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1. Styret 

Arbeidsgruppens styre har i 2009 vært: Svend Aakhus, Harald Brunvand, Trygve Huseby, Henrik Schirmer, 

Johannes Soma, Håvard Dalen, Maj Tone Lønnebakken, Petter Hagemo, Jan Berg Johansen og Helge Skulstad. 

Ved årsmøtet 161009 gikk Harald Brunvand ut av styret. Styret opprettet en ad hoc valgkomite bestående av 

Trygve Husebye, Harald Brunvand og Håvard Dalen som innstilte Olve Skjetne (Gjøvik) som ny representant 

for de mindre sykehusene. Han ble valgt på årsmøtet med akklamasjon.  

 

2. Fordeling av oppgaver i styret: 

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

Nettredaksjon: Johannes Soma (redaktør), Maj Tone Lønnebakken, Håvard Dalen, Olve Skjetne. 

Høstmøtekomite: Helge Skulstad (leder), Håvard Dalen, Trygve Husebye. 

 

3. Antall møter 

Det er avholdt styremøter  15/10 og 11/12. Høstmøtekomiteen har i tillegg avholdt egne møter.  

 

4. Aktivitet 

4.1. Utdanningsaker: 

Obligatorisk kurs i ekkokardiografi er nå delt i et grunnkurs (Ekkokardiografi I, 15 timer) og et videregående 

kurs (Ekkokardiografi II, 25 timer). Ekkokardiografi II er obligatorisk for spesialiteten Hjertesykdommer. 

Ekkokardiografi I er åpent for andre også, men kolleger i kardiologutdanning vil bli prioritert. Det er 

overgangsregler for de som har tatt det tidligere obligatoriske kurset i ekkokardiografi (30 timer). Det første 

obligatoriske videregående kurset (Ekkokardiografi II) avholdes på Rikshospitalet vinter 2010.  

 

Styret har vurdert spesialistreglene for grenspesialiteten Hjertesykdommer. Kravet til ekkokardiografi er 300 

selvstendige ekkokardiografi-undersøkelser, som kan inkludere transthorakal-  og/eller transtøsofageal 

ekkokardiografi samt separat nevnt fargeDoppler.  Styret mener at transøsofagusekkokardiografi er en sentral 

undersøkelse som kardiologer må beherske, og har derfor foreslått at man innfører et spesifisert krav om minst 

20 selvstendige transøsofagusundersøkelser som ledd i kardiologiutdanningen. FargeDoppler inngår i enhver 

ekkokardiografisk undersøkelse og kan utgå som et selvstendig krav. 

 

Styret diskuterer behovet for et eget kurs i transøsofagusekkokardiografi. I Danmark har man et slikt kurs som 

har meget god søkning. Vi vil vurdere behovet for dette fortløpende, og i samband med erfaringene med 

Ekkokardiografi II kurset.  

 

4.2. Hjemmeside 



Utvikling av hjemmeside for ekkokardiografi. Arbeidsgruppens styre har omformet hjemmesidene som kan nås 

via www.hjerte.no. Hjemmesiden er i stadig utvikling og inneholder nå informasjon om kurs og kongresser, 

lenker til aktuelle ekkokardiografi-sider, verdier fra normalmaterialer osv. Kurs- og møteforedrag er lagt ut som 

PDF filer slik at de kan leses i etterkant av presentasjonene. Redaksjonen velger også ut relevante artikler fra 

Hjerteforum som legges ut separat for å lette tilgjengeligheten. Redaksjonskomiteen er endret ved at Olve 

Skjetne trer inn for Svend Aakhus. Johannes Soma fortsetter som redaktør. 

 

4.3. Standarder for ekkokardiografi 

Det arbeides med norske veiledende standarder for transøsofagus- og transthorakal ekkokardiografi, samt for 

oppfølging av klaffeopererte pasienter. En forventer at disse er klarert av styret i 2010. De vil da legges ut på 

nettsidene våre.  

 

4.4. Høstmøtet 

Høstmøtet 2009 ble en stor suksess, faglig og sosialt med mer enn 100 deltakere. 

 

4.5. EuroEcho 2010 København 

EuroEcho 2010 København. Den danske arbeidsgruppen i ekkokardiografi er involvert i planleggingen, og 

Norge er representert i organisasjonskomiteen samt i den vitenskapelige komiteen. Dette er en god anledning til 

å fremheve de norske forskningsmiljøene innen ekkokardiografi og kardiologi. Det er viktig at 

forskningsgruppene sender inn mange abstracts til denne kongressen. 

 

4.6. European Association for Echocardiography (EAE) 

Tema for årets møte i juli, mellom EAE og de nasjonale europeiske arbeidsgruppene for ekkokardiografi, var 

standarder i ekkokardiografi og akkreditering. Møtet samlet deltagere fra 30 europeiske land. EAE har publisert 

standarder for ekkokardiografilaboratorier og for opptak og digital lagring av ekkoregistreringer (Eur J 

Echocardiogr). 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 stressekkokardiografi og kongenitt kardiologi. 

Det tilbys også akkreditering av ekkolaboratorier. I Europa er det stor variasjon i kvaliteten på fagutøvelsen. 

Akkrediteringen setter spesifikke krav til kvalitet på utstyr, personell, lokaler og datalagringssystemer. I Norden 

har bare Rigshospitalet i København gjennomført akkrediteringen. Prosessen tok omtrent 1 år og var 

arbeidskrevende. Kravene for akkreditering er lagt ut på www.escardio.org/EAE. Det er verdt å merke seg at en 

oppnådd akkreditering kun varer 5 år før den må fornyes. Arbeidsgruppen vil følge utviklingen, og vurdere om 

dette bør anbefales for norske laboratorier. 

  

5. Økonomi 

Arbeidsgruppen i ekkokardiografi har en god økonomi med balanse mellom utgifter og inntekter, og vil heller 

ikke for 2010 søke NCS om tilskudd til driften. Regnskap og revisjon inngår i NCS årsoppgjør, og er offentlig 

tilgjengelig.  

 

6. Oppsummering 



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

faglig møte. Mål for 2010 er å videreutvikle hjemmeside i ekkokardiografi, arrangere nok et faglig og sosialt 

vellykket høstmøte, og videreføre det nye kursopplegget med grunnkurs og videregående kurs i ekkokardiografi. 

EuroEcho 2010 i København blir også et løft for hele miljøet. Arbeidsgruppen er høringsinstans for Norsk 

Cardiologisk Selskap i faglige spørsmål der det er naturlig å benytte ekkokardiografi, og ønsker tilbakemeldinger 

fra medlemmene i så måte.  

 

Svend Aakhus         171209 

Leder 

Arbeidsgruppen Ekkokardiografi 


