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Lederen har ordet

Årsmøtet i NCS den 14. juni ble som vanlig 
avholdt under vårmøtet som denne gangen 
var slått sammen med nordisk-
baltisk kardiologikongress. De ufor-
melle diskusjonene i årsmøtet tok 
opp aktuelle forhold som påvirker 
aktiviteten i selskapet. 

Helsedirektoratets rapport 
og Legeforeningens utspill i forhold 
til ny spesialitetsstruktur ble gjen-
nomgått i lys av behandlingen av 
saken på Legeforeningens lands-
styremøte. Den største bekym-
ringen var knyttet til forslaget om 
nedkorting av utdanningsløpene. 
Årsmøtet var tilfreds med at Helsedirekto-
ratet går inn for opphør av dagens ordning 
med grenspesialiteter.

Norsk pacemakerregister ble over-
ført til Helse Sør-Øst RHF og Oslo universi-
tetssykehus, Ullevål i mai 2013. For NCS er 
dette en ønsket utvikling. Eierskap og drift 
av nasjonale kvalitetsregistre er en natur-
lig del av et offentlig helsevesen. Forut for 
overføringen av pacemakerregisteret var det 
inngått avtale med det svenske pacema-
ker- og ICD-registeret om modernisering og 
tilnærming av det norske registeret til det 
svenske registeret. Kostnaden ved denne 
endringen i programvare dekkes av NCS, 
utgiftsført dels i 2012 og dels i 2013.

Utgiftene til nytt dataprogram for 
pacemakerregisteret og lavere inntekter i 
driften av Hjerteforum førte til et forutsett 
underskudd i driften av NCS for 2012. Det 
er også forventet et underskudd i driften for 
2013 og 2014. For å begrense underskud-
det ga årsmøtet sin tilslutning til styrets 
forslag om opphør av tilskudd til publisering 
av doktoravhandlinger som bilag til Hjer-
teforum. Styret har så langt ikke funnet det 
nødvendig å foreslå økning i medlemskon-
tingenten med begrunnelse i at NCS fortsatt 

har relativt høy egenkapital. Hvor lenge 
dette kan videreføres må vurderes opp mot 

de inntekter vi kan forvente fra vår 
drift: Medlemskontingenten er nå 
den viktigste og sikreste inntekts-
kilde. Muligheten for overskudd 
fra vårmøtet og høstmøtet oppfat-
tes som varierende, og driften av 
Hjerte forum er i stor grad avhengig 
av annonsetilgangen.

Mye av de faglige aktivite-
tene i NCS foregår i regi av arbeids-
gruppene. Med endringen i møte-
struktur er arbeidsgruppene trukket 
tettere inn i arbeidet med høstmø-

tets faglige program. Arbeidsgruppene er 
i høstmøtet også tildelt tid av program-
met for egne møter som kan benyttes til 
arbeidsgruppenes årsmøter og valg. Styret 
i NCS ser gjerne at arbeidsgruppenes orga-
nisering, vedtekter og valgrutiner etter hvert 
blir mer ensartede. Dette må imidlertid ikke 
gå ut over arbeidsgruppenes egenart og 
faglige engasjement. Det er stor respekt for 
at dette organisasjonsarbeidet baseres på 
sen kvelds- og helgefritid for de kollegaer 
som har latt seg engasjere. I årsmøtet ble 
det fremsatt ønske om at styret utreder 
arbeidsgruppenes funksjon og arbeidsmåte 
i selskapet. Styret merket seg ønsket og vil 
gjerne i samarbeid med arbeidsgruppene 
arbeide for en felles forståelse av arbeids-
gruppenes plass i selskapet. Arbeidsgrup-
pene vil sammen med styret fortsatt være 
det viktigste elementet for å oppfylle ved-
tektenes formål om å ivareta kardiologenes 
faglige interesser.

Stein Samstad

Årsmøtet i norsk CardioLogisk 
seLskap med bLikk for fagpoLitisk 

aktivitet, økonomi og 
arbeidsgruppenes pLass i seLskapet.


