LEDEREN HAR ORDET

KONGRESSER OG
SPESIALISTUTDANNING
tidligere. Jeg vil anbefale alle å logge seg inn
(medlemsnummer i NCS) og se på de faglige ressursene som finnes der, utover retningslinjer. For eksempel webinarer og ESC
365 hvor man kan finne foredrag
og lysbilder fra ESC-kongressen.
ESC har også tatt initiativ
for å styrke kvinnelige ledere innen
kardiologi. Det er svært gledelig
å opplyse at en norsk kardiolog
ble valgt ut til å delta på Women
Transforming Leadership Programme
i Oxford. Dette er omtalt i dette
nummeret av Hjerteforum, så jeg
skal ikke avsløre hvem. Gratulerer!
NCS’ styre har nylig avgitt
en høringsuttalelse til Legeforeningen omkring utdanning av
legespesialister: utredning av Helsedirektoratets og RHF-enes oppgaver i fremtidig
spesialitetsstruktur. Det er en omfattende
omstrukturering av spesialitetsstrukturen
som diskuteres, og mange viktige elementer
er ennå ikke ferdigbehandlet. Legeforeningen er bekymret for å få en perifer og
utydelig plass i den fremtidige spesialitetsstrukturen, og denne bekymringen deles av
NCS. Den faglige utviklingen går raskt, og
det er aktive klinikere som best er i stand
til å bringe ny utvikling i sitt fagfelt videre
til utdanningskandidater. Disse er godt
representert i det systemet vi har med en
spesialitetskomité som har ansvar for et
nasjonalt overblikk i utdanningen og kan
påpeke styrker og svakheter. Det er viktig
å tilse at vi har en nasjonalt lik utdanning
og at innholdet i spesialitetsutdanningen
reflekterer oppdatert klinisk praksis. RHFene er tiltenkt en større rolle i dette, men
RHF-ene har allerede mange utfordringer.
Økonomi og diverse kapasitetsforskjeller
kan påvirke spesialitetsutdanningen i en slik
ramme og skape uheldige forskjeller. Vi er
bekymret for at lokale kapasitetsbehov kan
komme til å gå foran god utdanningskvali-

Det var gledelig mange nordmenn som deltok på den årlige ESC-kongressen som i år
ble arrangert i London. Selv om finansiering
av møtedeltakelse har endret seg betydelig
de senere årene er det mange
norske leger og forskere som får
til å delta på dette største og kanskje viktigste kardiologimøtet.
Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) gjorde seg godt
gjeldende på møtet i London.
Mange deltok med abstrakter og
presentasjoner og innsendte norske abstrakter holdt godt faglig
nivå, noe som avspeiler seg i høy
grad av aksepterte bidrag.
De siste årene har NCS
vært representert med fagspesialister i en del av review-prosessen til de
forskjellige retningslinjene utarbeidet av
ESC. Dette har kommet som et tillegg til det
omfattende arbeidet som NCS’ kvalitetsutvalg gjør med vurdering av nye retningslinjer
i norsk faglig sammenheng. Med bakgrunn
i dette var vi invitert til å delta i det som
kalles «My NCS» (NCS betyr her National
Cardiac Society) sammen med flere lands
kardiologiske foreninger. Norske kardiologer deltok blant annet med foredrag om
problemstillinger relatert til 2015-retningslinjene og i quiz om tidligere retningslinjer. Dette var engasjerende for mange av
NCS-medlemmer som gjorde en kjempeinnsats. Dette er omtalt i dette nummeret av
Hjerteforum.
Det er viktig at vi fortsatt prioriterer våre egne møter. Jeg kan ikke la være å
minne om at NCS’ vårmøte og høstmøte er
våre viktige nasjonale arenaer for å møtes
og for gode foredrag og faglige diskusjoner
som bidrar til utdanningen i kardiologi.
Alle medlemmer i NCS er også
medlemmer i ESC og kan benytte seg av
ressurser som ESC byr på. ESC’ hjemmeside
er modernisert og lettere å finne fram i enn
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tet. Legeforeningen bør ha en formalisert
rolle i ny spesialitetsstruktur, og den type
kompetanse som spesialitetskomiteene
representerer, bør også ha en viktig rolle i
spesialistutdanningen.
Til slutt passer det da å minne om de
nye, forbedrede sjekklister, prosedyrelister
og attestasjonsskjema for gjennomføring
av spesialistutdanning i hjertesykdommer,
gjeldende fra 17.09.2014 og obligatorisk fra
01.01.2018. Det vil si at for dem som nå er
i en tidlig fase av spesialistutdanningen, vil
dette være obligatorisk.
Terje Steigen
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