
Til punkt ii a) Nasjonalt anbefalte kurs i hjertesykdommer for felles del II indremedisinske fag (FIM)  
 
Formålet med felles del II i indremedisinske fag er å gi alle leger god kompetanse til å håndtere 
indremedisinske problemstillinger utenfor egen spesialitet i vaktsammenheng. Tidligere 
undersøkelser har vist at rundt 40 % av indremedisinske akuttinnleggelser skyldes en kardiologisk 
problemstilling. Helse Sør-Østs RegRåd i hjertesykdommer mener at anbefalte kurs i del II bør støtte 
opp om og gjenspeile at basiskompetanse i hjertesykdommer er meget viktig i vaktsammenheng, og 
fagområdet bør ikke avspises med 14,7 % av kurstimene (5 av 34 dager). 
 
RegRådet mener at både EKG-kurset, ekko-I-kurset og grunnkurs i hjertesykdommer er viktige. Ideelt 
sett bør alle de tre kursene videreføres i ny spesialistutdanning, eventuelt etter en gjennomgang av 
hvorvidt øvrige anbefalte kurs kan reduseres i omfang og likevel inneholde det som er nødvendig for 
god vaktkompetanse.  
 
Dersom dette ikke er mulig, anbefaler rådet at ekko-I-kurset beholdes fordi det vil kreve betydelige 
ressurser om all opplæring av et stort antall LIS i andre spesialiteter skal gjennomføres ved 1:1-læring 
med kardiolog, og at EKG-kurset slås sammen med grunnkurset. Innholdet i dagens grunnkurs må i så 
fall reduseres slik at kurset inkl. EKG-innhold lar seg gjennomføre på 5 arbeidsdager og ikke 
forutsetter at LIS må nedlegge betydelig arbeid på fritiden. 
 
Verken ekko-I-kurset eller EKG-kurset bør flyttes til del III hjertesykdommer. Målgruppen for kursene 
er først og fremst leger i andre spesialiteter, ikke leger som er under utdanning i hjertesykdommer. 
 
Til punkt b) Læringsmål og prosedyrer for hjertesykdommer del III  
Etter diskusjon ble RegRådet enige om å be RegUt HSØ om å videreformidle følgende ønsker om 
endringer i læringsmål og prosedyrer:  
 

i. HJE 002 - Gjennomført minst 150 belastnings-EKG, hvorav minst 50 på mistanke om 
koronarsykdom. Kravet er svært høyt i forhold til dagens praksis og ikke lenger i tråd med 
ESCs retningslinjer for ischemidiagnostikk. Antall prosedyrer bør reduseres, og koplingen til 
koronarsykdom bør utgå. 
Forslag til endret læringsmål: HJE 002 - Gjennomført minst 50 belastnings-EKG. 
 

ii. MR cor er blitt et stadig viktigere diagnostisk verktøy. Det er ingen eksplisitte krav til 
kunnskap om MR ut over det som fremkommer i HJE 003: Ha kunnskap om en eller flere 
bildebaserte stresstester, herunder ekkokardiografi, MR og nukleærmedisinske tester. Her er 
MR en av flere mulige modaliteter for å oppfylle læringsmålet.  
Forslag til endring: Kunnskap om MR cor som et diagnostisk verktøy bør innføres som et 
læringsmål og knyttes til et minimum antall prosedyrer.  
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