Referat fra 1. møte den 27.10.16 i
Arbeidsgruppen for Preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og
idrettskardiologi

1. Erik Ekker Solberg, leder av valgkomiteen, ledet møtet og la fram statuettene for
den nye arbeidsgruppen i NCS.
2. Diskusjon om gruppen bare skulle hete "preventiv kardiologi" eller beholde hele
navnet. Den europeiske organisasjonen har forandret navnet til bare European
Association of Preventive Cardiology. Det ble bestemt på møtet at vi i Norge inntil
videre beholder hele navnet, da arbeidsgruppen er ny, og det er viktig at navnet
forteller hvilke områder gruppen arbeider innen.
3. Arbeidsgruppen har fått i oppdrag å utarbeide "newsletter Country of the Month"
om "Preventive Cardiology in your Country" for EAPC, presentert online
http://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/European-Association-ofPreventive-Cardiology-(EAPC)/Prevention-in-your-country/country-of-themonth-norway?hit=ecampaign_eapc. Dette newsletteret har en lang rekke land i
Europa tidligere bidratt til. Jostein Grimsmo ledet arbeidet i Norge.
4. Solberg/Per Anton Sirnes fremmet forslag om utarbeidelse av "White Book" for
arbeidsgruppen. Styret vil sette ned en gruppe som kan være villige til å lede
dette arbeidet som tar sikte på å kartlegge og publisere status rapport om
preventiv kardiologisk arbeid i Norge.
5. Anne Grete Semb poengterte viktigheten av fokus på inflammatorisk leddsykdom
sykdom (rheumatoid artritt mm) da denne pasientgruppen har like høy risiko for
hjerte-karsykdom som pasienter med diabetes.
6. En profesjonell webside skal utvikles med faglig innhold, retningslinjer og både
norsk og internasjonal forskning innen preventiv kardiologi, sportskardiologi og
hjerterehabilitering.
7. Styret skal lage en presentasjon av arbeidsgruppen(Årsrapport) til Hjerteforum.
8. Iht. NCS sine retningslinjer kan kun leger (medlemmer og assosierte medlemmer)
bli valgt til styret. Arbeidsgruppen ønsker en tverrfaglig deltakelse i
arbeidsgruppen, da mange innen preventiv kardiologi, epidemiologi og
hjerterehabilitering tilhører andre profesjoner. Andre profesjoner enn leger så
som fysioterapeuter, treningsfysiologer, ernæringsfysiologer, epidemiologer kan
gå inn i nettverket som kan offentliggjøres på web siden som vi planlegger å
opprette.
9. Det ble avholdt valg:
a. Leder: Erik Ekker Solberg
b. Styremedlemmer:
i. Charlotte B. Ingul,
ii. Anne G. Semb,
iii. Jostein Grimsmo,
iv. Kjetil Retterstøl
v. Henrik Schirmer
vi. En ubesatt posisjon
10. Det planlegges møte(r) før neste årsmøte på NCS Høstmøte 2017 og det
diskuteres om vi får til et styremøte på NCS Vårmøte 2017, Trondheim.

