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Innkalling sendt 
til: 

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

Til stede: Alle 

Ikke tilstede: <Navn>  

Referent: Asle Hirth 

Tema for møtet:  

Dato/Tid/Sted: 12.09.12, kl 19:30 – 20:30, Skype/tlf. 

 

Agenda: 

1. Referat fra styremøte 07.06.12 

2. Neste samarbeidsmøte/symposium 

o Tidspunkt 

o Henrik; Er dato diskutert ved OUS? 

o Tema for diskusjonsdelen 

o Akuttveileder 

o Hvordan optimalisere samarbeidet i BKIG 

o (Videre-) utdanning i barnekardiologi 

o Andre? 

3. Akuttveilederen 

o Status ved Henrik og Thomas 

4. Tromboseprofylakse hos barn med hjertefeil 

o Denne ligger som Word-dokument på NBF hjemmeside under «Veiledere» og 
«Nasjonale retningslinjer og prosedyrer» (https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-
barnelegeforening/Nasjonale-retningslinjer-og-prosedyrer/)  

o Den trenger revisjon 

o Den bør flyttes til Generell veileder 

5. Foreldreinformasjon 

o NBF har en egen fane om foreldreinformasjon 
(https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Foreldreinformasjon/) 
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o Ingen av informasjonsskrivene er rettet mot foreldre til barn med hjerterelaterte 
sykdommer/symptomer 

o Hva kunne være nyttig? 

 Fysiologisk bilyd 

 Endokardittprofylakse 

 Flyreiser og barn med hjertesykdom 

 Fornøyelsespark og barn med hjertesykdom 

 Vaksinasjon og barn med hjertesykdom 

 Andre? 

6. Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

o Medikamentskriv fra OUS 

 Status ved Henrik 

o Endokardittprofylakse 

 Status ved Asle (jmfr kommentarer sendt i e-post sammen med forrige referat) 

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

 Status ved Thomas/Magne Berget (se siste vedlagte revisjon fra Magne) 

o (Videre)utdanning i barnekardiologi 

 Status ved Siri Ann 

o Pleiepenger ved barns sykdom. Felles praksis i Norge. 

 Status ved Asle 

o Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 

 Status ved Asle 

 Framdriftsplan 

o Vannkopper og hjertebarn 

 Status ved Asle 

7. Eventuelt 

 

Referat 

Nr Sak 

1 Referat fra styremøte 07.06.12 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 
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 Konklusjon i møtet 

o Referat fra 07.06.12 ble godkjent uten kommentarer 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 

o Thomas legger referatet ut på Ductus 
 

2 Neste samarbeidsmøte/symposium 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Det er ikke bestemt dato 

 Kanskje prøve å legge til samme dag som disputas ved 
Barnehjerteseksjonen (3 aktuelle kandidater i høst) for å kunne benytte 
tilreisende opponenter. 

 Henrik Brun sitt arbeid (ultralyd) kanskje mest nyttig for den generelle 
barnekardiolog 

o Tema for diskusjonsdelen 

 Presentere forslag til uformell utdanningsplan for barnekardiologer i 
Norge 

 Presentere oversikt over anbefalte kongresser og kurs innen 
barnekardiologi 

 Videreutvikling av det elektroniske samarbeidet mellom norske 
barnekardiologer 

 Aksjonspunkt frem til neste møte 

o  Tidspunkt for neste møte 

 Henrik følger opp og gir beskjed straks en aktuell disputas dato er klar 

 Senest første halvdel desember 

o Tema 

 Uformell utdanning/etterutdanning i barnekardiologi 

 Siri Ann og Asle har hatt kontakt med Gaute Døhlen som har 
laget et utkast til en slags rotasjonsstilling ved OUS for eksterne 
barnekardiologer. Be om å få tilsendt denne 

 Anbefalte kongresser/kurs 

 Hvordan optimalisere samarbeidet i BKIG 

  

3 Ny inndeling i kap.8 i Akuttveilederen 
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 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

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

 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 01.11.11 
 

4 Tromboseprofylakse hos barn med hjertefeil 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o Denne ligger som Word-dokument på NBF hjemmeside under «Veiledere» og 
«Nasjonale retningslinjer og prosedyrer» 
(https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Nasjonale-
retningslinjer-og-prosedyrer/), den trenger revisjon og bør flyttes til Generell 
veileder 

o Temaet har vært diskutert tidligere og det forelå retningslinjer (Dr Ruud), som 
bare delvis er blitt fulgt 

 Konklusjon i møtet 

o Henrik ser gjennom tidligere dokumenter om dette. 

o Knytter evt til seg et par eksterne barnekardiologer og lager nytt forslag til 
retningslinjer som planlegges implementert i Generell veilederen 

o Melder tilbake om framdrift til neste møte 

 

5 Foreldreinformasjon 

 Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

o NBF har en egen fane om foreldreinformasjon 
(https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Foreldreinformasjon/) 

o Ingen av informasjonsskrivene er rettet mot foreldre til barn med hjerterelaterte 
sykdommer/symptomer 

o FFHB har via den tilsvarende engelske pasientforening fått tilgang til deres 
informasjonsskriv til foreldre og fått tillatelse til fritt å benytte disse. Brosjyrene har 
blitt oversatt til norsk, dog ikke av fagfolk. I tillegg eier FFHB copyright til alle 
tegninger av A. Reppen (tidligere illustrert Per Bjørnstads «Hjerteskole». 
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o Thomas har tatt på seg å redigere de oversatte informasjonsbrosjyrene og 
tilpasse dem til norske forhold. Dette arbeidet er nesten fullført. Som motytelse 
har IG fått lov til fritt å benytte A.Reppens illustrasjoner når disse er copyright 
merket (FFHB). 

o Brosjyrene vil trolig dekke de fleste informasjonsbehov (ikke bare beskrivelser av 
sykdommer) 

o Vil kunne linkes fra Ductus 

 Konklusjon i møtet 

o Avventer ferdigstillelse av alle informasjonsskriv 

 Dersom en mener det mangler informasjon om spesielle forhold, kan 
disse suppleres med senere 

 Dersom FFHB (og Thomas) ønsker det kan en legge opp til en slags 
evaluering av skrivene etter et års bruk. Dette bør en i så fall informere 
om når skivene legges ut/tas i bruk 

 

6 Saker fra diskusjonene i gruppeforum 

 Medikamentskriv fra OUS 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Status quo (se forrige referat) 

o Konklusjon i møtet 

 Asle tar kontakt med «Nasjonalt nettverk for legemidler til barn» som har 
hovedsete i Bergen og etterlyser framdrift/status i prosjektet 

 Tilleggsnotat: - har hatt kontakt med «Nasjonalt nettverk for 
legemidler til barn» v/Margrete Einen. Det er ikke mye arbeid 
som gjenstår (omlegging til ny mal og noen få avklaringer 
vedrørende faglig innhold). Personen som har dette arbeidet har 
vært sykmeldt og arbeidet stoppet derfor opp. Det er håp om at 
arbeidet kan ferdigstilles snarlig  – dog ikke angitt noen 
frist/deadline. 

 Endokardittprofylakse 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Viktig å få en avklaring. Det er lite som gjenstår. 

o Konklusjon i møtet 

 Asle kontakter Christian Neukamm og oppsummerer saken og spør om 
han er villig til å revidere Generell veileder og evt lage en ny pasientinfo. 
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Hvis ikke, kan Asle gjøre dette (evt i samarbeid med Christian). 

 Råd ved flyreiser og høydeopphold. 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Asle har kommet med innspill til skriv laget av Thomas Møller og Magne 
Berget. Magne Berget har justert dette noe 

 Thomas har ikke hatt andledning til å se på siste versjon 

o Konklusjon i møtet 

 Thomas ser på siste versjon og gjør evt endringer 

o Aksjonspunkt frem til neste møte 

 Legge ut Sendes styret med en ukes høringsfrist og legges deretter ut på 
Ductus med 14 dagers høringsfrist før den legges ut permanent på 
Ductus og evt inngår i Pasient-info rekken som Thomas holder på med  

  (Viderer)utdanning i barnekardiologi 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Siri Ann har laget en meget grundig oversikt over tilgjengelige/nyttige 
konferanser og kurs innen barnekardiologi. 

 Venter på tilbakemelding fra Gaute Døhlen vedrørende forslag til plan for 
uformell barnekardiologisk hospitalisering ved OUS 

o Konklusjon i møtet 

 Forslaget til Siri Ann legges ut på Ductus til høring (frist 01.11.12) 

 Deretter legges det som et permanent skriv under Ductus som kan 
oppdateres årlig. 

o Aksjonspunkt fram til neste møte 

 Siri Ann/Asle etterlyser tilbakemelding fra Gaute Døhlen. 

 Kongress-/kursoversikt og evt hospitaliseringsplan kan være aktuelle 
tema på neste samarbeidsmøte 

 Pleiepenger ved barns sykdom. Felles praksis i Norge. 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Asle har ikke vært i kontakt med Dag Amdam 

o Konklusjon i møtet 

 Asle kontakter Dag Amdam og hører om han er villig til å lage et forslag til 
felles retningslinjer på dette området 

o Aksjonspunkt frem til neste møte 
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 Tilbakemelding på neste styremøte 

 Nasjonale retningslinjer for oppfølging av barn med hjertesykdom 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Det trengs en framdriftsplan for dette arbeidet. 

o Aksjonspunkt frem til neste møte 

 Settes på agenda for neste styremøte med mål om å avgjøre hvem som 
tar saken videre/lager en framdriftsplan 

 Vannkopper, ASA og hjertebarn 

o Kort oppsummering av diskusjon/synspunkter 

 Ikke diskutert på møtet 

o Aksjonspunkt frem til neste møte 

 Settes på agenda for neste styremøte. Asle forbereder/oppsummerer. 
 

7 Eventuelt 

 Neste møte 

o  Ikke diskutert på møtet 

o Forslag torsdag 01.11.12 kl 17:00 – 18:30 på Skype/tlf 

 

 
 


