
Årsrapport NYHA 2020 

 

Styrets sammensetning og oppgaver 

Styret består etter valg fra årsmøtet i oktober 2019 av leder Trygve Sundby Hall (OUS, 

Ullevål), nestleder Eivind Westrum Aabel (Gjøvik/OUS RH), sekretær Ida Skrinde Leren 

(Diakonhjemmet Sykehus), kasserer Sidsel Fredheim Karlsen (UNN Tromsø), webansvarlig 

Daniela Melichova (SSHF Arendal) og utdanningsansvarlige Malgorzata Magelssen (St. 

Olavs hospital) og Mi Thuy Nguyen (SSHF Kristiansand/OUS RH).  

 

Antall møter 

Det ble avholdt to styremøter, henholdsvis februar og september 2020. Referater fra 

styremøtene og årsmøtet ligger tilgjengelig på arbeidsgruppens hjemmeside (se NYHA-

gruppens fane under arbeidsgrupper på www.hjerte.no). 

 

Aktivitet 

Det arbeides kontinuerlig med å synliggjøre NYHA og det pågår kontinuerlig rekruttering via 

facebook hvor gruppen per idag har 148 medlemmer. Facebook-siden er knyttet opp mot 

hjemmesiden på www.hjerte.no. NYHA har også siste år vært aktive opp mot ESC, og det 

var planlagt deltakelse på ESC Spring Summit 2020 (deltakelse avlyst to dager før avreise 

grunnet COVID-19 og reiserestriksjoner). 

 

Kurs og faglige møter 

Arbeidsgruppen hadde planlagt aktiv deltakelse under kardiologisk høstmøte på abstrakt- og 

kasuistikk- sesjonene. I tillegg har gruppen fokusert sitt arbeide med å planlegge organisering 

av kurset «fra LIS til kardiolog». Det er planlagt et dagskurs hvor LIS får innblikk i hvordan 

det er å arbeide som kardiolog ved forskjellige sykehus og hvordan man arbeider med 

forskjellige retninger i kardiologien.  

 

Årsmøtet utsatt 

På grunn av COVID-19 pandemien ble Kardiologisk Høstmøte 2020 avlyst. Med det ble også 

årsmøtet til NYHA avlyst. Utfordringen med det var at det skulle holdes valg av nytt styre. 

NCS anbefalte arbeidsgruppene å fortsette uendret styre frem til 2021 hvor det med stor 

sannsynlighet kunne utføres årsmøtet og valg. NYHA la ut forespørsel på Facebook-gruppen 

om medlemmene ønsket årsmøte og valg i år, men vi fikk ingen henvendelser. Derfor har 

styret besluttet å utsette valget til årsmøtet 2021, og styret fortsetter uavbrutt frem til da. 

 

Arbeidsgruppens hjemmeside 

Arbeidsgruppen drifter en oppdatert hjemmeside på www.hjerte.no og en aktiv 

Facebookgruppe. På nettsiden legges det ut referater fra styremøter samt møter og kongresser. 

Grunnet COVID-19 situasjonen har det blitt lite oppdateringer da de fleste møter har blitt 

nettbasert eller avlyst. Vi håper på å utarbeide nettsiden i løpet av 2021 slik at det blir en 

plattform med kliniske lenker og informasjon om kommende møter som er aktuelt for yngre 

kardiologer. 

 

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 2020 hatt utgifter til ett oppmøte-styremøte grunnet COVID-19, dette har 

medført mindre utgifter enn budsjettert og regnskapet for 2020 går i positiv balanse. 

 



Oppsummering 

NYHA har siden etablering i 2017 hatt en stabil progresjon og vokser kontinuerlig i størrelse. 

Hovedaktiviteten har som tidligere vært mest opp mot NCS og ESC. På grunn av COVID-19 

ble 2020 et annerledes år enn vi hadde tenkt, og det meste av planlagt aktivitet har blitt utsatt 

til 2021. Årets valg ble utsatt til årsmøtet 2021, og sittende styre fortsetter frem til det. Vi 

håper at enda flere vil melde sin interesse for gruppen og melde seg til valg høsten 2021. 

 

 

 

Trygve Sundby Hall 


