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Arbeidsgruppen i Ekkokardiografi Årsrapport 2019 

 

1. Styrets sammensetning og oppgaver: 

Arbeidsgruppens styre har siden valget 25/10-18 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. 

Espen Holte har vært medlem i organisasjonskomiteen for NCS’ Høstmøte.  

  

2. Antall møter 

Det er avholdt to styremøter i år, 24/10-18 og 4/12-19, samt årsmøte 24/10-19. Referater fra 

styremøtene og årsmøtet legges ut på arbeidsgruppens hjemmeside på 

http://www.ekkokardiografi.no. 

 

3. Aktivitet 

3.1 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 2019 ble det avholdt ett Ekkokardiografi II kurs 

(St Olavs hospital, Trondheim) og 4 grunnkurs (Trondheim, Tromsø, Bergen, Oslo). 

Det er (nok) behov for årlige grunnkurs i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø.  

• Kardiologisk høstmøte ble arrangert på Fornebu 24.-26. oktober 2019. AG ekko var 

medarrangør av høstmøtet og deltok aktivt i utformingen av program og arrangement.    

 

 

 

3.2 Arbeidsgruppens hjemmeside 

http://www.ekkokardiografi.no/
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Arbeidsgruppens hjemmeside nås på www.ekkokardiografi.no, og inneholder informasjon om 

kurs og kongresser, lenker til aktuelle ekkokardiografisider, verdier fra normalmaterialer osv. 

Tidligere har en del kurs- og møteforedrag blitt lagt ut som PDF-filer, det meste er nå 

tilgjengelig via referater i hjerteforum. Det ble derfor på siste styremøte beslutte å avslutte 

denne praksisen. Geir Rasmus Høgalmen og Jan Otto Beitnes er webansvarlige. 

 

3.3  Saker 

• Forslaget om å øke antall kurstimer for ekkokardiografi II (øke med 1 dag for nye 

bildedannende teknikker), ble støttet fult ut av spesialistkomiteen og vedtatt av Dnlf i 

2019. Første kurs med 5 dager vil gå ved Haukeland sykehus i 2020. Kurskomiteen vil 

i fellesskap utarbeide en mal for innholdet til den ekstra dagen.  

• AG har jobbet med å muligheten for systematisk registrering av klaffeproteser og 

endokarditter. Det er allerede vedtatt å registrere alle implanterte klaffeproteser i ett 

samlet register for både kirurger og intervensjonskardiologer, ved sammenslåing av 

norsk hjertekirurgiregister og NORIK. Dette ivaretas av NCS sentralt. Det jobbes 

videre med å se på hvilke muligheter som fins for å evt etablere et register for 

ventilendokarditter. Ved UNN i Tromsø er det opprettet et lokalt endokardittregister, 

som utgår fra et samarbeid mellom kardiologisk, thoraxkirurgisk og 

infeksjonsmedisinsk avdeling.  

• Transøsofageal ekkokardiografi kurs. Det er tidligere avholdt kurs i TØE i 2011 (TRH) 

og 2014 (UUS). Det er ønskelig og behov for videre arrangering av TØE kurs for å 

kvalitetsikre denne delen av diagnostikken med tentativt 1 kurs a 2 dager årlig. 

• NCI 2020 blir arragnert i Malmø, Sverige. I tilknytning til det svenske vårmøte. . Ellen 

Ostenfeldt, som leder for den svenske imaging gruppen, har ledet arbeidet med NCI 

2020. Leder av AG Ekko har representerer Norge i organisasjonskomiteen. Etter 

fastsatte kriterier av styre i AG ble Øyvind Haugen Lie med Phd-avhandlingen «Risk 

stratification and management of patiens with right ventricular arrhytmias» vedtatt til å 

representere Norge i «Best thesis of 2018 and 2019» under NCI 2020. 

• Kull 6 på ekkoteknikerutdanning ved NTNU startet høsten 2020. Link ligger på 

hjemmesiden til AG. 

3.4: Internasjonale saker 

• Norge er godt representert sentralt i EACVI, med Thor Edvardsen som president for 

EACVI  i perioden 2018-2020, Kristina Haugaa er styretmedlem (EACVI-board) og 

http://www.ekkokardiografi.no/
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leder av EACVI Scientific Initiatives Committee, samt at Espen Holte er medlem av 

EACVI Scientific Initiatives Committee. I tillegg bidrar Norge aktivt på EuroEcho, 

både med en rekke postere og orale presentasjoner.  

 

 

4. Økonomi 

Arbeidsgruppen har i 2019 ikke hatt egne inntekter. Budsjettet er nøkternt. Regnskap og 

revisjon inngår i NCS årsoppgjør. 

 

5. Oppsummering 

AG har en oversiktlig økonomi. Årsmøtet ble arrangert i tilknytning til NCS’ høstmøte. Dnlf 

har vedtatt å øke antall kurstimer tilsvarende en dag for kurset ekkokardiografi II. Vi vil jobbe 

videre med registering av ventilendokarditter. Norge er aktiv og godt representert sentralt i 

EACVI. AG har vært med i organiseringen av NCI 2020, som vil gå i Malmø 21-22. april 

2020.   

 

Espen Holte 

Leder for Arbeidsgruppen Ekkokardiografi  

18.12.2019 
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