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Styremøte i Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA) 

Tirsdag 17. september 2019 kl. 18.00 – 20.00 

Radisson Blu, Gardermoen  

 

 

Tilstede: Geeta Gulati (GG), Trygve Sundby Hall (TSH), Daniela Melichova (DM), Ida 

Skrinde Leren (ISL), Thuy Mi Nguyen (TMN) og Eivind Westrum Aabel (EWA) 

 

Fravær: David Johansen (DJ) 

 
Møteleder: Geeta Gulati 

 

Referent: Thuy Mi Nguyen 

 

 

Agenda: 

 

6/19 Godkjenning av referat. 

 Gjennomgang av møtereferat fra 21.02.19. Referatet godkjennes.  

 

7/19 Gjennomgang av statutter, forberedelse til valg 

Endring av vedtekter paragraf 4: Valg av NYHA-styret skal gjøres partallsår, slik at 

NYHAs representant i NCS styret er fortrinnsvis sittende leder i NYHA.  

Det skal legges inn vedtekter for valgkomiteen. 

Forslag til vedtektsendringer gjøres tilgjengelig på nett. 

 

8/19  Velge valgkomite til 2020 

 Valgkomite velges på årsmøtet. 

Styret diskuterte hvorvidt LIS fra ulike landsdeler som er interessert i å bli valgt inn i 

styret kan få dekket reiseutgifter til årsmøtet. Enighet om at NYHA ikke kan dekke 

reiseutgifter før man sitter i styret. 

 

8/19 Organisering av kurs ”Fra LIS til kardiolog” 

 Organiseres hvert 2. år. NCS er arrangør.  

Det har fra NCS kommet forslag om at NYHA overtar arrangementet. 

Selv da dette kurset var tellende, men valgfritt, for spesialiteten Hjertesykdommer fikk 

LIS får ofte ikke fri til å dra. Usikkerhet rundt deltagelse nå da det kurset ikke lenger 

teller til spesialiteten. Styret diskuterte om det er ett alternativ å involvere industrien, 

enighet om at dette foreløpig ikke er ønskelig. 

Forslag om at NYHA kan arrangere kurset en gang, dersom det er få påmeldte kan 

kurset avlyses og man må revurdere hvorvidt kurset skal avholdes i fremtiden. 
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Orienteringssaker: 

7. Kasuistikker og abstract til Kardiologisk høstmøte 2019 

8. Høstmøte er ikke tellende timer i år. 

a. Forslag om at NSC vurderer redusert LIS kursavgift til neste år. 

9. LIS-kardiologi må selv melde seg inn i NCS og ikke indremedisinsk forening 

  

 

Dato for styremøter 2019 

Høstmøte (oktober i Oslo): Torsdag 24.10.19. 


