
EuroEcho var i år planlagt 
som kombinert digitalt og 
fysisk møte i Berlin, 9. – 12. 
desember. Mange hadde sett 
fram mot fysisk kongress 
med gode kollegiale face-
to-face diskusjoner og 
nettverksbygging. Dessverre 
ble det på grunn av raskt 
økende Covid-19 smitte 
gjennom høsten nødvendig 
å avlyse den fysiske 
gjennomføringen få uker 
før arrangementet. Vi har 
gjennom det siste 1 ½ året blitt 
vant til digitale møter, men de 
fleste er enige om at utbyttet 
ikke kan sammenlignes med 
fysisk kongress og de gode 
kollegiale diskusjoner som 
oppstår når man er samlet.
        Det var i år lagt opp til en 
noe kortere kongress over 2 
½ dag og med færre sesjoner, 
sammenlignet med tidligere år. 
Programmet besto i hovedsak 
av 40-minutters sesjoner og 
det var god balanse i tematisk 
innhold. Arrangøren lyktes 
også i å skape både praktisk 
nyttige sesjoner som fanger 
bredt, samtidig som man 
ikke gir slipp på mer spissede 
tema. Dette er nok en nøkkel 
for å opprettholde den store 
interessen det har vært for 
EuroEcho.
        Det var flere norske foredragsholdere 
som alle bidro med utmerkede 
presentasjoner. I tillegg var det 
utmerket bidrag fra norske forskere til 
abstractsesjonene. Arbeidsgruppen ønsker 
å gi en ekstra gratulasjon til Christine 
Rootwelt-Norberg (Oslo), som vant 
EuroEcho Young Investigator Awards for sin 
presentasjon «Disease progression rate is a 
strong predictor of ventricular arrhythmias 
in patients with cardiac laminopathy in a 
prospective cohort study”.
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        Påmeldingen fra norske kardiologer 
var god, men med utelukkende digital 
gjennomføring er det uvisst hvor stor 
deltakelsen faktisk var. Desember har vært 
svært presset også på norske sykehus og 
mange opplevde nok at det ble utfordrende 
å ta ut den planlagte kurspermisjon i år.
        Det er stor grunn til å berømme EACVI 
og programkomiteen for et godt program 
og god gjennomføring. Vi håper alle på 
mulighet for fysisk kongress i 2022!
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