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LEDEREN HAR ORDET

Under NCS høstmøte på Fornebu i 2012 ble 
yngre kolleger samlet til et uformelt lunch-
møte for å sondere mulighetene 
for starte en norsk interessegruppe 
for yngre kardiologer, unge forskere 
og leger i spesialisering i hjerte-
sykdommer. Under møtet kom 
det frem at det var interesse for 
å ha et forum for yngre kollegaer, 
men at de to store nasjonale 
møtene neppe var egnet som 
møtearena. Det blir lett slik at de 
yngre må stille bak de eldre i køen 
for å delta. Av den grunn ble det 
såkalte ”B-gren-møtene” etter-
lyst som et godt møtepunkt. B-grenmøtet 
hadde suksess både som sosialt møtepunkt 
og som kurs med godkjente kurstimer i 
spesialistutdanningen. I de senere årene 
har vi ikke lykkes i oppfølgingen av dette 
møtet. Et nytt initiativ er nå under arbeid i 
et samarbeid mellom spesialitetskomiteen i 
hjertesykdommer og NCS. Forhåpentlig kan 
B-grenmøtet være et godt utgangspunkt for 
å forsterke et nasjonalt nettverk, kanskje 
også med mulighet til å bygge europeiske 
relasjoner. 

I europeisk sammenheng er interes-
seorganisasjonen for yngre kardiologer, ESC 
Cardiologists of Tomorrow (CoT), i vekst. Det 
er nå 56 nasjonale grupperinger. Dette er 
en utvikling vi gjerne skulle sett at også våre 
yngre kollegaer kunne ta del i. CoT har de 
senere årene markert seg ved møter i regi 
av ESC. Yngre kardiologer får egne sesjoner, 
og det er opprettet interessegrupper innen 
de enkelte subspesialiteter. 

Hvorfor har interessen for dette 
initiativet vært relativt laber her hjemme? 
Hva skiller oss fra europeiske kardiolo-
ger? I europeisk sammenheng er leger i 
spesialisering gjennomgående yngre enn i 
Norge, særlig gjelder dette de som ønsker å 

subspesialisere seg innen laboratoriefagene 
i kardiologi. Dernest har vi en ulik geografisk 

fordeling med få felles møteplas-
ser i Norge. Av 396 spesialister i 
kardiologi tilsluttet NCS er 30 yngre 
enn 40 år. Ved årsskiftet var 206 av 
medlemmene i NCS også medlem-
mer i yngre legers forening. Det 
betyr at andelen av yngre kardiolo-
ger er økende, og en egen interes-
segruppe for yngre medlemmer av 
NCS er mer aktuell nå enn noen-
sinne. En slik interessegruppe er 
etterlyst og ønsket av NCS og ESC. 

I 2012 ble ESC Acute Cardio-
vascular Care Association (ACCA) opprettet. 
Den er en av de seks store sammenslutnin-
gene i ESC og er nå den raskest voksende 
«association». Et av målene med denne 
sammenslutningen er å definere kardiolo-
genes rolle i diagnostikk og behandling av 
akutt kritisk syke pasienter. Det arbeides 
for en bred og tverrfaglig tilnærming til 
pasienter med hjertesykdom med bruk av 
avanserte metoder i diagnostikk og behand-
ling. Implementering av utdanningsmoduler 
og læremidler, forskningsformidling og 
internasjonal nettverksbygging har skjedd 
raskt. ACCA er arrangør av egne kongresser 
og møter, utgir eget tidsskrift og lærebøker 
og har en elektronisk læringsplattform. Sett 
i lys av dette er det gledelig å se at det nå 
arbeides iherdig med å opprette en egen 
arbeidsgruppe innen dette feltet også i 
Norge. Organiseringen i norske sykehus er 
uensartet i forhold til kritisk syke hjerte-
pasienter. Et felles nasjonalt overbygg av 
interesserte fagpersoner vil være nyttig for å 
styrke fagutvikling og relasjonsbygging.

I løpet av vinteren planlegges et 
oppstartsmøte for interesserte kollegaer 
med mål om å danne et utgangspunkt for 
en ny arbeidsgruppe. Forhåpentlig kan 
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det etablerte nettverket med interesse for 
akutt kardiologi velge et interimsstyre og at 
oppretting av ny arbeidsgruppe behandles 
som sak på årsmøtet i mai i år. Initiativet er 
ønsket velkommen av arbeidsgruppene og 
styret i NCS. Det videre arbeid imøtesees 
med forventning og spenning. 
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