
Årsrapport NYHA 2022 
 
Styrets sammensetning og styremøter 
Styret har i 2022 bestått av leder Eivind Westrum Aabel (OUS RH/SI Gjøvik), nestleder Thuy 
Mi Nguyen (OUS RH/Sørlandet sykehus Kristiansand), sekretær Ida Skrinde Leren 
(Diakonhjemmet Sykehus), utdanningsansvarlig Sidsel Fredheim Karlsen (UNN Tromsø), 
utdanningsansvarlig Malgorzata Magelssen (St. Olavs hospital), webansvarlig Espen Ellingsen 
Moe (Sørlandet sykehus Arendal/OUS RH) og kasserer Frøydis Bakken (UNN Narvik). Rollene 
ble fordelt på det første styremøtet (unntatt leder). 
 
Det ble avholdt tre styremøter i 2022 hvor 19 saker ble gjennomgått. Referater fra 
styremøtene ligger tilgjengelig på arbeidsgruppens hjemmeside. På ett av styremøtene ble 
Young Ambassadors invitert. 
 
Aktivitet 
Norsk Cardiologisk Selskap, Legeforeningen og ESC 
NYHA har hatt vært representert i NCS og Legeforeningen gjennom leder, som er 
styremedlem i NCS og styremedlem i Fagstyret i Legeforeningen. Her har blant annet 
revisjon av læringsmål for LIS blitt diskutert og vil jobbes videre med fremover, samt 
fellesmøter for alle ledere av LIS-gruppene i de 47 fagmedisinske foreningene i 
Legeforeningen. NYHA har også det siste året vært aktive opp mot ESC gjennom at styrets 
leder deltok på digitalt ESC Spring Summit 2022. 
 
Kurs og faglige møter 
Utdanningsansvarlige har i 2022 arrangert endagskurset «Fra lege i spesialisering til ferdig 
kardiolog» på Radisson Blu Gardermoen i april, som ble en suksess. Det var 27 LIS fra hele 
landet som deltok på kurset. Alle lederne fra universitetssykehusene holdt innlegg om sin 
avdeling.  
 
Kursutgiftene ble dekket av NCS. Kurset gikk med underskudd som dekkes av NCS. Det er 
gjort en evaluering av kurset i etterkant og styret har besluttet at kurset blir avholdt igjen i 
løpet av neste styreperiode, fortrinnsvis tidlig i 2024. Formatet på møtet vil bli bestemt 
senere. 
 
Kardiologisk Høstmøte 2022 
Arbeidsgruppen hadde aktiv deltakelse i planlegging og utforming av årets Høstmøte 
gjennom at leder sitter i Høstmøtekomitéen. NYHA har som tidligere fått ansvar for 
kasuistikksesjonen, og har bidratt med forskningsinteresserte LIS i abstraktsesjonen. 
Gjennom arbeidet i NCS og lokalt har NYHA jobbet for økt antall LIS-deltagere på årets 
Høstmøte. 
 
Digitale fora 
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. Vi har i 2022 samlet og lagt ut 
informasjon på hjemmesiden om tjenesten på de ulike universitetssykehusene. 
 



 
Arbeidsgruppen drifter en oppdatert hjemmeside på www.hjerte.no og en aktiv Facebook-
gruppe. 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 er åpen for 
meningsutveksling mellom medlemmene. 
 
Young Ambassadors 
Det er viktig for NYHA at LIS eller unge spesialister er representert i faglige fora, og de fleste 
arbeidsgruppene har gjennom ESC utpekt en «Young Ambassador» (YA) i hvert fagfelt. YA 
består av Peder Myhre (AG hjertesvikt), John Munkhaugen (AG preventiv), Andreas Valeur 
(AG ekko) og Hans Morten Kristiansen (AG arytmi). NYHA har i 2022 hatt som mål å 
samarbeide tettere med YA og skape en felles plattform for blant annet rekruttering. Alle YA 
ble invitert til styremøtet til NYHA i februar, som også ble et felles møte med NCS. NYHA har 
også vært aktive for å få AG akutt og intensiv, AG invasiv og AG kongenitt til å utpeke YA, 
hvor AG invasiv utpeker en på årsmøtet i 2022. 
 
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 
så langt i 2022 hatt utgifter relatert til ett styremøte, da det første ble holdt digitalt og det 
neste ble dekket av NCS i forbindelse med kurset. Kurset «Fra lege i spesialisering til ferdig 
kardiolog» har hatt eget regnskap og underskuddet blir dekket av NCS. Regnskapet for 2022 
ser derfor ut til å gå i positiv balanse. Styret har besluttet at et nytt styremøte skal bli holdt 
senere i 2022 som kan ha innvirkning på årsresultatet. 
 
 
På vegne av styret, 
 
Eivind Westrum Aabel (leder) 
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