Årsrapport NYHA 2021
Styrets sammensetning og oppgaver
Grunnet COVID-19 pandemien ble valg av medlemmer utsatt ett år og bestod derfor inntil
årsmøtet i oktober 2021 av leder Trygve Sundby Hall (OUS, Ullevål), nestleder Eivind
Westrum Aabel (Gjøvik/OUS Rikshospitalet), sekretær Ida Skrinde Leren (Diakonhjemmet
Sykehus), kasserer Sidsel Fredheim Karlsen (UNN Tromsø), webansvarlig Daniela Melichova
(Sørlandet sykehus Arendal) og utdanningsansvarlige Malgorzata Magelssen (St. Olavs
hospital) og Thuy Mi Nguyen (Sørlandet sykehus Kristiansand/OUS Rikshospitalet).
Nytt styre ble valgt på årsmøtet 2021 og består nå av leder Eivind Westrum Aabel (Sykehuset
Innlandet Gjøvik/OUS RH), Ida Skrinde Leren (Diakonhjemmet Sykehus), Sidsel Fredheim
Karlsen (UNN Tromsø), Malgorzata Magelssen (St. Olavs hospital), Thuy Mi Nguyen
(Sørlandet sykehus Kristiansand/OUS Rikshospitalet), Espen Ellingsen Moe (Sørlandet
sykehus Arendal/ OUS Rikshospitalet) og Frøydis Bakken (UNN Narvik).
Roller for den kommende perioden vil bli fordelt ved første styremøtet til det nye styret.
Antall møter
Det ble avholdt ett styremøte i august 2021. Referater fra styremøtet og årsmøtet ligger
tilgjengelig på arbeidsgruppens hjemmeside (viser til NYHA-gruppens fane under
arbeidsgrupper på www.hjerte.no).
Aktivitet
Det arbeides kontinuerlig med å synliggjøre NYHA via facebook-gruppen og vi har i tillegg
søkt å rekruttere nye medlemmer ved å orientere om gruppen på de kursene som
arrangeres som ledd i spesialisering mot hjertesykdommer. NYHA har også det siste året
vært aktive opp mot ESC og styrets leder deltok på ESC Spring Summit 2021. Vi har i tillegg
forberedt program og arrangering av kurset «Fra lege i spesialisering til ferdig kardiolog»
som er planlagt gjennomført den 27.01.2022 på Gardermoen. Kursutgiftene er søkt dekket
av NCS, og det er åpnet for å søke om støtte fra Utdanningsfond III i Legeforeningen til reise
og opphold dersom kurset godkjennes av avdelingsleder og veileder lokalt.
Kurs og faglige møter
Arbeidsgruppen hadde aktiv deltakelse under Kardiologisk høstmøte på abstrakt- og
kasuistikksesjonene, og har i tillegg planlagt for kurset «Fra lege i spesialisering til ferdig
kardiolog» som vi mener er et spennende tiltak for yngre leger med interesse for
spesialisering i hjertesykdom (se over).
Nytt valg på årsmøtet 2022
På grunn av COVID-19 pandemien ble Kardiologisk høstmøte 2020 avlyst og årsmøtet for
2020 ble derfor utsatt til 2021. Valget i 2021 ble derfor gjeldende for det kommende året
inntil høsten 2022, hvor det i henhold til vedtektene blir arrangert et nytt valg av
styremedlemmer (valg i partallsår ivaretar at ny leder i NYHA kan være aktuell og meldes
som foreslått NYHA-kandidat til NCS-styret påfølgende år). Eivind Westrum Aabel er
nåværende NYHA-representant i NCS styret.
Arbeidsgruppens digitale fora

Arbeidsgruppen drifter en oppdatert hjemmeside på www.hjerte.no og en aktiv facebookgruppe. Hjemmesiden på www.hjerte.no fungerer som en god informasjonsplattform med
kliniske lenker og informasjon om kommende møter som er aktuelt for yngre kardiologer.
Facebook-gruppen brukes til å holde medlemmer oppdatert og for meningsutveksling
mellom medlemmene.
Økonomi
Arbeidsgruppen får støtte fra NCS til å arrangere styremøter. Det er ikke lagt opp til
aktiviteter som gir egne inntekter. Regnskap og revisjon inngår i NCS ́ årsoppgjør. NYHA har i
løpet av 2021 kun hatt utgifter til ett oppmøte-styremøte grunnet COVID-19 og dette har
medført mindre utgifter enn budsjettert. Regnskapet for 2021 går derfor i positiv balanse.
Oppsummering
NYHA er nå vel etablert som en arbeidsgruppe i NCS og vi søker å forbedre muligheter,
aktiviteter og utdanning av yngre leger med interesse for hjertesykdommer. Aktiviteten i
2021 har vært fokusert på forbedring av rekruttering til gruppen og planlegging av kurset
«Fra lege i spesialisering til ferdig kardiolog» i januar 2022.
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