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Styret i NCS frem til 
31.08.2021
Leder: Ole Christian Mjølstad,
St. Olavs hospital
Nestleder: Erlend Aune,
Sykehuset i Vestfold
Sekretær: Geeta Gulati, OUS, Ullevål
Kasserer: Jan Otto Beitnes, OUS, 
Rikshospitalet
Styremedlem: Elizabeth Holme Jakobsen, 
Universitetssykehuset Nord Norge
Styremedlem: Erik Qvigstad, OUS,
Ullevål
Varamedlem (fast møtende):
Kristin Angel, OUS, Rikshospitalet
Sist avgåtte leder: Øyvind Bleie,
Haukeland universitetssjukehus
(Observatører: Cecilie Risøe Faglandsrådet/
fagstyret, Olaf Rødevand Hjerteforum og 
Eivind S. Platou NCS’ web).

Styret i NCS fra 01.09.2021
Leder: Ole Christian Mjølstad, St. Olavs 
hospital
Nestleder: Erlend Aune, Sykehuset i 
Vestfold
Sekretær: Geeta Gulati, OUS,
Ullevål
Kasserer: Kristin Angel, OUS,
Rikshospitalet
Styremedlem: Kristina Larsby, 
Universitetssykehuset Nord Norge

Styremedlem: Eivind Westrum Aabel,
OUS, Rikshospitalet (NYHA’s representant)
Varamedlem (fast møtende): Øyunn
Kleiven, Stavanger Universitetssykehus
Sist avgåtte leder: Øyvind Bleie,
Haukeland universitetssjukehus
(Observatører: Thor Edvardsen Hjerte-
forum, Magnus Topper NCS’ Web og
Eivind S. Platou NCS’ web).
Årsmøtet i NCS ble avholdt digitalt 
den 10. juni 2021 under NCS Vårmøte 
webinar. Referat fra årsmøtet ligger på 
NCS’ hjemmesider (www.hjerte.no) og er 
tilgjengelig for medlemmer av NCS. 

Styremøter
Det er i 2021 avholdt 10 styremøter 
og behandlet 73 saker. Alle møtene i 
vårsemesteret (7) ble avholdt digitalt. 
I høstsemesteret har det vært fysiske 
møter, hhv på Gardemoen 13. september, 
i forkant av NCS Høstmøte 27. oktober og 
i Oslo 25. november. NCS har bidradd til 
Legeforeningen med høringsinnspill i en 
rekke relevante saker – blant annet har det 
blitt avgitt en rekke uttalelser i forbindelse 
med Covid-19 pandemien. 

NCS’ arbeidsgrupper
Det vises til egne årsrapporter fra 
arbeidsgruppene. Det er ikke gjort noen 
endringer i organisasjonen i løpet av 2021. 
NCS er organisert med 8 arbeidsgrupper, 7 
fagspesifikke grupper samt NYHA, Norske 
Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe, dette i 
tråd med Den norske legeforeningens lover 

ÅRSRAPPORTER FRA STYRET, 
ARBEIDSGRUPPER OG 

KVALITETSUTVALGET I NORSK 
CARDIOLOGISK SELSKAP (NCS) 

2021
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og organiseringen innad i ESC (European 
Society of Cardiology). 
            Aktiviteten innad i arbeidsgruppene 
er varierende. Styret i NCS ønsker å tilstrebe 
økt aktivitet i arbeidsgruppene og har 
diskutert hvordan begge parter kan bidra i 
denne prosessen. 
            Det årlige møtet mellom arbeids-
gruppene, kvalitetsutvalg, forskningsutvalg 
og styret i NCS ble avholdt onsdag 27. 
oktober i forkant av Høstmøtet 2021.
Økonomien i arbeidsgruppene synes 
tilfredsstillende og helt i tråd med den 
enkelte arbeidsgruppes aktivitetsnivå. 

Kvalitetsutvalget
Kvalitetsutvalgets medlemmer var frem til 
31.august Vernon Bonarjee (leder, Stavanger 
universitetssykehus), Asami Røsner 
(Universitetssykehuset i Nord Norge) og     
Trine S. Fink (OUS, Rikshospitalet). 
            Trine S. Fink ønsket å fratre, Helge 
Røsjø (Akershus universitetssykehus) 
ble valgt inn og utgjør sammen med 
Vernon Bonarjee (leder) og Asami Røsner 
Kvalitetsutvalget for perioden 2021-23.
            NCS styre vil understreke den 
viktige jobben kvalitetsutvalget gjør ved å 
gjennomgå retningslinjer fra ESC og tilpasse 
disse til norske forhold. Vi mener at en slik 
nasjonal gjennomgang er med på å bedre 
god klinisk praksis. Nye retningslinjer med 
kommentarer blir publisert i Hjerteforum.

Forskningsutvalget
Forskningsutvalget i perioden 2019-21 har 
bestått av Jan Pål Loennechen (leder, St. 
Olavs hospital), Thor Edvardsen (OUS, 
Rikshospitalet) og leder av NCS, Ole 
Christian Mjølstad (ex officio). 
            De 2 førstnevnte stilte til gjenvalg, 
Forskningsutvalget for perioden 2021-23 
forblir således uendret. Forskningsutvalget 
vurderer de nominerte kandidatene til NCS’ 
forskningspris og innstiller på prismottaker. 

Hjerteforum og www.hjerte.no
Hjerteforum er en viktig kommunikasjons-
kanal i det norske kardiologiske miljøet 
og må tas vare på og støttes av våre 
medlemmer. Vi minner igjen om at 
vitenskapelige artikler publisert i 
Hjerteforum gir meritt og økonomisk 

uttelling både i universitetssystemenes 
og i helseforetakenes tellinger av publika-
sjonsaktivitet. Hjerteforum har i 2021 
som tidligere publisert fire nummer med 
tillegg av særtrykk av doktoravhandlinger. 
Norsk kardiologisk web (www.hjerte.no) 
gir oversikt over kongresser og aktiviteter, 
arbeidsgruppene i NCS og tilgang til 
Hjerteforum tilbake til 2007. Hjerteforum 
fra og med 2018 kan i sin helhet lastes ned 
og leses elektronisk. 
            Olaf Rødevand har vært ansatt som 
redaktør for Hjerteforum i totalt 16 år. 
Han ønsket å fratre etter nummer 4-21. 
Thor Edvardsen er ansatt som redaktør for 
Hjerteforum fra og med 1-22. 
            NCS vil få takke Rødevand for den 
enorme og forbilledlige innsats han har lagt 
ned for NCS og Hjerteforum, og ønske ny 
redaktør lykke til. 

Møteaktivitet i regi av       
NCS i 2021
Den fortsatt pågående pandemi har hatt 
konsekvenser for NCS møteaktivitet også i 
2021. 
            Det årlige Vårmøtet var planlagt i 
Tromsø i juni. På grunn av stor usikkerhet 
i tiden forut valgte man allerede tidlig å 
avlyse dette møtet. Vi avholdt et Vårmøte 
webinar 10. juni – dette ble sendt fra 
Legenes hus. Det var 2 faglige sesjoner av 
høy kvalitet, blant annet den tradisjonelle 
Guideline sesjonen der man belyste den nye 
retningslinjen for akutt koronarsyndrom. I 
tillegg ble NCS årsmøte avholdt under dette 
webinaret.  
            NCS Høstmøte ble avholdt som fysisk 
møte på Scandic Fornebu fra 28-30 oktober 
2021. Møtet ble arrangert på tradisjonell 
måte der komiteen bestod av Mette-Elise 
Estensen (leder, OUS Rikshospitalet), 
lederne for arbeidsgruppene i tillegg 
til representanter for NCS styre. Møtet 
hadde en usedvanlig høy faglig standard, 
arrangementet ble avholdt på en forbilledlig 
måte, og på nytt var det deltaker rekord 
med nærmere 400 delegater. I tillegg til det 
formelle program var det en omfattende 
møteaktivitet i løpet av disse dagene; 
arbeidsgruppene avholdt sine årsmøter, 
NCS avholdt styremøte og møte med 
arbeidsgrupper/utvalg. I tillegg en rekke 
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formelle og uformelle møter og samtaler, 
noe denne arenaen legger svært godt til 
rette for. 
            Norsk aften har vært en tradisjon 
under ESC’s årlige kongress. Årets kongress 
ble som kjent avholdt digitalt, og vi valgte 
derfor også å avholde en digital Norsk aften. 
Det ble satt ned en faglig komite, fokus 
for møtet var gjennomgang av kongressen 
samt diskusjon av publiserte retningslinjer. 
Møtet hadde stor oppslutning med over 
200 deltakere, tilbakemeldingene var svært 
gode. 

Den norske legeforening
NCS er en del av Legeforeningen og er en av 
46 fagmedisinske foreninger. En tydeligere 
og sterkere fagmedisinsk akse har vært 
et satsningsområde i Legeforeningen, 
og landsstyret vedtok i 2018 blant annet 
opprettelse av et Faglandsråd. Cecilie Risøe 
har frem til 31. august 2021 vært leder av 
Fagstyret i tillegg til at hun har vært NCS’ 
representant til Faglandsrådet. Hun gikk av 
som leder for Fagstyret etter endt periode, 
og NCS representeres nå i Faglandsrådet av 
leder og nestleder (vara).

Avgitte høringsuttalelser        
i 2021
NCS har i løpet av året avgitt sju 
høringsuttalelser til Legeforeningen om 
interne og eksterne saker.
• Legeforeningens erfaringsrapport om
 covid-19. 
• Veiledning av leger i spesialisering.
• Forslag om lovendring vedr medlemskap
 i tidligere hovedspesialitetsforening.
•  Endringer i Etiske regler for leger.
•  Utredning om organisering av 
 luftambulansetjenesten.
• Nasjonal retningslinje for behandling og
 rehabilitering ved akutt hjerneslag.
• Nasjonal faglig retningslinje for
 somatiske akuttmottak.

Nordisk-baltisk samarbeid
Møter i det nordisk-baltiske samarbeidet 
har blitt avholdt digitalt i 2021. Det har 

vært to møter som begge har omhandlet 
Nordisk Baltisk kongress (NBC). Denne 
var planlagt avholdt i Reykjavik i juni 
2021, men foreløpig flyttet til juni 2022. I 
skrivende stund er det fortsatt usikkerhet 
rundt dette arrangementet – om en fysisk 
kongress ikke lar seg gjennomføre vil 
den ikke bli avholdt digitalt. NCS deltar i 
arrangementskomiteen. 

Europeisk samarbeid
ESC er den viktigste samarbeidspartner 
innen fagutvikling for NCS. Flere norske 
representanter har sentrale posisjoner 
i ESC, deltar aktivt i arbeidsgrupper og 
assosiasjoner i ESC og i arbeidet med 
retningslinjer og faglige publikasjoner. 
Representanter fra styret i NCS har 
deltatt under flere møter også i 2021 – all 
korrespondanse har vært digital. Det årlige 
Spring Summit ble avholdt digitalt 4. og 5. 
mars 2021, NCS leder deltok.
            Det norske kardiologiske miljø 
har opprettholdt en høy deltakerandel 
under kongressene, og vi er svært godt 
representert både når det gjelder innsendte 
og aksepterte abstrakter. Alle norske 
abstrakter er referert i Hjerteforum. 

Ærestildelinger, priser og 
stipend
Rune Wiseth (St. Olavs hospital) ble tildelt 
NCS’ forskningspris for sin formidable 
vitenskapelige karriere. Prisen ble delt ut 
under årets Høstmøte hvor Wiseth også 
holdt sitt prisforedrag. 
            Under årets Høstmøte ble det også 
oppnevnt to nye æresmedlemmer. Olaf 
Rødevand for sin mangeårige karriere 
som redaktør i Hjerteforum og Ole 
Gunnar Anfinsen for sin rolle som leder av 
Kvalitetsutvalget gjennom en årrekke der 
han blant annet har jobbet frem dagens 
metode for håndtering/publisering av vår 
nasjonale utgave av ESC Guidelines. Begge 
gratuleres herved for en formidabel innsats 
for norsk kardiologi. 
            NCS har også i 2021 videreført 
ordningen med reisestipend til yngre 
medlemmer, men pga manglende 
kongresser har dette ikke vært aktuelt.
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Økonomi
Pandemien har i stor grad også påvirket 
økonomien for 2021. Det har vært 
manglende inntekter i forbindelse med 
at man ikke har kunnet avholde planlagt 
Vårmøte. Høstmøtet antas dog å ha gått 
med forventet positivt resultat. Man har i 
år klart å være tidlig ute med å avlyse ikke 

Arbeidsgruppen består fortsatt formelt 
av en nukleus med representanter fra 
hvert av universitetssykehusene samt to 
representanter fra andre helseforetak.  I 
praksis kan alle som er interesserte delta.  
Valgperioden som er i utgangspunktet 2 
år ble utvidet med 1 år grunnet pandemien 
(se årsrapport 2020). Ny leder er Trine 
Fink (OUS) og Peter Schuster (Haukeland) 
er avtroppende leder. Etter forslag fra 
valgkomitéen ble Brage Høyem (St Olav) 
valgt som nestleder (dvs leder fra 2023).
            Årsmøte ble avholdt under NCS 
høstmøte. Pacemakerregisteret er etablert 
og fungerer (dansk IT løsning, ref T 
Steen). AblaNor har gjennomgått revisjon, 
har publisert årsrapport for 2020 og 

ÅRSRAPPORT FOR 2021 – 
ARBEIDSGRUPPEN FOR 

HJERTEARYTMIER 

en oppsummering i hjerteforum. Det er 
planlagt validering av data og fortløpende 
forbedringer (rapporteket…)
            Planen om å forsøke å øke aktiviteten 
og samhold i det nasjonale arytmimiljøet 
som tross alt består av betydelig flere 
kardiologer enn abladører og implantører 
ble på nytt tatt opp og man håper at 
et virtuelt faglig møte for alle (som AG 
preventiv/sport) kan gjennomføres den 
nærmeste fremtiden. 
            Økonomisk har arbeidsgruppen ikke 
brukt en eneste krone

Peter Schuster,
avgått leder

mulige arrangement slik at man har unngått 
utgifter i forbindelse med planlegging og 
avlysningsgebyr. Etter styrets foreløpige 
vurdering har NCS en god økonomi for 
videre aktivitet på dagens nivå.

Trondheim 09.01.2022
Ole Christian Mjølstad, leder NCS
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Styrets sammensetning og 
oppgaver 
Styret har bestått i følgende medlemmer 
inntil årsmøtet 28. oktober 2021: Erik 
Ekker Solberg (leder), Charlotte Bjørk Ingul 
(nestleder, webredaktør), Jostein Grimsmo, 
Anne Kask, John Munkhaugen, Kjetil 
Retterstøl, Henrik Schirmer og Anne Grete 
Semb.
            Følgende styre ble valgt på årsmøtet 
28. oktober 2021: Charlotte Bjørk Ingul 
(leder), John Munkhaugen (nestleder), 
Jostein Grimsmo, Anne Kask, Kjetil 
Retterstøl, Henrik Schirmer, Anne Grete 
Semb, Erik Ekker Solberg, Maja-Lisa Løchen 
(ny medlem) og Elisabeth Kleivhaug 
Vesterbekkmo (ny medlem). Jostein 
Grimsmo ledet valgkomiteen. 

ÅRSRAPPORT FOR 2021 – 
ARBEIDSGRUPPEN FOR 

PREVENTIV KARDIOLOGI, 
HJERTEREHABILITERING OG 

IDRETTSKARDIOLOGI

Hovedoppgaven er å spre kunnskap 
om preventiv kardiologi og organisere 
aktiviteter og samarbeid som kan fremme 
kunnskap om og implementering av 
preventivt kardiologisk arbeid. 

Arbeidsmøter i gruppen 
Digitale styremøter ble utført pga. 
COVID-19-pandemien:
24. mars og 28. september
Årsmøte ble avholdt fysisk den 28. oktober 
på Scandic Hotel Fornebu.

Aktivitet 
Idrettskardiologisk webinar 
Ble arrangert i regi av AG preventiv for 
første gang 3 mars 2021 med over 200 
deltagere og 10 foredragsholdere.  For mer 
info se: https://n9.cl/iv2od.
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Idrettskardiologiske casemøter 
Vi har gjennomført 2 idrettskardiologiske 
digitale kasuistikkmøter med internasjonal 
ekspertise.

NCS’ kvalitetsutvalg: 
Erik Ekker Solberg og Øyvind Ellingsen 
skrev en uttalelse vedrørende «2020 ESC 
guidelines on sports cardiology and exercise 
in patients with cardiovascular disease» 
som ble publisert i Hjerteforum: https://
www.legeforeningen.no/foreningsledd/
fagmed/norsk-cardiologisk-selskap/
retningslinjer/2020-esc-guidelines-on-
sports-cardiology-and-exercise-in-patients-
with-cardiovascular-disease/
            John Munkhaugen og Maja-Lisa 
Løchen skriver en uttalelse vedrørende 
«2021 ESC Guidelines on cardiovascular 
disease prevention in clinical practice» som 
skal publiseres i Hjerteforum.

Internasjonale posisjoner
John Munkhaugen er nyvalgt Young 
ambassador EAPC (European Association 
of Preventive Cardiology), European Society 
of Cardiology.   
            Charlotte Ingul erstatter Henrik 
Schirmer fra 2022 som National CVD 
Prevention Coordinator EAPC, European 
Society of Cardiology. Hun er medlem i ESC 
Abstract Reviewing Committee.
            Anne-Grete Semb er sekretær/
web-coordinator ESC-cardiovascular 
pharmacotherapy working group, Nucleus 
medlem av EAPC primary Care and Risk 
Factor Management, medlem av congress 
program committee (CPC) og abstract 
grader for Europrevent, medlem av EAPC 
Task force for Risk Ractors og styremedlem/
co-director av ESC education courses: All 
About Clinical trials, Pharmacotherapy 
in Older People, Cardiovascular 
Pharmacotherapy in Women og EuroCVP. 
Hun er redaktør i European Cardiology 
Review og Mediterranean Journal of 
Rheumatology.
            Erik Ekker Solberg er senior consul-
tant i Section for sports Cardiology, ESC. 
Han er redaktør i EJPC.  
            Maja-Lisa Løchen er medlem i 
ESC EAPC Population Science and Public 
Health Section, varamedlem i EAPC 
Communication Committee, medlem i ESC 

Clinical Practical Guidelines Committee 
og medlem i EAPC Task Force Childhood 
Cardiovascular Health. Hun er redaktør i 
EJPC.  

Publikasjoner
«Lavere behandlingsmål for LDL-kolesterol 
bør innføres»
Kronikk. Kjetil Retterstøl, John Munkhaugen, 
Charlotte Björk Ingul, Jostein Grimsmo, 
Anne Kask, Henrik Schirmer, Anne Grete 
Semb, Erik Ekker Solberg 
https://tidsskriftet.no/2021/01/kronikk/
lavere-behandlingsmal-ldl-kolesterol-bor-
innfores

Saker
En sekundærprofylaksemodul ble innført 
i hjerteinfarktregistret mars 2021 og er 
et nytt verktøy sykehusene kan ta i bruk 
for oppfølging av hjerteinfarktpasienter. 
Oppfølgingsmodulen ble utarbeidet etter 
forespørsel fra AG preventiv. Hensikten er 
å få mer kunnskap om hvordan det går med 
hjerteinfarktpasienter etter utskriving fra 
sykehus. https://www.dagensmedisin.no/
artikler/2021/09/01/nytt-oppfolgingsverk-
toy-for-hjerteinfarkt-pasienter/

Hjertescreening i idrett
AG preventiv har sendt en henvendelse til 
NCS styre om å ta initiativ til å igangsette 
en formell norsk vurdering av Norges syn på 
hjertescreening i idrett. 

En pilot for anbud på 
blåreseptlegemidler: 
PCSK9-hemmere
Statens Legemiddelverk har fått i oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet å for-
berede en pilot for anbud på blåreseptlege-
midler for PCSK9-hemmere. NCS styre ble 
spurt om å rekruttere kliniske spesialister til 
blant annet å bistå i utformingen av vilkår 
for anbudskonkurransen. 
            AG Preventiv har foreslått Anne-
Grete Semb som deltaker. SLV ønsker 
en representasjon fra alle helseforetak 
og  NCS` styre har i tillegg foreslått John  
Munkhaugen og Elisabeth Vesterbekkmo  
fra AG Preventiv. 
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Forespørsel fra Novartis 
Vedrørende et nytt kolesterolsenkende 
legemiddel – Leqvio (inclisiran), en 
PCSK9-syntesehemmer, og ev. deltakelse 
i en studie. AG Preventiv har sent sine 
synspunkter til NCS styre.

Preventiv journalfrase
Arbeidet fortsetter med å få innført en 
preventiv journalfrase.  

Preventiv kardiologisk senter
Anne Kask har sammen med kolleger 
etablert et av de få kardiopreventivt senter 
i Norge.
            07.10.21 åpnet Preventiv kardiologisk 
senter ved Hjerteavdelingen, Haukeland 
sykehus, hvor både Hjerterehabilitering og 
Lipidpoliklinikken inngår.

Økonomi 
Midler ble utbetalt til:
Honorar til foredragsholdere på Idretts-
kardiologisk webinar.
Reiseutgifter for en medlem i AG til NCS 
høstmøte.

Oppsummering 
På tross av pandemien har AG preventiv 
hatt en stor og viktig aktivitet i 2021. I år 
fikk vi etablert en sekundærprofylaktisk 
modul i hjerteinfarktregistret som skal 
gi viktig informasjon vedrørende hvor 
godt vi behandler pasient i forhold til 
livsstilsendring og medikamentelt etter en 
hjerteinfarkt. Det første idrettskardiologiske 
webinaret ble gjennomført med stort 
interesse fra en bred faggruppe.
            NCS’ kvalitetsutvalg har spurt flere 
i AGs styre om uttalelse i forhold til to nye 
retningslinjer. SLV arbeider med en pilot 
for anbud på blåreseptlegemidler (PCSK9-
hemmere) hvor flere i styret i AG preventiv 
skal medvirke. Flere i AG preventiv sitt styre 
sitter sentralt i ESC arbeidsgrupper.
            På årsmøtet fikk vi møtes fysisk i 
forbindelse med NCS høstmøte på Scandic 
Fornebu. I 2020 ble styrevalget utsatt til 
2021 på grunn av pandemien. Ny leder, 
nestleder og 2 nye medlemmer ble valgt. 
Øvrige medlemmer ble gjenvalgt.

Charlotte Björk Ingul, leder

Styrets sammensetning
Erlend Eriksen (Haukeland Universitets-
sykehus, Leder)
Christian Eek (Oslo Universitetssykehus (OUS)
Oliver Meyerdierks (Akershus 
Universitetssykehus)
Rasmus Moer (LHL-sykehuset Gardemoen)
Eigil Fossum (OUS, Ullevål)
Knut Hegbom (St. Olavs Hospital)
Alf Inge Larsen (Stavanger Universitetssykehus)
Slobodan Calic (Sørlandet Sykehus Arendal)
Thor Trovik (Universitetssykehuset 
Sykehuset Nord-Norge, Tromsø)
Michael Uchto (Nordlandssykehuset, Bodø)
Leder/Økonomi: Erlend Eriksen
Ansvarlig for årsstatistikk: Svein Rotevatn

ÅRSRAPPORT FOR 2021 – 
ARBEIDSGRUPPEN FOR INVASIV 

ARBEIDSGRUPPE

Møter
NCS Høstmøtet 28.-30. oktober

Aktivitet
Det ble avholdt Årsmøte under Høstmøtet 
28. oktober. Erlend Eriksen ble gjenvalgt 
som leder. Utover dette har det vært 
jevnlige møter i Fagrådet for NORIC. 

Økonomi
Arbeidsgruppen har ikke hatt noen utgifter 
i 2021. 

Erlend Eriksen, leder
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Styrets sammensetning og 
oppgaver 
Arbeidsgruppens styre har siden valget 
25.10.2018 og fram til valget ved årsmøtet 
28.10.2021 bestått av: Espen Holte 
(leder), Bjørn Olav Haugen (nestleder og 
økonomiansvarlig), Johnny Vegsundvåg, 
Geir Høgalmen (webansvarlig), Jan Otto 
Beitnes (webansvarlig), Dana Cramariuc, 
Eirik Nestaas, Sigrun Skarstad, Anne 
Bjørhovde Rossebø. Sekretær velges i 
begynnelsen av hvert møte. Valgkomiteen 
har bestått av: Jan Otto Beitnes, Assami 
Røsner og Håvard Dalen.
            Espen Holte har vært medlem 
i organisasjonskomiteen for NCS’ Høstmøte.  

ÅRSRAPPORT FOR 2021 
– ARBEIDSGRUPPEN I 
EKKOKARDIOGRAFI

            Fra og med årsmøtet 28.10.2021 
består styret av: Bjørnar Grenne (leder og 
webansvarlig), Anne Bjørhovde Rossebø 
(nestleder), Sigrun Skarstad, Helge Skul-
stad, Gunvald Eivindson (økonomiansvar-
lig), Eirik Nestaas, Johnny Vegsundvåg, Jon 
Runar Christiansen, Sahrai Saeed.
            Valgkomiteen består av: Jan Otto 
Beitnes, Assami Røsner og Espen Holte.
           Representantene som gikk ut av styret 
ved valget i 2021 anerkjennes for den viktige 
innsatsen de har gjort.

Antall møter
Det har blitt avholdt to styremøter, hhv 
28.10.2021 og 14.12.2021 (digitalt møte), i 
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tillegg til årsmøte og valg i forbindelse med 
årets høstmøte 28.10.2021.

Aktivitet
Kurs og faglige møter
• Godkjente kurs i ekkokardiografi består av
 et grunnkurs (Ekkokardiografi I, 15 timer)
 og et videregående kurs (Ekkokardiografi
 II, 35 timer). Ekkokardiografi II er
 obligatorisk for grenspesialiteten
 Hjertesykdommer. Ekkokardiografi I er
 et grunnkurs i ekkokardiografi rettet mest
 mot spesialistkandidater i indremedisin
 og kardiologi, og forutsettes tatt før
 Ekkokardiografi II. I 2021 ble det avholdt
 ett Ekkokardiografi II kurs på digital
 platform (Ullevål sykehus, Oslo) og
 grunnkurset (Ekkokardiografi I) har vært
 gjennomført i flere regionale helseforetak.
 Ekkokardiografi I planlegges gjennomført
 i alle helseregionene i 2022. Ekko-
 kardiografi II arrangeres av Rikshospitalet
 i uke 11.
• AG ekko var med organisasjonskomiteen
 og deltok i utarbeidelsen av programmet
 til Kardiologisk høstmøte på Fornebu i
 oktobe 2021.

Arbeidsgruppens 
hjemmeside
• Arbeidsgruppens hjemmeside nås på
 www.ekkokardiografi.no, og inneholder
 informasjon om kurs og kongresser, lenker
 til aktuelle ekkokardiografisider, verdier
 fra normalmaterialer osv. 

Saker
• Grunnet pandemisituasjonen har det vært
 begrenset aktivitet med pågående saker. 
• Arbeidsgruppen valgte Andreas Valeur
 (Haukeland, Bergen) til ny EACVI HIT- 
 ambassadør ved valg 28.9.2021.
• Kurs i transøsofageal ekkokardiografi. Det
 er planlagt å gjenoppta kurset, som
 tidligere har vært arrangert i 2011
 (Trondheim) og 2014 (Ullevål) for å
 kvalitetssikre denne delen av
 diagnostikken med tentativt 1 kurs a
 2 dager hvert andre år. Det neste kurset
 vil sannsynligvis bli avholdt ved OUS
 Rikshospitalet høsten 2022.

• Arbeidsgruppen var sentral i
 organisasjonskomiteen og utarbeidelsen
 av programmet til Nordic Cardiac
 Imaging 2020, som skulle vært arrangert
 i forbindelse med det svenske vårmøte.
 NCI er utsatt til 2022 og i skrivende
 stund er tidspunkt ikke fastsatt. Det
 har kommet anmodning fra den svenske
 arrangementskomiteen om å stille
 økonomisk garanti. Saken har vært drøftet
 av styret og forelagt NCS. Det begrensede 
 budsjettet til arbeidsgruppen medfører 
 at arbeidsgruppen ikke har anledning til å 
 stille økonomisk garanti til arrangøren, 
 men vil tilstrebe å bidra med økonomisk 
 støtte til styrets medlemmer i forbindelse 
 med deltakelse.
• Kull 7 på ekkoteknikerutdanning ved 
 NTNU er planlagt for høsten 2022. Link 
 ligger på hjemmesiden til AG.
• EuroEcho 2021 var planlagt som fysisk og 
 digitalt møte i Berlin i desember, men pga 
 pandemisituasjonen måtte man dessverre 
 avlyse den fysiske delen av kongressen 
 på kort varsel. Det var et godt program 
 digitalt og med utmerket bidrag av norske 
 presentasjoner/abstracts.

Økonomi
Arbeidsgruppen har i 2021 ikke hatt egne 
inntekter. Budsjettet er nøkternt. Regnskap 
og revisjon inngår i NCS årsoppgjør.

Oppsummering
Året har vært preget av pandemien og 
mange planlagte møter (NCI, EuroEcho 
m.fl) ble avlyst. Et meget vellykket 
høstmøte ble arrangert på Fornebu i 
oktober med utmerket faglig og sosialt 
program. Årsmøte og valg av nytt styre ble 
gjennomført i forbindelse med høstmøtet. 
Arbeidsgruppen har en oversiktlig økonomi.

Bjørnar Grenne, leder
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Styrets sammensetning og 
oppgaver gjennom 2021
Thomas von Lueder, OUS (leder); Kristina 
Larsby, UNN (nestleder og kasserer); 
Rune Mo, St.Olav (tidl. leder); Lars 
Gullestad, OUS; Morten Grundtvig, Norsk 
hjertesviktregister; Torbjørn Omland, AHUS; 
Marit Aaronæs, Diakonhjemmet sykehus 
(webredaktør); Eva-Lill Rice, Helse MR; 
Stein Ørn, SU; Gaute Vollan, Haukeland; Leif 
Erik Vinge, UiO representant basalforskning. 
Kjell Pettersen. Maria Vistnes, Peder L. 
Myhre, m.fl.
            Æresmedlemmer: Arne Westheim, 
Eivind Myhre

Antall møter
Det ble avholdt digital styremøte mai -21 
og regulær årsmøte 28/10-21; dessuten en 
rekke faglige samlinger mellom enkelte AG 
medlemmer.

Aktivitet
Pandemien har naturligvis preget gruppens 
aktiviteter og i stor grad forhindret fysiske 
møter som vanligvis avholdes under NCS 
vårmøte og ESC Heart Failure kongressen.
Arbeidsgruppen har jobbet på flere fronter 
med å fremme faget. Ved utgang av 2020 
ble ESC Heart Failure Survey III med 
norske pasienter sluttført og databasen 
låst (nasjonal koordinator, Lars Gullestad). 
Dette prosjektet tar for seg implementering 
av gjeldende retningslinjer for hjertesvikt 
i den kliniske hverdagen, og er en meget 
relevant såkalt implementeringsstudie. 
ESC har dessuten i flere år jobbet med 
å lage en egen Atlas of Cardiology for å 
belyse omfanget av hjertekarsykdommer 
i Europa; ikke ulike velkjente de årlige 
AHA Statistics over dammen. ESC sin 
Heart Failure Association (HFA) har i 
tett samarbeid med ESC jobbet med å 
lage en egen hjertesvikt atlas, HF Atlas. 
Denne inkluderer rundt 40 parameter fra 

ÅRSRAPPORT FOR 2021 
– ARBEIDSGRUPPEN I  

HJERTESVIKT

epidemiologi, diagnostikk, bruk/tilgang til 
medikamenter, avansert sirkulasjonsstøtte 
inkl. LVAD, transplantasjon, og sågar tilgang 
til palliasjon ved hjertesvikt. AG Hjertesvikt 
har koordinert prosessen med å samle inn 
norske data, og det er gledelig at første 
utgaven av HF Atlas kom på trykk i 2021. 
Planen fra HFA er årlig oppdatering og 
forbedring av HFA Atlas.
            AG hjertesvikt ønsker dessuten å 
utvikle en enkel veileder i lommeformat 
til utredning og behandling av hjertesvikt 
beregnet for allmennleger, basert på de 
nyeste ESC retningslinjer som ble lansert 
under årets ESC kongress. Finansiering 
er ikke endelig avklart men den skal være 
uavhengig av industrien.  
            AG hjertesvikt har representant 
fra Norsk hjertesviktregister og man 
videreførte det gode samarbeid mellom AG 
og registeret, med gjensidig oppdatering. 
Morten Grundtvig som i mange år har 
vært faglig leder for hjertesviktregisteret 
redegjorde for siste årsrapporten. Det er 
verdt å merke seg at hjertesviktregisteret 
når høyeste kvalitetsklasse som er mulig 
for et register å oppnå, og har stadig 
bedre pasientgrunnlag. Hele rapporten er 
et meget solid stykke arbeid og omfatter 
138 sider og rikelig med illustrasjoner, 
tabeller mm. Som forventet så man i 
2020 en liten nedgang i førstegangsbesøk 
ved hjertesviktpoliklinikker på 6% fra 
2019 som nok skyldes pandemien. Bruk 
av de viktige hjertesviktmedisinene er 
adekvat selv om bruken av MRA kunne 
ligget enda høyere (aktuell 56%). Det er 
dessuten som tidligere utfordringer med 
at enkelte geografiske områder fortsatt 
står helt uten hjertesviktpoliklinikk. 
Rapporten er lett tilgjengelig på nettet: 
https://www.kvalitetsregistre.no/
register/hjerte-og-karsykdommer/
norsk-hjertesviktregister
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            Flere av AG medlemmer har avholdt 
dels virtuelle møter og aktiviteter ifm Heart 
Failure Awareness day i Mai. 
            Det ble som kjent lansert nye ESC 
guidelines for akutt og kronisk hjerte-
svikt under årets EC kongress. Per Anton 
Sirnes, Maria Vistnes og Peder L. Myhre 
fra AG hjertesvikt gjennomgikk disse og 
utferdiget en formell vurdering for NCS 
kvalitetsutvalget.
            Arbeidsgruppens hjemmeside har 
vært mindre prioritert og det er mange gode 
ideer for å «gjenopplive» denne.
            Det be avholdt valg under årsmøte: 
Thomas von Lueder gikk av etter fire år som 
AG leder. Kristina Larsby (UNN) ble valgt 
som ny leder, Peder L. Myhre (Ahus) ble 
valgt som nestleder, Eva Rice (Ålesund) ble 
valgt som kasserer, Maria Vistnes (OUS) 
ble valgt som webredaktør, og Rune Mo (St. 

Olav) ble bekreftet som AG representant for 
Hjertesviktregisteret.

Økonomi
Arbeidsgruppen får støtte fra NCS til å 
arrangere styremøter. Det er ikke lagt opp til 
aktiviteter som gir egne inntekter. Regnskap 
og revisjon inngår i NCS årsoppgjør.
Bevilgninger har i 2021 hovedsakelig gått til 
medlemskap for AG medlemmene i HFA.

Oppsummering
AG hjertesvikt er svært aktiv både nasjonalt 
og internasjonalt for å øke bevissthet og 
kunnskapsnivå rundt hjertesvikt samt 
å bedre utredning og behandling av 
pasientene. 

Thomas von Lueder,
avgått leder

Introduksjon
NCS Arbeidsgruppe i Kardiologisk 
akutt- og intensivmedisin ble opprettet 
i 2014. NCSs moderorganisasjon ESC 
har en underavdeling som heter Acute 
Cardiovascular Care Association (ACCA) 
og vår arbeidsgruppe er en norsk variant av 
denne. 
            Styret for 2018-21 har bestått av: 
Bjørn Bendz (Rikshospitalet, leder), 
Elizabeth Holme (UNN), Ane Dale (St 
Olav), Eirik Qvigstad (Ullevål, nestleder), 
Gard Svingen (Haukeland), Arne 
Didrik Høiseth (AHUS), Bjørn Haug 
(Helgelandssykehuset/AHUS) og Benthe 
Sjøli (Arendal).
            Det velges styrer for to år av gangen, 
men pga pandemien ble innværende styre 
sittende ett år ekstra.

ÅRSRAPPORT FOR 2021 
– ARBEIDSGRUPPEN I 

KARDIOLOGISK AKUTT OG 
INTENSIVMEDISIN

Aktiviteten for 
arbeidsgruppen 2020-21
Pandemien har preget det siste året og 
bidro blant annet til at det ikke ble arrangert 
fagseminar i Bergen vinteren 2021. 
Arbeidsgruppen har imidlertid vært delaktig 
i utarbeidelse av NCS Vårmøte og Høstmøte 
program. 
            Mye av arbeidet har også det siste 
året gått til å nå fram med våre synspunkter 
vedr «Rapport om intensivorganisering» 
som ble bestilt av de interregionale 
fagdirektørene i RHFene i 2019. Utvalget 
som utformet rapporten bestod av: 1 
anestesilege + 1 intensivsykepleier fra hvert 
RHF + 1 lege fra Norsk intensivregister, dvs. 
9 personer. Man kan slutte seg til det meste 
i rapporten, men NCS kom med følgende 
betenkninger:
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• Sammensetning. Utvalget som har laget
 rapporten består kun av medlemmer med
 bakgrunn fra anestesimiljøet. Det er ikke
 representativt for det norske samlede
 intensivmiljøet. Konsensus i 2014 om at
 intensivmedisin bør være et felles
 anliggende er det ikke tatt hensyn til.
• Kompetansekrav. Forslaget vedrørende
 legebemanning og kompetanse setter en
 stopper for leger med annen bakgrunn
 ved små og mellomstore sykehus. På
 regionssykehus setter utvalget krav om
 SSAI eller Europeisk intensiveksamen.
 En formell utdannelse er nødvendig, men
 hvordan bør diskuteres med alle
 involverte fagmedisinske foreninger.
• Kapasitetsvurdering. Intensivenheter
 henger nøye sammen med overvåkings-/
 intermediærenheter. Dersom vi har et
 godt utbygget mellomtrinn med over-
 våkingsenheter er behovet for dyre
 intensivsenger mindre. Dette kunne et
 bredt sammensatt utvalg fått bedre frem
 for fagdirektørene. 
Videre hadde NCS følgende øvrige 
kommentarer:

Organisering av 
intensivvirksomheten
Det er store forskjeller mellom de forskjel-
lige intensivavdelingene i Norge. Ved de 
større sykehusene/universitetssykehusene 
er det etablert både generelle medisin-
ske intensivenheter evt. kombinert med 
overvåking, samt spesialiserte hjertemedi-
sinske intensivavdelinger. De medisinske 
intensivenhetene behandler pasienter med 
multiorgansvikt med bl.a. hjertelidelse, 
respirasjonssvikt, infeksjoner, nyresvikt og 
intox.  Hjertemedisinske intensivavdelin-
gene behandler også multiorgansvikt, men 
her er hjertet primært det sviktende organ. 
Det dreier seg om hemodynamisk svært 
ustabile pasienter med behov for avansert 
farmakologisk terapi samt mekanisk sirku-
lasjonsstøtte (IABP, Impella, ECMO, LVAD, 
BiVAD). De ovenfor nevnte intensivavdelin-
gene er underlagt hjertemedisinske miljøer/
avdelinger, med unntak av Medisinsk inten-
siv ved Ullevål sykehus som tilhører Akutt-
medisinsk avdeling. Det er kardiologer som 
leder og driver avdelingene med tett og godt 

samarbeid med andre spesialister – ikke 
minst med anestesi. Ved mindre sykehus er 
det en annen type intensivavdelinger. Disse 
enhetene er ofte kombinerte medisinske og 
kirurgiske intensivavdelinger der spesialis-
ter i anestesi ofte har en mer sentral rolle 
i ledelsen, men hvor kardiologer/indreme-
disinere også bidrar aktivt. Det er således 
forskjeller i hvordan intensivavdelinger ledes 
og drives i Norge avhengig av blant annet 
sykehusets størrelse og lokal logistikk. NCS 
ønsker å presisere at det i et faglig perspek-
tiv er helt utenkelig at alle intensivavdelin-
ger skal drives av spesialister i anestesi, og 
aller mest uaktuelt er dette ved de hjerte-
medisinske intensivavdelingene.
            Hjerte og/eller medisinsk overvåking 
er også et viktig tilbud for behandling av 
rett pasient på riktig nivå. Det er flere 
pasienter som har behov for behandling på 
en overvåkingsenhet sammenlignet med 
de som har behov for intensivbehandling. 
Godt utbygde overvåkingsenheter er en 
viktig del av fleksibiliteten og beredskapen 
i norske sykehus i aksen: Sengepost – 
overvåking – intensivenhet. Mange av 
overvåkingsenhetene drives av kardiologer, 
ofte i samarbeid med andre spesialiteter. 
Overvåkingsenhetene bør også løftes opp 
i det videre arbeid med å bygge et godt 
pasienttilbud, samt nødvendig beredskap 
ved alle sykehus.

Kompetanse/etablering av 
intensivmedisin som et eget 
kompetanseområde
NCS understreker behovet for god og tverr-
faglig kompetanse innen intensivmedisin 
ettersom feltet er multidisiplinært. Man har 
de siste årene hatt stort fokus på å etablere 
et høyt faglig nivå ved våre intensivavdelin-
ger – både i kjernetiden og på vakttid. Ved 
alle universitetssykehusene er det faste 
intensivkardiologer som har tilegnet seg 
et svært avansert kompetansenivå, både 
innen diagnostikk og avansert hemody-
namisk behandling, inklusive mekanisk 
sirkulasjonsstøtte. Man har dannet et 
nasjonalt nettverk av intensivkardiologer i 
regi av NCS Arbeidsgruppe i Kardiologisk 
akutt og intensivmedisin. Videre er det de 
siste årene drevet et nordisk utdannings-
program i avansert hemodynamikk som 
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har kommet alle universitetssykehusene til 
gode. NCS har også etablert, etter mal fra 
Europeans Society of Cardiology (ESC), en 
egen arbeidsgruppe i kardiologisk akutt og 
intensivmedisin og flere norske kardiologer 
deltar i ESC utdanningsprogram inne feltet 
med avsluttende eksamen. 
            NCS støtter således dannelsen av 
et kompetanseområde i intensivmedisin. 
Denne krevende delen av medisinen vil 
dra nytte av at man fortsetter å fokusere 
på tverrfaglighet der hver spesialitet bidrar 
med sin spisskompetanse og at man bygger 
opp grupper av spesialister som i felleskap 
kan håndtere intensivpasienter.

Videre utvikling av saken i 
2021
22.03.21 ble det avholdt et møte med 
fagdirektørene i HF og Helsedirektoratet 
vedrørende intensivkapasiteten mm i Norge. 
Fagdirektørene valgte å nedsette en gruppe 
der følgende punkter skulle diskuteres:
1. Definisjoner av intensiv (med nivå 1,2 og
   3) og overvåking/intermediær
2. Se på behov for intensiv- og
    overvåkingsenger 
3.  Kompetanseområde i intensivmedisin
Fristen ble satt til 1. mai og Rune Wiseth
fikk i oppdrag å lede gruppen. Det gikk
imidlertid ikke mange dagene før gruppen 
fikk beskjed om å stoppe arbeidet inntil 
videre. Begrunnelsen var pandemien, men 
det var også angivelig pga protester fra 
anestesi-miljøet – spesielt i HSØ.

            Saken er derfor fortsatt uløst fra 
vårt ståsted og Årsmøtet ble enige om å 
henvende seg i linjen for å høre mer om 
status for saken.

Årsmøtet 
Dette ble avholdt 28.10.21 i forbindelse med 
NCS Høstmøte på Fornebu (se eget referat)

Valg av nytt styre til 
Arbeidsgruppen
Følgende ble valgt for 2021-2023:
Njord Nordstrand (Rikshospitalet, leder), 
Per Rønning (UNN), Grete Slettom (St 
Olav), Eirik Qvigstad (Ullevål, nestleder), 
Gard Svingen (Haukeland), Arne Didrik 
Høiseth (AHUS), Anna Ulstein Guldal 
(Ålesund) og Sverre Høie (Arendal).

Fagmøte i regi av 
Arbeidsgruppen
Dette skal arrangeres i Bergen 17.02.22.

Eventuelt
Det ble foreslått og vedtatt på Årsmøtet 
at arbeidsgruppen skal sende et revidert 
utkast til nye læringsmål for spesialiteten 
Kardiologi til NCS-styret. Dette skal ha økt 
fokus og krav til kompetanse innen
Kardiologisk akutt og intensivmedisin.

Bjørn Bendz, avgått leder
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Styrets sammensetning og 
arbeidsfordeling
•  Elisabeth Leirgul (Haukeland 
    Universitetssjukehus, Bergen), leder
•  Tony Andre Josefsen (Sykehuset Østfold
    Kalnes) 
•  Ola Gjesdal (Oslo universitetssykehus
    Rikshospitalet, Oslo) nettredaktør
•  Assami Røsner (Universitetssykehuset
    Nord-Norge, Tromsø)
•  Anders Thorstensen (St. Olavs Hospital,
    Trondheim) kasserer

Møter i arbeidsgruppen
Det er avholdt 4 digitale styremøter. 
Arbeidsgruppens årlige fagmøte ble avlyst 
på grunn av pandemirestriksjoner.
Det ble avholdt et åpent møte i arbeids-
gruppen 28/10 i forbindelse med NCS´ 
Høstmøte. 
Årsmøte med valg er planlagt 25/1-2022.

Kurs og faglige møter
Obligatorisk kurs: Kurset «Voksne med med-
født hjertefeil» ble avholdt digitalt i   uke 39.
            Det har siden 2017 vært arrangert 
felles årskurs i medfødte hjertefeil for 
barnekardiologer og kardiologer ved OUS, 
Rikshospitalet, som samarbeid mellom   
Barnekardiologisk seksjon og Hjerteme-
disinsk avdeling ved Rikshospitalet. Det 
arrangeres som 6 samlinger à 2 dager, med 
i hovedsak praktisk læring om de ulike med-
fødte hjertefeilene. 
            NCS´ høstmøte 28.-30. oktober 
på Fornebu med en felles parallellsesjon 
med Arbeidsgruppe for Arytmi: ”Ablasjon 
av arytmier ved medfødt hjertefeil” ved 
Odland, OUS, Rikshospitalet, ”Device/Pace-
makerbehandling hos voksne med medfødt 
hjertefeil” ved Lyseggen, OUS, Rikshospi-
talet, ”Arytmistorm – hvordan håndtere den 
hvis du ikke kan abladere” ved Solheim, HUS, 
og ”Nye AF guidelines” ved Løchen, RiTø.

ÅRSRAPPORT FOR 2021 – 
ARBEIDSGRUPPE FOR VOKSNE 
MED MEDFØDTE HJERTEFEIL

Aktuelle spørsmål som 
diskuteres i arbeidsgruppen
Fagmiljøet har i mange år arbeidet for å 
etablere et nasjonalt register for pasienter 
med medfødt hjertefeil. I 2015/2016 ble det 
besluttet etablert et nytt kvalitetsregister 
for denne pasientgruppen ved OUS-Riks-
hospitalet, med intensjon om utvidelse til 
et nasjonalt register på sikt. Registeret er 
under opparbeidelse, og det arbeides også 
for å opprette tilsvarende registre ved de 
andre universitetssykehusene.
       Gruppen har avholdt årlige faglige møter 
på Gardermoen for hele arbeidsgruppen 
som har vært nyttig til bygging av faglig 
kompetanse og relasjonsutvikling i miljøet, 
og vil fortsette med dette. Neste møte er 
planlagt i januar 2022.

Internettside
Hjerte.no/Kongenitt Web-ansvarlig er
Ola Gjesdal (medlem av styret). 
            Det er uklart i hvor stor grad arbeids-
gruppen har behov for informasjon via en 
egen nettside, og oppdatering av siden har 
ikke vært prioritert i 2021. Hva slags ønsker 
og behov som foreligger for informasjon 
på nettsiden vil bli tema for diskusjon på 
Årssmøtet i januar 2022.

Økonomi
Arbeidsgruppen har ikke hatt egne inntekter 
og ingen utgifter i 2021. 

Oppsummering
Faget er under stor utvikling, og arbeids-
gruppen bidrar aktivt til å bygge faglig   
kompetanse og et solid miljø. Vi forventer 
videre økning av behov for helsetjenester til 
voksne med medfødte hjertefeil, og arbeids-
gruppen vil arbeide videre med å utvikle 
faget og øke kompetanse på de mindre 
sykehusene.

Elisabeth Leirgul, leder
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Styrets sammensetning og 
oppgaver
Grunnet COVID-19 pandemien ble valg 
av medlemmer utsatt ett år og bestod 
derfor inntil årsmøtet i oktober 2021 av 
leder Trygve Sundby Hall (OUS, Ullevål), 
nestleder Eivind Westrum Aabel (Gjøvik/
OUS Rikshospitalet), sekretær Ida Skrinde 
Leren (Diakonhjemmet Sykehus), kasserer 
Sidsel Fredheim Karlsen (UNN Tromsø), 
webansvarlig Daniela Melichova (Sørlandet 
sykehus Arendal) og utdanningsansvarlige 
Malgorzata Magelssen (St. Olavs hospital) 
og Thuy Mi Nguyen (Sørlandet sykehus 
Kristiansand/OUS Rikshospitalet). 
            Nytt styre ble valgt på årsmøtet 2021 
og består nå av leder Eivind Westrum Aabel 
(Sykehuset Innlandet Gjøvik/OUS RH), Ida 
Skrinde Leren (Diakonhjemmet Sykehus), 
Sidsel Fredheim Karlsen (UNN Tromsø), 
Malgorzata Magelssen (St. Olavs hospital),
Thuy Mi Nguyen (Sørlandet sykehus 
Kristiansand/OUS Rikshospitalet), Espen 
Ellingsen Moe (Sørlandet sykehus Arendal/ 
OUS Rikshospitalet) og Frøydis Bakken 
(UNN Narvik). 
            Roller for den kommende perioden vil 
bli fordelt ved første styremøtet til det nye 
styret.

Antall møter
Det ble avholdt ett styremøte i august 2021. 
Referater fra styremøtet og årsmøtet ligger 
tilgjengelig på arbeidsgruppens hjemmeside 
(viser til NYHA-gruppens fane under 
arbeidsgrupper på www.hjerte.no).

Aktivitet
Det arbeides kontinuerlig med å synliggjøre 
NYHA via facebook-gruppen og vi har i 
tillegg søkt å rekruttere nye medlemmer 
ved å orientere om gruppen på de kursene 
som arrangeres som ledd i spesialisering 
mot hjertesykdommer. NYHA har også 
det siste året vært aktive opp mot ESC 
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og styrets leder deltok på ESC Spring 
Summit 2021. Vi har i tillegg forberedt 
program og arrangering av kurset «Fra lege 
i spesialisering til ferdig kardiolog» som er 
planlagt gjennomført den 27.01.2022 på 
Gardermoen. Kursutgiftene er søkt dekket 
av NCS, og det er åpnet for å søke om støtte 
fra Utdanningsfond III i Legeforeningen til 
reise og opphold dersom kurset godkjennes 
av avdelingsleder og veileder lokalt.

Kurs og faglige møter
Arbeidsgruppen hadde aktiv deltakelse 
under Kardiologisk høstmøte på abstrakt- 
og kasuistikksesjonene, og har i tillegg 
planlagt for kurset «Fra lege i spesialisering 
til ferdig kardiolog» som vi mener er et 
spennende tiltak for yngre leger med 
interesse for spesialisering i hjertesykdom 
(se over).

Nytt valg på årsmøtet 2022
På grunn av COVID-19 pandemien ble 
Kardiologisk høstmøte 2020 avlyst og 
årsmøtet for 2020 ble derfor utsatt til 2021. 
Valget i 2021 ble derfor gjeldende for det 
kommende året inntil høsten 2022, hvor det 
i henhold til vedtektene blir arrangert et nytt 
valg av styremedlemmer (valg i partallsår 
ivaretar at ny leder i NYHA kan være aktuell 
og meldes som foreslått NYHA-kandidat til 
NCS-styret påfølgende år). Eivind Westrum 
Aabel er nåværende NYHA-representant i 
NCS styret.

Arbeidsgruppens digitale 
fora
Arbeidsgruppen drifter en oppdatert hjem-
meside på www.hjerte.no og en aktiv face-
book-gruppe. Hjemmesiden på www.hjerte.
no fungerer som en god informasjonsplatt-
form med kliniske lenker og informasjon 
om kommende møter som er aktuelt for 
yngre kardiologer. Facebook-gruppen brukes 
til å holde medlemmer oppdatert og for 
meningsutveksling mellom medlemmene.



hjerteforum   N°1/ 2022/ vol 3527

Økonomi
Arbeidsgruppen får støtte fra NCS til å 
arrangere styremøter. Det er ikke lagt opp til 
aktiviteter som gir egne inntekter. Regnskap 
og revisjon inngår i NCS årsoppgjør. NYHA 
har i løpet av 2021 kun hatt utgifter til ett 
oppmøte-styremøte grunnet COVID-19 
og dette har medført mindre utgifter enn 
budsjettert. Regnskapet for 2021 går derfor i 
positiv balanse.

Oppsummering
NYHA er nå vel etablert som en 
arbeidsgruppe i NCS og vi søker å 
forbedre muligheter, aktiviteter og 
utdanning av yngre leger med interesse for 
hjertesykdommer. Aktiviteten i 2021 har 
vært fokusert på forbedring av rekruttering 
til gruppen og planlegging av kurset «Fra 
lege i spesialisering til ferdig kardiolog» i 
januar 2022.

Trygve Sundby Hall, avtroppende leder 
Eivind Westrum Aabel, påtroppende leder

Sammensetning av 
kvalitetsutvalget (KU)
Sammensetning av kvalitetsutvalget (KU)
Vernon V. S. Bonarjee (leder), Assami     
Rösner, Trine S. Fink t.o.m. juni 2021. 
Trine Fink ønsket ikke gjenvalg og på NCS 
digitalt årsmøte ble 
            Helge Rørvik Røsjø valgt inn som nytt 
medlem av KU.
            Vi takker Trine for innsatsen og 
ønsker Helge velkommen.
            Det kom fire guidelines fra ESC i 
2020. Disse var 
1) 2020 ESC/EAS Guidelines for the
 management of adult congenital heart
 disease 
2) 2020 ESC Guidelines for the diagnosis
 and management of atrial fibrillation 
3) 2020 ESC Guidelines for the manage-
 ment of acute coronary syndromes in
 patients presenting without persistent
 ST-segment elevation 
4) 2020 ESC Guidelines on sports cardio-
 logy and exercise in patients with cardio-
 vascular disease. 
I løpet av høsten 2020 ble disse vurdert av 
norske fageksperter og deres tilbakemeldin-
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ger ble benyttet når KU skrev sine vurderin-
ger til NCS styret.
            Fagekspertenes uttalelser og våre 
kommentarer ble først forelagt styret i NCS 
på et nettbasert styremøte 04.02.21. Vi 
anbefalte at NCS skulle slutte seg til disse 
retningslinjene (endorse), og etter noen 
justeringer ble anbefalingene vedtatt på et 
nytt nettmøte den 04.03.21. Uttalelsene 
er publisert i Hjerteforum og på Norsk 
Kardiologisk Web. 
            Heller ikke i 2021 ble det arrangert 
NCS vårmøte på ordinær vis grunnet 
Covid 19 pandemien. Et digitalt møte ble 
gjennomført den 10 juni 2021der et av 
sesjonene presenterte 2020 NSTEMI 
guidelines. 
            I høstsemesteret har vi startet 
arbeidet med å evaluere fire nye guidelines:
1) 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing
 and cardiac resynchronization therapy 
2) 2021 ESC Guidelines for the diagnosis
 and treatment of acute and chronic heart
 failure 
3) 2021 ESC Guidelines on cardiovascular
 disease prevention in clinical practice
4) 2021 ESC/EACTS Guidelines for the
 management of valvular heart disease
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Ifølge statuttene til NCS` forskningspris 
skal «prisvinneren ha bidratt vesentlig til å 
markere kardiologisk forskning nasjonalt 
og internasjonalt, med en vitenskapelig 
produksjon av internasjonal standard og 
som direkte eller indirekte har påvirket 
behandlingen av pasienter med hjerte- og 
karsykdom.» 
            Prisen har vært delt ut siden 1979 og 
det gjør inntrykk å lese listen over tidligere 
mottakerne. Det er gode forskere, gode 
klinikere, gode undervisere og ikke minst 
høyt respekterte kolleger. Det er godt å se at 
prisen henger høyt, og årets prisvinner føyer 
seg fint inn i rekken.
            I år som i fjor var det godt kvalifiserte 
nominerte, og vurderingskomiteen har hatt 
en utfordrende oppgave. Den opprinnelige 
komiteen var inhabil, og i samråd med styret 
i NCS ble en ny komite satt sammen av ett 
varamedlem og to settemedlemmer fra 
styret. Leder for forskningsutvalget fungerte 
som sekretær. Komiteen kom enstemmig 
fram til en verdig prisvinner.
            Årets prismottaker har en høy forsk-
ningsproduksjon og har gjort seg vitenska-
pelig bemerket nasjonalt og internasjonalt. 
Mottakeren har 111 registrerte publikasjoner 
i PubMed. Studiene har typisk vært klinisk 
relevante, ofte randomiserte multisenter-
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Jan Pål Loennechen

studier, publisert i de høyest rangerte tids-
skriftene og flere med lederkommentarer. 
Han har veiledet 17 PhD kandidater og har 
nå flere PhD-kandidater enn noen gang. Han 
er en av to ledere i en Klinisk akademisk 
gruppe for videreutvikling av ultralyd-
teknologi og CT koronar angiografi.
            Vinneren er en meget god under-
viser og har fått pris som beste foreleser av 
medisinerstudentene ved NTNU. Han har 
vært leder og foredragsholder ved en rekke 
kurs i videre- og etterutdanning av kolleger 
og har vært redaktør og medforfatter i 4 
faglitterære bøker.
            Årets prisvinner har vært leder for 
NCS og har en klar og ledende stemme i 
nasjonale møter. Ikke sjelden kommer han 
med kloke konklusjoner som gir konsensus i 
kontroversielle problemstillinger. 
            Dette er altså en solid vitenskaps- og 
fagperson. Likevel er det en egenskap som 
det har vært bred enighet om å fremheve, 
nemlig prisvinnerens enestående evne til å 
legge til rette for at andre skal lykkes. Det 
er tydelig at dette er et iboende ønske hos 
han. Spesielt gjelder det for de som ønsker 
å drive forskning i en travel klinisk hverdag. 
Det er en ære og en stor glede å gi prisen til 
klinikksjef og professor Rune Wiseth ved St 
Olavs Hospital og NTNU.

Det er sendt forespørsler til eksperter og 
alle guidelines er fordelt. Svarfrist er primo 
desember 2021. Vi regner med å bli ferdig 
med arbeidet i løpet av året.
             ESC møte for nasjonale guidelines-
koordinatorer ble avholdt 26 mars 2021. 
Også dette møte ble avholdt som et digitalt 
møte der undertegnede representerte NCS.

Økonomi
Kvalitetsutvalget hadde ingen spesielle 
utgifter i 2020 ettersom det ikke var aktuelt 
med reiser og reiseutgifter til møter. Alt 
arbeid i utvalget var nettbasert. 

Vernon V. S. Bonarjee, leder


