Referat fra styremøte i arbeidsgruppen i ekkokardiografi,
Onsdag 04. desember klokken 19.00 Wien
Tilstede: Espen Holte, Jan Otto Beitnes, Dana Cramariuc, Anne Bjørnhovde Rossebø, Eirik
Nestaas, Geir Høgalmen, Sigrun Å. Skarstad
1) Godkjenning av årsmøtereferat 24.10.19.
2) Referater til hjerteforum fra EuroEcho ble fordelt som tidligere avtalt.
3) NCI 2020, 21-22.april Malmø
a. Representant for Norge til «Best thesis of 2018 and 2019»
i. 3 kandidater søkte om å representere Norge. En går gjennom
kandidatene, og de vurderes opp imot de tidligere fastsatte kriteriene
dvs: a) Arbeidet har endret klinisk praksis b) Artikkel/artikler er
publisert i internasjonale tidskrifter med høy impact Factor c) Artikkel
er omtalt på lederplass eller har fått en førsteside i et anerkjent
vitenskapelig tidsskrift. En vedtar at kandidat Øyvind Haugen Lie med
«Risk stratification and management of patiens with right ventricular
arrhytmias» best fyller kriteriene, og blir dermed vedtatt som
representant for Norge.
b. Organisering av NCI. Siden 2011 har NCI blitt organisert i tilknytning til de
ulike nordiske landene sine kardiologiske årlige møter. Som tidligere er det
stilt spørsmål til levedyktigheten til NCI. Espen Holte som representant for
Norge i NCI, stiller spørsmål om ikke NCI burde vise levedyktighet ved å
organiseres som et selvstendig nordisk møte, med de organisatoriske og
økonomiske utfordringene som dette vil medføre. Holte vil legge inn forslag
om dette vedr. neste NCI som etter planen skal organiseres av Danmark
c. Gjennomgang av programmet for NCI 2020 og hvordan rekruttere /promotere
for dette møte
4) Valg 2020. Det blir stor utskifting av arbeidsgruppa til neste år der Cramariuc,
Beitnes, Holte og Høgalmen går ut. Beitnes er leder for valgkomiteen. I 2017 ble det
gjort vedtektsendring vedr. den maksimale funksjonstid for hvert medlem i styret. En
stiller spørsmål om det er hensiktsmessig å gjøre ytterligere vedtektsendring
vedrørende om personer som tidligere har sittet i arbeidsgruppen slik at de etter en
«karens» periode på nytt kan delta i arbeidsgruppen. Dette er aktuelt å diskutere i den
nye arbeidsgruppen i fra 2020.
5) Utvidelse av Ekko II. Godkjent.
6) Kursorganisering v. Dana. Det har vært noen oppstartsproblemer vedr. den nye
organisering av spesialistutdanningen/kursaktiviteten, som synes å ha løst seg.
7) NCS høstmøte 2020 Programforslag
a. Kronisk koronar sykdom. Nye ESC guidelines 2019. Pretest sannsynlighet før
angio. Virkelighet/guidelines? Utredning: a-ekg/stress ekko-mr/scintigrafi/CT
coronarkar. Åpne kar- hva så? Organisering?
b. Pacemaker komplikasjoner: lekkasjer, dyssynkronitet, infeksjon. Diagnostikk
og konsekvens for behandling
c. Myokarditt: Triage av myokarditter (jamf. Haukeland) inkl diagnostikk (når
MR/når biopsi?) og behandling (antiinflammatorisk? ev når?). Perikarditter.
Konstriksjon (diagnostikk/alltid kirurgi?) Perikardeffusjon:
utredning/diagnostikk/behandling lokalt og sentralt.
d. Ekko: «Strain state of the art» Venstre ventrikkel/Venstre atrium/Høyre

ventrikkel. «Why I don’t do it» kontra «Why I can’t do without it» Klinisk
konsekvens/nytte?
e. Akutt ekko/vakt ekko. Ekkokardiografi for «alle»: Hvordan kvalitetsikre denne
diagnostikken. Focus/håndholdt. Ekko hos intensiv pasienter: for eksempel
volumstatus inkl hos respirator pasienter. Høyre ventrikkelsvikt
8) Eventuelt. Ingen saker.
Møte ble avsluttet under en fantastisk middag på Mraz&Sohn

