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LEDEREN HAR ORDET

Vi går inn i et nytt år med nye muligheter, 
ikke minst når det gjelder spesialistutdan-
nelsen. Omleggingen av utdannelsen går 
nå inn i sluttfasen. Spesialitetskomiteen 
i kardiologi har gjort en stor innsats for å 
sikre et godt innhold i utdannelsen. NCS 
har støttet opp om dette arbei-
det, ikke minst å få konkretisert 
læringsmålene gjennom utdan-
ningsløpet. Detaljer og formu-
leringer i læringsmålene kan 
selvsagt diskuteres og kritiseres. 
Men, konkrete læringsmål er et 
middel for å sikre en nasjonal fel-
les plattform i kardiologi nå som 
helseforetakene overtar ansvaret 
for utdannelsen. Dette kan også 
være med på å sikre rettighe-
tene til utdanningskandidatene 
og hindre at utdanning blir nedprioritert 
og amputert i tider med innstramminger 
og trange budsjett. Derfor må ambisiøse 
mål for spesialistutdannelsen ikke ses på 
som irritasjonsmoment, men et gode og en 
rettighet. Nå gjenstår det å se hvordan den 
endelige utformingen blir fra direktorat og 
departement. Uansett blir det fremdeles 
vi som skal overføre kunnskap og erfaring 
videre til dem som kommer etter oss, og 
noe kjennskap til de nye kravene i spesialist-
utdannelsen bør alle ha.

Aktiviteten i NCS og det norske 
kardio logiske miljøet er god, slik det fremgår 
av årsrapportene publisert i denne utgaven 
av Hjerteforum. Fagmøtene er et viktig 
element. NCS´ vårmøte blir i år i Oslo 24. 
– 26. mai og høstmøtet 25. – 27. oktober 

på Fornebu. Vår- og høstmøtene 
har hatt god oppslutning siste 
årene, ikke minst takket være godt 
organiserte møter med skikkelig 
faglig innhold. Mye av arbeidet bak 
møtene er basert på entusiasme 
og dugnads innsats. Verdien av 
møtene er ikke bare rent faglig, 
men at vi har felles nasjonale aren-
aer for diskusjoner, legge strate-
gier og ikke minst bli kjent med 
kardiologer fra hele landet. Derfor 
er det viktig at også de yngre 

kollegene får mulighet til å delta. NCS håper 
på fortsatt god deltakelse på våre møter, slik 
at tradisjonen kan videreføres. 

Norske kardiologer er også godt 
representert i felles europeiske organi-
sasjoner og på ESC sitt årlige møte som 
møteledere, foredragsholdere og med 
abstrakter. Tradisjonelt har vi hatt en relativt 
høy andel av innsendte abstrakter akseptert 
for presentasjon. Det er bra at vi som et lite 
land hevder oss internasjonalt.

Med ønske om et aktivt og godt nytt år!

Øyvind Bleie

GODT NYTT ÅR!

 


