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Innkalling sendt 
til: 

Siri Ann Nyrnes, Henrik Holmstrøm, Andreas Andreassen, Thomas 
Møller, Asle Hirth 

Til stede: Siri Ann Nyrnes, Henrik Holmstrøm, Thomas Møller, Andreas 
Andreassen, Asle Hirth (referent) 

Ikke tilstede: <Navn>  

Referent: Asle Hirth 

Tema for møtet: Første ordinære styremøte (i samband med samarbeidsmøte RH) 

Dato/Tid/Sted: 07.06.12, kl 09:00 – 10:45, Rikshospitalet, møterom barnehjerteseksjonen 

 

Agenda: 

1. Referat fra interimstyremøte 18.04.12 

2. Samarbeidsmøte/symposium 07.06.12 

o Oppgaver å fordele? 

o Kort gjennomgang av agenda for samarbeidsmøtet 

3. Ny inndeling i kap.8 i Akuttveilederen, hvem skal skrive hva? 

o Status ved Henrik og Thomas 

4. Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

o Medikamentskriv fra OUS 

 Status ved Henrik 

o Endokardittprofylakse 

 Tilbakemelding fra Christian Neukam 

 Videre framdrift 

o Råd ved flyreiser og høydeopphold. Skal vi lage et felles skriv? 

o (Videre)utdanning i barnekardiologi 

o Barnekardiologisk forskningsnettverk 

 Status ved Henrik 

o Pleiepenger ved barns sykdom. Felles praksis i Norge. 

 Status ved Asle 

o Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 

 Status ved Asle 
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o Vannkopper og hjertebarn 

5. Eventuelt 

o  

 

Nr Sak 

 Ps! Aktuelt referat er en blanding av diskusjoner/konklusjoner tatt opp på styremøtet og på 
samarbeidmøtets første del med flesteparten av BKIG medlemmer til stede. 

 

1 Referat fra interimstyremøte 18.04.12 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Konklusjon i møtet 

o Referat fra 18.04.12 ble godkjent uten kommentarer 
 

2 Samarbeidsmøte/symposium 07.06.12 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Kombinasjonen samarbeidsmøte og symposium er trolig den beste måten å 
samle flest mulig barneleger med interesse for barnekardiologi 

o Dagens agenda ble gjennomgått (Gunnar Norgård til stede deler av møtet) og 
roller/oppgaver fordelt 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 

o  Tidspunkt for neste møte 

 Henrik har du oversikt? 

o Tema for neste samarbeidsmøte (diskusjonsdel BKIG) 

 Diskuteres på neste styremøte 

 Akuttveileder 

 Hvordan optimalisere samarbeidet i BKIG 

 (Videre-) utdanning i barnekardiologi 

 

3 Ny inndeling i kap.8 i Akuttveilederen, hvem skal skrive hva? 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Henrik og Thomas har ikke hatt tid til å lage skisse til ny inndeling 

o Akutte barnekardiologiske prosedyrer skal ha vært et tema under årets AEPC 



 

Norsk Barnelegeforening 
Barnekardiologisk interessegruppe 

Saksliste/Møtereferat 

 

Side 3 av 6 
  

møte, men det fryktes at prosessene der går for sent til at det er fornuftig å vente. 
Det bør heller gjøres en justering etter hvert som AEPC kommer opp med evt 
konsensus dokumenter 

 Konklusjon i møtet 

o Henrik og Thomas holder i saken 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 

o Ny skisse til inndeling sendes styret for kommentar før den legges ut til høring på 
Ductus 

o Frist 01.10.11 
 

4  Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

o Generelt 

 Det ble diskutert hvordan vi skal avslutte/få en konklusjon på saker som 
blir tatt opp/diskutert på «Ductus». Dette ble også diskutert i plenum på 
samarbeidsmøtet 

 I styret er det enighet om at styret alene ikke kan videreføre/fullføre alle 
saker som tas opp på «Ductus». Ei heller kan vi pålegge de som tar opp 
saker til diskusjon å føre saken videre (tvert om; det var forslag om at de 
som fremmer diskusjoner/saker på «Ductus» skulle fritas videre arbeid 
med saken for å unngå vegring mot å ta opp viktige tema!) 

 Det var ingen innvendinger fra salen om at styret skulle stå fritt til å 
fordele saker, som styret mener en bør gå videre med, blant 
interessegruppens medlemmer etter skjønn og en viss rettferdighet 

o Medikamentskriv fra OUS 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Henrik informerte om at disse skrivene snart vil bli tilgjengelige 

 For tiden er de til høring/revisjon hos Nasjonalt 
kompetansenettverk for legemidler til barn 

 Konklusjon i møtet 

 Forventes ferdigstilt september/oktober 2012 

 Henrik varsler via Ductus 

o Endokardittprofylakse 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Ikke diskutert på møtet 
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 Konklusjon i møtet 

 Diskuteres pånytt på neste styremøte 

o Råd ved flyreiser og høydeopphold. Skal vi lage et felles skriv? 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Det ble ikke tid til utdypende diskusjon om dette emnet 

 Det foreligger et forslag til pasientinformasjon v/Thomas Møller 

 Konklusjon i møtet 

 Be Thomas Møller i samarbeid med Magne Berget om å redigere 
foreliggende skriv ihht innspill fra styret 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 

 Legge ut forslag til foreldreinformasjon «Ductus» innen 01.09.12 
med høringsfrist 15.09.12 

o (Viderer)utdanning i barnekardiologi 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Gaute Døhlen (OUS/RH) har arbeidet noe med dette tidligere 

 Det foreligger både europeiske og amerikanske kurs innen 
ekkokardiografi som er aktuelle å delta ved (Siri Ann har 
gjennomført kurs og eksamen) 

 Kunne være et aktuelt tema på et samarbeidsmøte, men kanskje 
for prematurt til førstkommende møte høsten 2012 

 Formell subspesialisering innen barnekardiologi i Norge anses 
ikke realistisk. Dette har vært diskutert bredt i Dnlf. 

 Konklusjon i møtet 

 Styret vil ikke prioritere denne saken i første omgang 

 Det kunne være aktuelt å lage ein oversikt over gode 
videreutdanningsprogram/-kurs på «Ductus» 

 Aksjonspunkt fram til neste møte 

 Asle kontakter Gaute for å høre om han ønsker å engasjere seg i 
dette, evt om han har aktuelle/nyttige dokumenter tilgjengelig 

 Siri Ann lager et forslag til oversikt over aktuelle kurs til neste 
styremøte 

o Barnekardiologisk forskningsnettverk 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
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 Ikke ytterligere diskutert på styremøtet 

 Dette er fortsatt i etableringsfasen ved OUS/RH og det er mulig å 
kontakte Henrik dersom en har prosjekt som naturlig kunne 
innordnes under deres barnekardiologiske forskningsnettverk 

 Konklusjon i møtet 

 Diskusjonen avsluttes på «Ductus» 

o Pleiepenger ved barns sykdom. Felles praksis i Norge. 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Både styret og medlemmer synes å være opptatt av dette og ville 
finne det nyttig med felles skriv/felles tilnærming 

 Konklusjon i møtet 

 En viktig sak å arbeide videre med 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 

 Asle tar kontakt med sosionom Dag Amdam (OUS/RH) som har 
mye erfaring med dette hos barn med hjertesykdom 

 Tilbakemelding på neste styremøte 

o Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Det ble brukt mye tid på dette under første del av 
samarbeidsmøtet 

 Åpenbart stor interesse for å etablere nasjonale retningslinjer for 
oppfølging av barn med hjertesykdom («Service hefte») 

 Det ble fremmet forslag om at alle barn på et eller annet tidspunkt 
(rundt pubertet?) skulle henvises OUS/RH for en «hovedservice» 

 Konklusjon i møtet 

 Alle medlemmene i BKIG bør engasjeres i dette arbeidet 

 Arbeidet bør ledes av styret 

 VSD 

o Små, uten klinikk og uten hemodynamisk betydning 

 Avsluttes ved 6-mndr alder 

 ASD/PFO 

o ≤ 4 mm 
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 Avsluttes ved 1-års alder 

o Kirurgisk/kateter lukket 

 1 år postop dersom normale forhold 

 PDA 

o Små, uten hemodynamisk betydning og uten typisk 
kontinua bilyd 

 Avsluttes ved 1-års alder 

o Kirurgisk/kateter lukket 

 1 år postop dersom normale forhold 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 

 Settes på agenda for neste styremøte med mål om å lage en 
framdriftsplan for arbeidet 

o Vannkopper og hjertebarn 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Ikke diskutert på møtet 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 

 Settes på agenda for neste styremøte 
 

5 Eventuelt 

 Neste møte 

o  Ikke diskutert på møtet 

o Forslag onsdag 12.09.12 kl 17:00 – 18:30 på Skype/tlf 

o Thomas kaller inn/organiserer (Siri Ann trenger kanskje litt briefing…) 

 


