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1. Styret 

Arbeidsgruppens styre var frem til valget 191008: Reidar Bjørnerheim (leder), Svend Aakhus 

(sekretær), Henrik Schirmer (kasserer, for Assami Røsner), Asbjørn Støylen, Eva Gerdts, 

Torbjørn Graven, Petter Hagemo, Jan Berg Johansen og Helge Skulstad (Høstmøtet). Etter 

valget består styret av Svend Aakhus, Harald Brunvand, Trygve Huseby, Henrik Schirmer, 

Johannes Soma, Håvard Dalen, Maj Tone Lønnebakken, Petter Hagemo, Jan Berg Johansen 

og Helge Skulstad.  

 

 

2. Fordeling av oppgaver i det nye styret: 

Leder: Svend Aakhus, nestleder: Harald Brunvand, sekretær: Trygve Husebye, kasserer: 

Henrik Schirmer, nettredaksjon: Johannes Soma (redaktør), Maj Tone Lønnebakken, Håvard 

Dalen, Svend Aakhus, Høstmøtekomite: Helge Skulstad (leder), Håvard Dalen, Trygve 

Husebye. 

 

3. Antall møter 

Det er avholdt styremøter  25/6, 17/10, 18/10 og 11/12. Høstmøtekomiteen har i tillegg 

avholdt egne møter.  

 

4. Aktivitet 

 

4.1. Utdanningsaker 

 Omorganisering av obligatorisk kurs i ekkokardiografi. Styret har støttet initiativet fra 

kurskomiteen om å dele opp obligatorisk ekkokardiografi kurs i et grunnkurs og et 

videregående kurs. Det første grunnkurset (Ekkokardiografi I) ble avholdet på Rikshospitalet 

oktober 2008, og var flere ganger overtegnet. Kurset er godkjent for spesialitetene 

indremedisin/kardiologi, barensykdommer og anestesi. Neste grunnkurs arrangeres ved St. 

Olav høsten 2009.  Det foreventes et økende behov for slike kurs som også favner 

indremedisinere og anestesiologer. Det siste konvensjonelle ekkokurset avholdes Ullevål mars 



2009, og det første obligatoriske videregående kurset (Ekkokardiografi II) avholdes på 

Rikshospitalet vinter 2010.  

 

4.2. Hjemmeside 

Utvikling av hjemmeside for ekkokardiografi. NCS hjemmeside (www.hjerte.no) ligger nå 

inne under Legeforeningens sider. Arbeidsgruppens styre har initiert en utvikling av 

nåværende hjemmeside, og ønsker en kombinert pedagogisk og administrativ hjemmeside, 

der det er anledning til å legge ut faglige standarder, aktuelle lenker, kursmateriale etc. Styret 

har etablert en egen nettredaksjon med Johannes Soma som redaktør.  

 

4.3. Standarder for ekkokardiografi 

Styret ønsker i første omgang å etablere standarder for transøsofagusekkokardiografi for å 

oppnå en mer ens og standardisert undersøkelsesmetode. 

 

4.4. Høstmøtet 

Høstmøtet 2008 ble en stor suksess, faglig og sosialt med mer enn 110 deltakere. Møtet gikk 

med overskudd. 

 

4.5. EuroEcho 2011 København 

EuroEcho 2011 er bestemt lagt til København. Den danske arbeidsgruppen i ekkokardiografi 

er involvert i planleggingen, og ønsker å dra veksler på kollegial kompetanse i de øvrige 

skandinaviske land.  

 

4.6. European Association for Echocardiography (EAE) 

Valg i EAE november 2008 endte med at ny president-elect ble da L. Badiano (Italia), og av 

nordiske kandidater til EAE styret var det bare P. Søgård (Danmark) som nådde opp. R. 

Winter fra Sverige manglet ca 40 stemmer på å bli valgt. J.L.Zamorano (Spania) avløste P. 

Nihoyannopoulos (Hellas/England) som leder av EAE. I alt var det avgitt 568 stemmer i det 

elektroniske valget, og dette utgjør bare 40% av de stemmeberettigede medlemmene.  

EAE satser også stort på å bygge ut sine systemer for akkreditering innen faget. Først og fremt 

gjelder dette akkrediteringer innen TEE og TTE, men også innen kongenitt kardiologi gjøres 

akkrediteringer (ca 25). Kravene for akkreditering er lagt ut på www.escardio.org/EAE. Det 

er verdt å merke seg at en evt oppnådd akkreditering kun varer 5 år før den må fornyes.  

 



Det arbeides også med et opplegg for akkreditering av ekkolaboratorier. Foreløpig deltar flere 

land, deriblant Danmark i et pilotprosjekt, men en antar at dette vil være et generelt tilbud fra 

2009. Det er god grunn til å tro at dette vil bidra til en jevnt over bedre standard på 

ekkokardiografi generelt i Europa. Arbeidsgruppen vil følge utviklingen, og vurdere om dette 

bør anbefales for norske laboratorier.  

  

5. Økonomi 

Det forventes noe økede utgifter ifm nettsatsingen og EuroEcho 2011 i København. 

Høstmøtet 2008 gikk med overskudd. Arbeidsgruppen i ekkokardiografi har en god økonomi 

og vil heller ikke for 2009 søke NCS om tilskudd til driften. Regnskap og revisjon  foregår i 

samarbeid med NCS.  

 

6. Oppsummering 

Arbeidsgruppen i ekkokardiografi har god aktivitet, stabilt god økonomi og arrangerer et årlig 

meget godt besøkt faglig møte. Mål fpr 2009 er å videreutvikle hjemmeside i ekkokardiografi, 

arrangere et faglig og sosialt vellykket høstmøte, og videreføre det nye kursopplegget med 

grunnkurs og videregående kurs i ekkokardiografi. Arbeidsgruppen er høringsinstans i faglige 

spørsmål der det er naturlig å benytte ekkokardiografi og ønsker tilbakemeldinger fra 

medlemmene i så måte.  
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I. Aktivitet 

 

a. Ansvar for spesielle møter, for eksempel kursansvar, høstmøte og lignende 



b. Presenterte abstracts i fagmiljøet, nevne aktuelle faglige spørsmål som er 

diskutert i faggruppen 

c. Spesielle saker som har vært behandlet 

d. Internettsider evt. og kontaktperson for NCS 

e. Samarbeidspartnere evt. (nordisk, europeisk, annet) innenfor gruppens 

fagfelt 

f. Annet; for eksempel arbeid med registre, større studier m.m. 

 

II. Økonomi 

 

a. status (overskudd/underskudd), inntekter/utgifter 

b. likviditet 

c. budsjett neste år 

d. samarbeid med industrien 

 

 

VI. Kort oppsummering av rapporten; hovedbudskap 


