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avdeling ved OUS, Rikshospitalet. Det 
arrangeres som 6 samlinger à 2 dager, med 
i hovedsak praktisk læring om de ulike med-
fødte hjertefeilene. 

NCS’ vårmøte og høstmøte 2020 
måtte avlyses av smittevernhensyn.

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 kvalitetsre-
gister for denne pasientgruppen ved OUS, 
Rikshospitalet, 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 arbeids-
gruppen som har vært nyttig for bygging 
av faglig kompetanse og relasjonsutvikling 
i miljøet, og vil fortsette med dette. Neste 
møte er planlagt i juni 2021.

Internettside
Hjerte.no/Kongenitt er nettadressen. Web-
ansvarlig er Ola Gjesdal (medlem av styret). 

Web-siden er beregnet for kolleger 
som arbeider med feltet og inneholder både 
faglige og administrative innlegg. 

Økonomi
Arbeidsgruppen har ikke hatt egne inntek-
ter. Gruppens driftsmidler blir i hovedsak 
brukt til å dekke det årlige faglige møtet på 
Gardermoen. 

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

ÅRSRAPPORT 2020 FRA ARBEIDSGRUPPEN 
I EKKOKARDIOGRAFI 

Styrets sammensetning og 
oppgaver
Arbeidsgruppens styre har siden valget 
25/10-18 bestått av: Espen Holte (leder), 
Bjørn Olav Haugen (nestleder og økono-
miansvarlig), Johnny Vegsundvåg, Geir 
Høgalmen (web-ansvarlig), Jan Otto Beit-
nes (web-ansvarlig), Dana Cramariuc, Eirik 
Nestaas, Sigrun Skarstad, Anne Bjørhovde 
Rossebø. Sekretær velges i begynnelsen av 
hvert møte.

Espen Holte har vært medlem i orga-
nisasjonskomiteen for NCS’ høstmøte. 

Antall møter
Grunnet pandemien har det ikke blitt 
avholdt noen fysiske møter. Etter ønske fra 
styret i NCS ble årsmøte utsatt til neste års 
høstmøte. Det foreligger derfor ikke noen 

møtereferat. Det som har vært av aktivitet i 
arbeidsgruppen har pågått på mail. 

Aktivitet
Kurs og faglige møter

 y Godkjente kurs i ekkokardiografi består 
av et grunnkurs (Ekkokardiografi I, 15 
timer) og et videregående kurs (Ekko-
kardiografi 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 2020 ble det avholdt 
ett Ekkokardiografi II-kurs på en digital 
plattform (Haukeland universitetssjuke-
hus, Bergen) og 2 grunnkurs (Bergen og 
Oslo). Så snart pandemisituasjonen til-
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later det vil en starte opp med grunnkurs 
i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø. 

 y Arbeidsgruppen i ekkokardiografi var 
med organisasjonskomiteen og deltok i 
utarbeidelsen av programmet til kardio-
logisk høstmøte, som ble avlyst grun-
net pandemisituasjonen. Valget som 
skulle vært avholdt i forbindelse med 
årets høstmøte ble utsatt til neste års 
høstmøte i samråd med styret i NCS. 
Alle medlemmene bekreftet at de blir 
værende i sine posisjoner frem til valget 
neste år. Bekreftelsen skjedde per e-post 
til leder av arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppens hjemmeside
Arbeidsgruppens hjemmeside nås på www.
ekkokardiografi.no, og inneholder infor-
masjon om kurs og kongresser, lenker til 
aktuelle ekkokardiografisider, verdier fra 
normalmaterialer osv. Geir Rasmus Høgal-
men og Jan Otto Beitnes er web-ansvarlige.

Saker
 y Grunnet pandemisituasjonen har ikke 

arbeidsgruppen fått jobbet noe aktivt 
videre med pågående saker. 

 y Kurs i transøsofageal ekkokardiografi 
(TØE). Det er planlagt å begynne igjen 
med kurs i TØE for å kvalitetssikre denne 
delen av diagnostikken, med tentativt ett 
kurs á to dager årlig. Det første kurset vil 
sannsynligvis bli avholdt ved OUS, Riks-
hospitalet så snart pandemisituasjonen 
tillater det.  

 y Arbeidsgruppen har vært sentral i orga-
nisasjonskomiteen og utarbeidelsen av 
programmet til Nordic Cardiac Imaging 
Meeting (NCI) 2020, som skulle vært 
arrangert i forbindelse med det svenske 
vårmøte.  NCI ble også utsatt grunnet 
pandemien.

 y Kull 6 på ekkoteknikerutdanning ved 
NTNU startet høsten 2020. Link ligger 
på hjemmesiden til arbeidsgruppen.

Økonomi
Arbeidsgruppen har i 2020 ikke hatt egne 
inntekter. Budsjettet er nøkternt. Regnskap 
og revisjon inngår i NCS’ årsoppgjør.

Oppsummering
Året har vært preget av pandemien og alle 
planlagte møter (årsmøte, høstmøte, NCI 
2020) har blitt avlyst grunnet pandemien. 
Valget ble utsatt til neste års høstmøte i 
samråd med styret i NCS og alle medlem-
mene i arbeidsgruppen blir værende i sine 
verv frem til valget neste år. Så snart pande-
misituasjonen tillater det vil en starte opp 
med kursaktiviteten. Inntil videre vil kurs-
komiteene vurdere en digital plattform der 
det synes hensiktsmessig og den tekniske 
løsningen er tilfredsstillende. Arbeidsgrup-
pen har en oversiktlig økonomi.

Espen Holte
Leder for arbeidsgruppen i ekkokardiografi 

15.12.2020

ÅRSRAPPORT 2020 FRA NCS’ 
ARBEIDSGRUPPE FOR HJERTESVIKT

Styrets sammensetning og 
oppgaver
Thomas von Lueder, Oslo universitetssyke-
hus (OUS), Ullevål (leder); Kristina Larsby, 
Universitetssykehuset Nord-Norge (nest-
leder); Rune Mo, St. Olavs hospital (tidl. 
leder); Lars Gullestad, OUS, Rikshospitalet; 
Morten Grundtvig, Norsk hjertesviktregis-
ter; Torbjørn Omland, Akershus universi-

tetssykehus; Marit Aarønæs, Diakonhjem-
met Sykehus (webredaktør); Eva-Lill Rice, 
Ålesund sjukehus; Stein Ørn, Stavanger 
universitetssjukehus; Gaute Vollan, Hauke-
land universitetssjukehus; Kjell Pettersen, 
privatpraktiserende kardiologer; Leif Erik 
Vinge, Diakonhjemmet Sykehus og Univer-
sitetet  i Oslo, representant for basalfors-
kning. Æresmedlemmer: Arne Westheim og 
Eivind Myhre.




