuelle
utdanningsplaner, søker godkjenning hos Legeforeningen, som via faglig vurdering
i spesialitetskomiteen godkjennes i Sentralstyret.

Kandidater som har spesialistgodkjenning fra et EU-land, sender også søknad om
norsk godkjenning til Legeforeningen. Når disse har sin utdanning fra et EU-land,
blir norsk godkjenning gitt pro forma uten at spesialitetskomiteen kobles inn. Selv
om det har foregått en betydelig harmonisering i de siste ti årene, er det fortsatt bety-
delige nasjonale ulikheter i utdanningens innhold. Det betyr at en hjertespesialist
ikke alltid er en hjertespesialist etter norsk standard, men kan ha store kompetanse-
forskjeller i diagnostiske og terapeutiske prosedyrer. Noen har lite erfaring i pace-
makerbehandling eller ekkokardiografi, mens andre har lite indremedisin. Det er til
syvende og sist arbeidsgiverens ansvar å ansette en spesialist. Utdanning fra land
utenom EU/EØS blir individuelt vurdert. Figur 30.2 viser årlig godkjente hjerte-
spesialister utdannet i Norge og overført fra henholdsvis Norden og EØS-området.

Bukken og havresekken?
Mange har hevdet at en yrkesforening ikke burde ha så stor innflytelse på utdannin-
gen av egne spesialister. Det ville da være lett å sørge for begrensninger i utdannings-
kapasitet, med «selgers marked» og lønnsøkning som resultat. Historien viser noe
annet. På 80-tallet var det flere initiativ fra Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) der
hensikten var å øke utdanningskapasiteten. Aslaksen-utvalget vurderte behovet for
spesialister i hjertesykdommer, og publiserte sin rapport i aller første nummer av
Hjerteforum, det nystartede organet til NCS, i 1989. Man påviste stor mangel på
utdanningsstillinger. I 1986 var det vedtatt en ny stillingsstrukturavtale med blant
annet som siktemål å bedre balansen mellom utdanningsstillinger og overlegestillin-
ger ved sykehusene. Et uheldig biprodukt av denne avtalen var at mange utdan-
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ningsstillinger ble omgjort til overlegestillinger, særlig ved mindre sykehus. I de
neste numrene av Hjerteforum diskuterte man hvordan utdanningen burde organi-
seres for å øke effekten av utdanningsstillingene og øke kapasiteten. Ingen tok til
orde for reduksjoner. Komiteen påviste at om regelverket ble fulgt og alle satt i
utdanningsstillingene sine lengst mulig, ville utdanningskapasiteten reduseres fra syv
nye spesialister pr. år til fire. Dette var ikke forenlig med ønsket om å lage faste hjer-
tespesialiststillinger også ved de små sykehusene.

Etter hvert stilnet debatten, inntil NCS i 1992 utpekte Bjørnerheim-komiteen.
Den innhentet data direkte fra alle norske somatiske sykehus. Det ble spurt om lege-
stillinger av de ulike kategoriene, hvor mange man burde være, hvilke kvalifikasjoner
man burde ha, aktivitetstall, befolkning etc. Samtidig kjente man aldersfordelingen
av alle hjertespesialistene som var medlemmer av NCS og kunne beregne avgangen
fra faget i form av alderspensjonering. Slik var det mulig å estimere utviklingen i
antall spesialister i yrkesaktiv alder ved ulike utdanningskapasiteter. Det ble på ny
dokumentert at utdanningskapasiteten var redusert, og at det var behov for betydelig
økning. Resultatene ble publisert i Tidsskriftet i 1996 og ble brukt av NCS i lobby-
virksomhet for å øke utdanningskapasiteten. Man viste her at det var en mindre
økning i stillinger for hjertespesialister tidlig på 90-tallet enn for indremedisinere
generelt. Avdelingslederne ved de medisinske avdelingene ønsket i 1995 en betydelig
økning i totalt antall stillinger på landsbasis, fra 136 til 200 stillinger, mens det bare
var 17 reelle ledige stillingshjemler. Man beregnet at den årlige netto tilveksten av
spesialister ville falle til omkring null fra 1996 til 2001, og deretter være negativ på
grunn av øket andel pensjonering. Endring i arbeidsoppgaver, med flere kardiologer
involvert i koronar angiografi og koronar intervensjonsbehandling, ble spådd å øke
utdanningsbehovet ytterligere.

Figur 30.2. Antall årlig 

godkjente spesialister 

utdannet i Norge, Nor-

den og EØS. Av de god-

kjente fra utlandet har 

mange bare i liten grad 

praktisert i Norge.
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Figur 30.3 viser utviklingen av utdanningskapasitet i Norge, i form av B-gren-stil-
linger ved regionsykehusene. Disse lå konstant inntil midten av 90-tallet. Det var da
blitt tydelig at behovet var mye større enn kapasiteten, og lobbyarbeidet mot avde-
lingene og sykehuseierne hadde effekt. Det er fristende å tro at dette i stor grad
skyldtes den faglige argumentasjonen som komiteene hadde stått for. I den sammen-
hengen må man huske at også Spesialitetskomiteen i hjertesykdommer presset på
avdelingene for å få dem til å øke sin utdanningskapasitet. Dette skjedde både ved
regionsykehusene, der effekten var størst i antall utdannede, og ved mange sentral-
sykehus som opprettet utdanningsstillinger med godkjent utdanningstid 18 måne-
der. Komiteen hadde som hovedoppgave å være kontrollorgan, men opptrådte i stor
grad også som fødselshjelper for slike avdelinger ved å gi råd om tilrettelegging av
utdanning slik at den skulle bli godkjent. Figur 30.4 viser totalt antall hjertespesia-
lister sammenliknet med hovedspesialiteten indremedisin.

Kardiologi er et fag der utviklingen i betydelig grad har vært teknologidrevet. Det
betyr at man har brukt økende tid og ressurser på enkeltpasienter. Etter som for
eksempel behovet for nøyaktige ekkokardiografiske undersøkelser har økt i alle syke-

Figur 30.3. Siden alle ut-

danningskandidatene 

må innom gruppe 1 

sykehus, er kapasiteten 

der avgjørende for hvor 

mange som kan utdan-

nes. Kapasiteten økte fra 

midt på 90-tallet fordi 

det var dokumentert for 

liten tilvekst av spesialis-

ter.

Figur 30.4. Det var lenge 

en svak økning i hvor 

mange hjertespesialister 

som var utdannet totalt, 

og andelen i forhold til 

hovedspesialiteten indre-

medisin har vært påfal-

lende lav, i forhold til 

både fagets popularitet 

og behovet for mann-

skap.
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hus, har arbeidskraftbehovet økt tilsvarende. Samtidig har utviklingen ført til mind-
re behov for andre typer undersøkelser, for eksempel høyresidige hjertekateteriserin-
ger, slik at det også har skjedd besparelser. Utviklingen av non-invasive diagnostiske
teknikker og bedre blodprøver har gått parallelt med bedre medisiner, slik at andelen
av pasienter som kan hjelpes, har økt.

Omtrent halvparten av pasientene i indremedisinske avdelinger har hjertesyk-
dom som i alle fall en del av problemet. Dette tilsier behov for flere hjertespesialister.
Det ønskes minst en hjertespesialist ved alle sykehus, men fortsatt mangler mange
mindre sykehus dette, særlig i Nord-Norge. Selv to kardiologer i hver avdeling gir
begrenset kontinuitet. De større sykehusene trenger mange hjertespesialister. Det er
altså fortsatt behov for øket utdanningskapasitet.

NCS har siden 1997 hvert annet år samlet de fleste utdanningskandidater i hjer-
tesykdommer til faglig og fagpolitisk møte. Hensikten har vært å informere dem om
utdanningskrav og muligheter, i tillegg til å gi mulighet til å drøfte problemer både
med innhold og gjennomføring av utdanningen. Ikke minst har gruppearbeider der
kandidatene har diskutert konkrete problemstillinger, gitt gode tilbakemeldinger
om hvordan man har greid å møte utfordringene på ulikt vis rundt i landet. Derved
har de gode ideene kunnet spre seg.

Rekruttering
Sykdommer og medisinske spesialiteter har ulik prestisje. Dette er dokumentert
mange ganger i flere land. Dag Album ved Senter for helseadministrasjon, Univer-
sitetet i Oslo, publiserte i Tidsskriftet i 1991 en undersøkelse blant 98 leger og 39
andre helsearbeidere med relativt lang utdanning. Undersøkelsen tok sikte på å lage
to prestisjeskalaer, en for sykdommer og en for medisinske spesialiteter. Til sam-
menlikning ble spørsmålene også besvart av medisinstudenter både tidlig og sent i
studiet. Blant sykdommene kom hjerteinfarkt på førsteplass, før akutt myelogen leu-
kemi og hjernesvulster, mens angina pectoris, hjertekrampe, kom på fjerdeplass
blant leger og 13. plass blant annet helsepersonell. Blant spesialitetene kom nevro-
kirurgi på topp både blant leger og annet helsepersonell, med kardiologi på andre-
plass blant legene og tredjeplass blant annet helsepersonell. Thoraxkirurgi var på
andreplass blant annet helsepersonell og delt andreplass blant legene. Videre nedover
kom anestesiologi og generell kirurgi. Det er de dramatiske sykdommene med kon-
krete funn og gode behandlingsmuligheter som er mest populære. At de samtidig er
knyttet til store teknologiske nyvinninger og har høy vitenskapelig aktivitet, er heller
ikke negativt for populariteten. De medisinske studentene hadde tilsvarende oppfat-
ning som legene, med best sammenfall for avgangsstudentene.

Med denne bakgrunnen er det ikke rart at det er god søkning til utdanningsstil-
lingene i hjertesykdommer, mens andre spesialiteter har rekrutteringsvansker.
Resultatet er at mange slåss om beinet og bruker tid på å kvalifisere seg. Dette fører
til at alderen ved spesialistgodkjennning er blant de høyeste for noen spesialitet, selv
om den konkrete utdanningstiden ikke er lengre enn for andre grenspesialiteter,
med minimumstid syv år etter autorisasjon. Andelen som har kvalifisert seg ved å
gjøre vitenskapelig arbeid, er relativt høy. I 2003 hadde 31 % av yrkesaktive hjerte-
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spesialister doktorgrad, mot 15 % av det totale antallet spesialister. Dette er den
høyeste andelen blant de relativt store spesialitetene, de med over 200 yrkesaktive.
Selv om det er stor søkning til faget, er gjennomsnittsalderen for utøverne ikke langt
fra snittalderen for spesialister generelt, henholdsvis 53 år mot 51 år for menn og 47
år mot 49 år for kvinner.

Forholdet til indremedisin
I Europa er hjertesykdommer fra 2005 igjen blitt hovedspesialitet. Det arbeides for
at dette også skal skje i Norge. Det dreier seg da om en spesialitet med minst to års
utdanning i indremedisinske fag, og resten kardiologi. Ved de største sykehusene er
det allerede en «kvistspesialisering» innenfor kardiologi, med egne spesialister i ryt-
meforstyrrelser, non-invasiv diagnostikk og invasiv diagnostikk og behandling.
Voksne med medfødte hjertefeil (GUCH) er også en voksende gruppe. Ved mindre
sykehus trengs kolleger med større bredde og mer indremedisin. Dette betyr at man
må tilpasse sin utdanning i forhold til hvor man har tenkt å arbeide.

Kjønnsfordeling
Den første kvinnen som ble godkjent hjertespesialist, var Else Marie Lindset Ditlef-
sen, allerede i 1969. Hun var en markant kardiolog på 60- og 70-tallet. I 1980 var
det registrert 73 kardiologer, derav 7 kvinner. Disse var Else Marie Lindseth Ditlef-
sen, Anne Larsen, Liv Meldahl, Målfrid Miller, Anne-Marie Refsum, Liv Storstein
og Liv Hatle. Figur 30.5 viser utviklingen av kvinneandelen av hjertespesialister
over tid.

Andelen kvinner har økt betydelig i de senere år, men er fortsatt lavere enn i de
fleste spesialiteter. Mange kvinner som forsøkes rekruttert til faget, sier at arbeids-
mengden og vaktbelastningen taler mot å bli kardiologer, selv om faget i seg selv er
interessant. Ved utgangen av 2005 var det 261 yrkesaktive kardiologer under 70 år,
og av disse var 15 % kvinner. At kjønnsfordelingen vil komme til å endre seg bety-

Figur 30.5. I den tidlige 

fasen var andelen kvin-

ner relativt bra sammen-

liknet med indremedisin. 

Så kom et tiår med liten 

kvinnerekruttering, før 

man i det siste har fått 

en betydelig bedret til-

gang på kvinnelige spesi-

alister. Full kjønnsutjev-

ning vil fortsatt ta mange 

år.
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delig i årene framover, antydes ved at det i 2004 ble godkjent 7 kvinner og 12 menn
med norsk utdanning.

Norske hjertespesialister på europeisk nivå?
Norske kardiologer, sammen med blant andre britiske, nederlandske, tyske, bel-
giske, finske og franske kardiologer, holder et høyt internasjonalt nivå. Den norske
utdanningen ligger tett opp til de anbefalingene som er gitt i utdanningsprogram-
met utgitt av UEMS Cardiology Section. Siden kardiologi fra 2005 er egen hoved-
spesialitet i Europa, er det viktig med harmonisering. De fleste land strever nå for å
komme opp på nivå med de beste nasjonene. I Sverige og til dels Danmark har det
i de siste årene vært et påtrykk fra myndighetene til å ville minske prosedyrekravene.
Den videre utviklingen er usikker. Kvalitet koster.

Europeisk spesialistutdanning koordineres gjennom UEMS, og for hjertesyk-
dommer er Norge for tiden representert ved seksjonens president Jan P. Amlie. Otto
A. Smiseth og Olaf Rødevand har også i mange år vært aktive i arbeidet i UEMS.

Konklusjon
Norsk kardiologutdanning er i europeisk sammenheng konkurransedyktig på kvali-
tet. Det er en populær spesialitetsutdanning med god rekruttering. Det er imidlertid
ingen grunn til å hvile på laurbærene. Faget og samfunnet er i utvikling, og utdan-
ningens innhold må stadig kontrolleres og justeres. Dette krever at de mange frivil-
lige entusiastene fortsatt må holde seg på banen.

Appendiks
Spesialistregler pr. 01.01.2006
– spesialistgodkjenning i indremedisin
– 3 års tjeneste i hjertesykdommer
– inkludert i tjenesten må være 6 måneders tjeneste ved overvåkningsavdeling
– inntil 2 år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin
– søknad om spesialistgodkjenning skal vedlegges attestert liste over praktiske fer-

digheter/gjennomførte prosedyrer

Kursutdanning
150 timer, heri inngår 60 timer obligatoriske kurs fordelt på de to kursene Ekkokar-
diografi og Arytmibehandling.

Kursutdanning fra 01.01.08
150 timer, herunder følgende 4 obligatoriske kurs à 30 timer:
– arytmier
– ekkokardiografi
– koronar hjertesykdom og hjertesvikt
– medfødte hjertefeil
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Prosedyrer
24-timers EKG-monitorering 100
EKG 1000
Ekkokardiografi/doppler 300
Ekkokardiografi hos barn 25*
Elektrofysiologisk undersøkelse 25*
Hjertekateterisering, selvstendig 50
Koronar angiografi, assistanse 150*

Nukleærmedisinske undersøkelser 20*
Perikardiocentese 5*
Pacemakerinnleggelse 25
Pacemakerkontroll 50
Stresstest 300
Tolkning, koronar angiografi 300

* Krav om assistanse ved prosedyren

Summary

The development of speciality and specialist training
Specialities in Norwegian medicine have been developing since 1918. Both the content
and the education itself have been based on collegiate spirit. Cardiology was estab-
lished as a speciality in 1965, and was redefined as sub speciality within Internal medi-
cine in 1975. Since then, the training programme and the requirements for technical
procedures, educational courses etc. have been harmonized with the European guid-
elines. Medical speciality educations are mutually recognized between Norway and the
European Union. Cardiology is a popular branch of medicine, with high public recog-
nition and with many applicants for training positions. Until recently, there was male
dominance. In recent years, however, the female share in educational positions has in-
creased. The Speciality committee supervises both individual and institutional educati-
on programmes and gives the professional evaluation of the candidates, before the
Norwegian Medical Association, on behalf of the national health authorities, gives them
their board certificate. Since a significant proportion of hospital admissions are in car-
diology and the possibilities to diagnose and treat patients have increased, the need for
cardiologists has increased correspondingly. Even if the educational capacity has been
increased, there still are an inadequate number of cardiologists.
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