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LEDEREN HAR ORDET

TAKK FOR MEG!

Da er det tid, etter 3 år, å takke av som leder 
i Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) for å 
slippe andre til. Det har vært en lærerik 
posisjon og veldig hyggelig! Uten unntak 
har norske kardiologer vært positive og 
hyggelige og villige til å gjøre en innsats for 
NCS ved forespørsel. Vi har hatt et godt og 
lojalt styre som har jobbet godt 
sammen. Noen fortsetter og noen 
nye kommer inn. Takk til alle som 
bidrar til dette gode kollegiale 
fellesskap. Det er en dugnad og 
en stafett som ikke fungerer uten 
hver enkelt.

Stein Samstad takker 
for seg i NCS styret etter 15 år 
og 9 måneder, 5 år som leder. 
Ingen har hatt så langt styreverv 
eller sittet så lenge i lederposi-
sjon! Han ble velfortjent utnevnt 
til æresmedlem i NCS under 
vårmøtet  i Trondheim. Gratulerer og takk, 
Stein!

Vårmøtet i Trondheim var godt orga-
nisert med et meget godt program, det var 
god deltakelse som gir fortsatt tro på dette 
møtet som en viktig og fungerende faglig og 
sosial møteplass.

Arbeidet i NCS har mange fasetter, 
fra styrets arbeid som organisator og kon-
takt med legeforeningen, European Society 
of Cardiology (ESC), myndigheter og andre. 
Dette er viktige oppgaver med hensyn til 
spesialitet og utdanning i tillegg til organi-
sering av møter for oss alle. Mange deltar. 
Det er mange langsiktige saker, så som 
kardiologi som egen spesialitet. Slike saker 
går gjennom flere styrer. Grunnlaget er lagt 
av dem som gikk foran, nå ser vi fruktene av 
arbeidet.

De siste årene har NCS vært 
representert med fagspesialister i en del av 
review-prosessene til de forskjellige faglige 
retningslinjer 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. Norske fagspesialister 

utnevnt av kvalitetsutvalget gjennomgår i 
tillegg retningslinjer med tanke på norske 
forhold. Ikke alt europeisk passer inn i vår 
hverdag. Ofte vil spesielle norske forhold og 
regionale forhold i Norge medføre forskjel-
lige vurderinger.

Vår vurdering av faglige retnings-
linjer er viktig, og vi kan komme 
med tilbakemeldinger til ESC Gui-
delines Committees om vi finner 
punkter det er verdt å stille spørs-
mål ved. Vi ser at noen av våre 
innspill tas opp i ESC for planleg-
ging av neste utgave av retnings-
linjer. Faglige retnings linjer fra 
internasjonale eksperter blir ofte 
oppfattet som det ypperste innen 
kunnskapsbasert medisin. Kvali-
teten på retningslinjene varierer. 
Noen ganger er selv de sterkeste 
anbefalinger dårlig begrunnet. Vi 

kan bidra til endringer i retningslinjer med 
vår faglige gjennomgang. Det er viktig fordi 
NCS har høy faglig anseelse i Norge, og 
våre holdninger til faglige retningslinjer har 
betydning, både faglig og politisk.

At det er svakheter i internasjo-
nale retningslinjer må vi leve med. Det er 
tidligere, etter en grundig faglig gjennom-
gang, publisert at bare 15 % av amerikan-
ske kardiologiske retningslinjer var basert 
på studier av høy kvalitet. Dette åpner for 
videre forskning og kvalitetsarbeid. 

Det er viktig at vi fortsatt prioriterer 
våre egne møter. Jeg vil minne om at vårmø-
tet og høstmøtet er våre viktige nasjonale 
arenaer for å møtes og for gode foredrag og 
faglige diskusjoner som bidrar til utdannin-
gen i kardiologi.

Alle medlemmer i NCS er også 
medlemmer i ESC og kan benytte seg av 
ressurser som ESC byr på. 

NCS som faglig forening spiller en 
viktig rolle, og det er viktig at et bredt utvalg 
av kardiologer er representert i foreningen. 

Vi konstituerer i høst et nytt styre, og 
det er naturlig å ha en representant fra vår 
nyeste arbeidsgruppe NYHA (Norske yngre 
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hjertelegers arbeidsgruppe) i styret, nettopp 
fordi det er viktig å ha de unge med. Det bør 
være interesse for å delta i dugnaden, det er 
en ære å være med i NCS’ styre! 

Uten nyrekruttering vil ikke avdelin-
gene i sykehus, private praksiser eller NCS 
fungere på sikt. Derfor, slipp ungdommen 
til!

Takk for meg! 

PS! Jeg fortsetter i styret 2 år til, som sist 
avgåtte leder.

Terje Steigen


