Referat fra styremøte i Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA)
Tirsdag 24. august 2021 kl. 18.00 – 19.30
Radisson Blu Airport Hotel, Hotellvegen,
NO-2061 Gardermoen, Norge
Tilstede: Thuy Mi Nguyen, Trygve S. Hall, Daniela Melichova (digitalt), Eivind Westrum
Aabel, Malgorzata Magelssen (digitalt), Sidsel Fredheim Karlsen, Ida Skrinde Leren
(referent)
Agenda:
1/21

Kurs for «b-gren i hjertesykdommer» og ev. planlegging av konkret
gjennomføring i f. eks. jan/feb 2022 inkl. klargjøring av hvilke økonomiske
rammer som gjelder (MM, DM, og MN).
Magelssen orienterer: Iflg. NCS sentralt fortsatt ønskelig med ett endagskurs
(hverdag), men noen usikkerhet ihht. pandemi og vekslende regelverk.
Usikkerhet rundt finansiering av ev. middag kvelden før eller etter. Under
møtet diskuteres tentativt tidspunkt februar 2022. Mulige foredragsholdere er
allerede diskutert. Uferdig, tentativt program foreligger. Kurskomité bestående
av Magelssen (leder), Nguyen og Melichova får fullmakt til å planlegge og
gjennomføre kurset med innspill underveis på mail fra resten av NYHAgruppen og NCS. Møtet planlegges gjennomført med allerede satt kurskomité
uavhengig av ev. endringer i styrets sammensetning. Planlegger informasjon
om kurset på NCS´ høstmøte og en søker å ha dato/tentativt
program/finansieringsplan på plass før dette. Avklart at NCS dekker
deltageravgift, men finansiering via legeforeningen mtp. reise og opphold er
per idag ikke mulig og må derfor dekkes av avdelingen der deltagerne er ansatt.
Minsteantall påmeldte for at kurset skal organiseres ble diskutert på NCS
styremøte i desember 2020 og kurset er planlagt holdt uavhengig av antall
deltagere. Det sittende styre åpner imidlertid for at dette blir endelig besluttet
av kurskomité i samarbeid med NCS. Det ble også foreslått fra NCS at NYHA
holder et av sine styremøter sammen med dette møtet slik at NYHA-styret er
representert på kurset.

2/21

Diskusjon ang. forespørsel om arrangering av webinar der vi i NYHA
bestemmer programmet og Sanofi er behjelpelige med å skaffe
foredragsholdere (DM). Hvordan er reglene er i relasjon til NCS/NYHA og
legemiddelindustrisamarbeid?
Melichova orienterer: Sanofi ønsker samarbeide rundt mulige webinarer men
det foreligger usikkerhet mtp. regelverk for legemiddelindustrisamarbeid.
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Mulig problematisk med kontakt med ett tilfeldig firma, annerledes enn f.eks.
høstmøte der mange ulike firma er invitert. Åpner mulighet for svært mange
liknende forespørsler. Enes om at klargjøring av regelverket i NCS mtp.
kontakt mellom industri og enkeltarbeidsgrupper må kartlegges bedre. Kan
industrien være med å sponse f.eks middag på planlagt B-grensmøte? Besluttes
at Aabel forhører med NCS-styret og evt. legeforeningen. Den konkrete
forespørselen fra Sanofi besvares med at vi må avklare regelverket. Saken
foreslåes tatt opp igjen for videre behandling på neste styremøte.
3/21

Diskusjon rundt hvordan best rekruttere medlemmer til gruppen og
opprettholde kontinuitet for den kommende perioden (alle).
På nytt diskuteres problem rundt tidspunkt for valg av NYHA-styret og
spesifikt valg av leder opp mot tidspunkt for valg av styre i NCS. Aabel er pt.
valgt inn i NCS-styret, men det er ønskelig i tiden fremover at leder i NYHA
velges først og kan foreslås som kandidat til NCS styret påflg. vår. Vedtektene
inkl. tekniske spissfindigheter rundt valg ble foreslått endret forut for forrige
årsmøte, men er pt. ikke vedtatt og en legger opp til vedtak av vedtekter før
valg på kommende (utsatte) årsmøte. Flere i gruppen er motivert for å stille til
valg også for neste styreperiode.

4/21

Diskusjon rundt sosiale medier og om vi bør endre strategi til nye plattformer.
Bør facebook-gruppen også inneholde medlemmer som ikke lengre er LIS
(alle)?
Vanskelig å finne ute hvem som er leger i spesialisering og hvem som er
ferdige, uforholdsmessig mye jobb å oppdatere medlemslisten ihht. dette. Vi
aksepterer derfor å ha medlemmer i facebookgruppen som er ferdige
spesialister. Vi ønsker ikke å utvide til andre digitale plattformer. Personlig
introduksjon av/orientering om NYHA inkl. facebookgruppen på kurs fremstår
fortsatt som den beste rekrutteringsmetoden og styret vil søke å orientere best
mulig på de kommende kursene for spesialiteten. Nettsiden gjennomgåes og
forslag til små oppdateringer diskuteres.

Orienteringssaker:
1. NYHA representert ved Hall deltok på digitalt ESC Spring Summit 2021: Nyttig
innblikk i ESC som organisasjon og god mulighet til å møte internasjonale størrelser.
NYHA sine synspunkter ble spilt inn i diskusjonsfora.
2. Kasuistikker og abstracter til Kardiologisk høstmøte 2021: Hall har blitt spurt om å
være sesjonsleder på abstractsesjon og Aabel på kasuistikksesjonen.
Eventuelt:
Vi har diskutert rekruttering av EACVI-ambassadør til HIT fra Norge. Ingen i styret
har anledning. Vi har lagt muligheten ut på vår facebookgruppe og forhører oss lokalt
på de ulike sykehusene styremedlemmene jobber på, og dersom interesserte kandidater
melder seg videreformidler vi dette videre til Ekko-arbeidsgruppen.
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Tentative datoer for møter i 2021
Torsdag 28. oktober kl. 19 (årsmøte i forbindelse med NCS høstmøte 2021).
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